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SEN-ADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ar!. 42, incisóV'I, da Constituição, e eu; Moacyr Dalla, Prea seguinte

-~i?_ente,_promulgo

RESOLUÇÃU N• 57, DE 1984
. Autoriza a Prefeitura Municipal de Aragarças, .Estndo de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 22.299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e noventa·· nove mil cruzeiros).

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Aragarças, Estado de GoiáS, nos termos do art. 2• da.Resolução n• 93, de II de
outubro·áe 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação d·e crédito no v_alor de CrS 22.299.000,00 (vinte· e dois milhões, duzentos e noventa e nove mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, guias e meios-fios, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução_entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de outubro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente.

·SUMÁRIO
l-ATA DA 172• SESSÃO, EM 16 DE OU·
TUBRO DE 1984

1.2.2- Oficio do Sr. Governador do Distrito Federal
N~' 904/84, encaminhando esclarecimentos Sob~ o
Requerimento de Informação nl' 225/84, com o objetivo de instruir o Projeto de lei do __Senado n"' 153/84
-DF.

!.l-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re1.2.3- Oficlos do Sr.

pdbllca

l~'..Secretárlo

da Câinara dos

Deputados

cutivo, por intermédiO do Instituto Nacional de CQlonizaçào e Reforma Agrâria- INCRA, a doar ao
Estado de Goiâs os imóveis que menciona.
-Projeto de Le:i da Câmara n~' 163/84 (n'
1.913/83, na Casa de origem), que revoga o Decretolei n" 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o
Município de Anápolis de interesse da Segurança
Nacional.

Restituindo autógrafos de projetas de lei safJ.cfona&caminhattdQ à revisão do Senado autógrafos dos
-

dos:

--SeiiJintes projetas:--- - - - - - N•s 176 a 178, 180 e 181/84 (n's 360 a362,370 e

371/84, na origem).

-

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto de lei.•

.....:.. Projeto de ~ei da Câmara n" 161/84 (nl'
2.684/83, na Casã-de origeni), de iniciativa dõSCnhor
Presidente da República, que autoriza o Poder EXecutivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura,
o crédito especial até o limite de Cr$
~.618.723.000,00, para o fim que especifica.

-Projeto de Lei do Senado nl' 205/84-DF~ que ~1- _
tera a estrutura da categoria funcional de P~ic61ogo
do Grupo-Outra!! Atívidades de Nível Sup~_rior_ de___" ---=Pr.ojeto de Lei da Câmara n~' t62f84 (nl'
que trata a Lei n~' 5.920; de 19 de setembro de 1973,_~ ~
4.26i}.8l..na.Casa.de.origem), de iniciativa do Senhor
dâ outras providências.
PresldentC dã- RepúbliCa, que aUtOriza o Poder Exe-

--=Projeto de Lei da Câmara n9 164/84 (n'
3.001/84, na Casa de origem), de iniciativa" do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao
Municípi_o ~-e Oyrinhos, Estado de Sâ.o Paulo, do terreno que menciona,v.
- Projeto de Lei da Câmara n9 165/84 {nl'
3.472{84,- na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presid~nte da República, que fixa os valores de retribuição do Grupo-Atividades de Fiscalízação de
Combustíveis, do Serviço Civil do Poder Executivo. e
dá outras providências.
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Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob ao ~esponsabilidade da Mesa do Senado Federal
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Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

RUDY MAURER

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Diretor Administrativo

--Projeto d~ Lei ~ Câmara n~' --166/84 (n'
1.769/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
·Presidente da República, que autoriza a reversão, ao
Estado de Mato Grosso, do terreno que menciona.

-Projeto de Lei da Câmara n' 167/84 (n'
3.006/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial ao Frei Jo~ Maria Carneiro de Lima - OSM,
-Projeto de Lei da Câmara n' 168/84 _ (rl'
3.007 f84, na CaSa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão espe·
cial ao Frei Peregrino Maria CarneirO de Lima -OSM.
- Pr?jet_o de Lei da Câmara n' _l69f84 (Õ'
3.013f84, na Casa dCorígem), de iniciativa do_Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial a Inaldo Raul de' Araújo, e dá outras providências.
-Projeto de-- Lei da Câmara D.• (70f84- (n'
3.738/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a estrutura da
Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açucar
e Álcool, do Grupo-tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dã outras providências.
-Emenda Substitutiva da Cãinaia_ doS DePuta-dos ao Projeto_ de L~i do Senado n' 219/84 (n'5.274/81, na Câmara dos Deputados), que dã nova
redação ao caput dos arts. 15 e 16 do Decreto-lei n~'
1.642, de 7 de dezembro de 1978, que altera a-legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas. -

1.2.4- Comunicações da Presidência
- ~razo para oferecimento de emendas aos Projetes Lei da Câmara n~>s 161, 165, 167 a 170/84,-Iidos
anteriormente.
-Arquivamento dos Projetes de Lei da CâJÍlara
n9s 252/83 (n" 1.424/75, na Casa deorigeri1) e n~>9/8·f'
(n" 3.353/77, na Casa de origem), por terem recebido
pareceres contrárfos~-quá"nto -ao mêrito, das comissões a que foram distribuídos.

t.Z.S- Leitura de projeto
Projeto di: Lei do Senado n" 206/84, di 3ut0da do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acresci::-nta dlspoS.I--

Tiragem: 2.200 exemplares

_tivo ~iei~!_6_.22Ji, de_l4 dejul_bÕ cfc 1975, g,u,e_dispõe
SObiC -a COniagéin -recíProca de ~mpo -=-de ;rviço
público e privado, com vistas a permitir o cômputo
do tempo de duração do curso universitário Para
efeito de aposentadoria no regime aí estabelecido.

1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lfder
-

Movimento reivindicatório dos trabalhadores ru-

~;ais da _zona canavíeira do Estado da Parafbª-·

SENADOR MOACYR DUARTE- Defesa da
tese da voiãção nominaf p-Or escrito no COlégio Eleitoral.
SENADORA EUNICE M!CHILES ...,-Aproveita·
mCDto de experiências desenvolvidas no Pafs, de aliment3-ção alternativa de baixo custo e de alto valor
protéico.

-SENADORES LENO!R -VARGAS • GASTÃO
MOLLER ...:.... Falecimento do Sr. Rodrigo Renaut
Barreto, filho do Sená.dor Jaison Barreto
SENADOR JORGE KALUME- Encaminhando
à Mesa, projeto de lei do Senado, dispondo sobre a
isenção da cobrança de multas e de correção monetária-, Os déb1tCis relatívos ao ITR.
·
1.2.7 -

Leitura de projetos

-Projeto de Lei dÕSenado nt l07/84, de autoria
do Sr. Senador Jorge Kalume, que autoriza o: :Poder
Executivo a isentar da cobrança de multas e de correção monetár-ia, os dêbitos relativos ao ITR (Imposto sobre a Propriedade Territoríal Rural) e a contribuição devida ao INCRA, incidentes s_obre im6veis
situados na Amazôn-ia Legal e dá outras providências.
- Projeto_de Lei do Senado n' 208/84, de autoria
do Sr. Senador Fei-nando_ Henrique Card~?so, quedá
nova· -r~daçãO a~ §. J~> dO. ãrt. 543, da -C.onsolidação
da_s_Le:is do Trabalho.

e 11 (onze) Deputados para, nopra:z-ode210(duzentos e dez) dias, realizar estudos sobre a fabricação,
comercialização e utilização de agrotóx.i-cos no Pafs".
Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n' 139/84, dC autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decretolei nt 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei dasSublegendas)~ (Em regime de urgência). _Votaçio adiada por
~alta de IJIOrum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 10/81, (n'
I.529f79, na Casa de origem) quC dispõe sobre a aposentadoria, com· proventos integrais, dos ·excombatentes segurados da Previdência Social. VotaÇão adiada p-Or f3l_ta de quorum.
--ProjetO de Lei da Câm~ nt 44j8t-{n"' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação d<maS~a (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, -cartãzeS, anUáriOs ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios c de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionais e empresas brasileiras. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 53/77 (n" 227 f75,
na Casa de o_rigem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissio-nais, e dã outras providências. Votação adiada por
falta de quorum- Projeto de Lei da Câmara n"' 65j19 (n9
4.2_57777. nt~, -Ca~ã-"dC_odgem), qlle autoriza a alie~
naÇão de im6veis residenciais dá Redé Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n" 14/84 (n9
2.867!16, na Casa de origem), que introduz modifi~
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro~
vada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1" de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu#
lher trabalhadora que contrair nópcias, Votaçio
adiada por falta de quorum.

1.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n" 242/84, solicitando urg!ncia
para o Requerime~to n" 160(84, de au~C?ria do Sena_dor Nelson Carneiro; sobre a criação de uma cOmisSão esPecial mista, composta de 11 (Õnze) SeilaciOres

-,--Projeto de Lei da Câmara n" 79/79 (n"
L511f75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960. que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de

DIÃRIODO-CONG RESSO:NACIONAL ($eção I I~.
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1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo-

tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Le_i d_o Senado n'~'_l3/80,.de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece_abatimento nos preços de derivados do petróleo e do_ álcool,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissionais autónomos. Votaçio adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n"' 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 594, de 27 d_e_m_a_í_Q de _126_9, que
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DJA
SENADOR FÁBIO WC ENA....,.... Regulamentação
do Colêgio Eleitoral._

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo

.Qu_arta-feira

J - DISCURSO
Sii.O ANTERIOR

.~RDNUNCIADO

l7
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--Do Sr. Senador Henrique Santillo, proferido na
sessão de_ J 5-1 0-84._

SENADOR PEDRO SIMON- Reflexões políti3-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO

cas _em torno do ..Grito do Campo".

N• 66, de 1984. (Republlcaçio)

SENADOR MOACYR DALLA-- Dia da criança_._,

-

SENADOR NELSON CARNEIRO- Problemas

4 - ATOS DO SR: ]9-8ecretário do Senado

que. serão enfrentados pelo sucessor do Presidente
João Figueiredo para o pagamento das dívidas internas e externas do País.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Contribuição do Professor Mário Rigatto à campanha pela
erradicação da epidemia tabágica no Brasil.

n9 38/83 (n"' 38/83, na Câmara_:dos _Deputados), que

aprova o texto do ConvêniQMy_ltila_!._e_ra! sob_rk_Coo- -SENADOR G~STÃO MVLLE~ -Inauguração,peraçào e Assistência Mútua entre as Direções N3.-=--- pelo Senhor Presidente da Repúbhca, da BR-364.
cio na is de Aduanas (incluídos os anexos I, V e XIII),
celebrado na cidade do México, a II de setembro de
1.5-DESIGNAÇÃO DA QRDEM DO DIA_
198 t. Aprovada. À promulgação
DA PROXIMA SESSÃO: ENCERRAMENTO.

-Editais de abe_rtura_W: inscrições para concursos
públicos de contador e datilógrafo.

5-PORTARIA DO SR- DIRETOR-GERAL
DO
- SENADO
- ----N941, _de t984.

-

·.; __._ MEs,ÇríiRETOàA
7-UDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS ÇOMISSOES PER·MANENTES

Ata da 1721). Sessão, em 16 de outubro de 1984
•2' Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 3_0_],[1NUTCfS, ACftXM:SEPRE- ~ -- =~n_otstado=ao~ceatã~{Proje_to qU~ setr_J!nsforll'I:()Jlna_~!

SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume --Altevir Leal- Eunice MichilesFábio Lucena- Gabriel Hermes- Alexandre Cosi.aJoão Castelo ~Alberto-Silva- Helvídio NunCS" ~-Al
mir Pinto --Virgílio Távora- Moacy-r Duarte.:.:. Hyrfl~
berto Lucena- MarcondesGadelha- Aderbal Jurema
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista-- Pa~ssos POrto
- Luiz Viana- João Calmon- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro__:_ Morvan Acayaba ~Henrique Santillo
-Gastão Müller- Roberto Campos- Jos~ Fragelli
- Affonso Cama.fgõ ....:..:.:-renoir Vúgas _:_CarfOs Chia..-relli - Pedro Simon - Octávio CardOso.

O SR. PRESJDENTE (Moacyr Dalla) -A listã de
presença acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores.
Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a· proteção de Deus iriiclãffiOS--rioSsos -trabalhos.
O Sr. 19-SecretârlO PrOcederá à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Presidente da República, Restituindo ai.utógrafos de
Projetas de Lei sancionados:
N"' 176/84 (n' 360/84, na origein), de 15 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câ!Tiara nt113, de 1983 (n"'
2/83, na Casa de origem), qUe autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas-- DNOCS, Autarquia vinCulada ao MiniStério do Interior, ·a doar_QS imóveis que menciona, situados no Município de Iracema,

n' 7.224, ge (5 :<!e.o_u!ub.r<J~ de .1984).

N'~ 177/84 (n"' 361/84, na origem),_ de 15 do corrente,
referente aO Projeio-:de"Lei do Senado il"' 65:de 1984-DF,
que dispõe sobre o reposiciOnamento de Servidores do
Plano de ClassW.cação de Cargos do Serviço Civil do
Distrito- Federal, e dá outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n"' 7.225.~ de 15_ de outubro de

1984).
N9 !78/84'(n! '302/8~, ·nã àri&em), dC::-15 do corrente,
-reren:~rile~i_Q~üijeto- d~Lei
Câinari 'ij9 -77~ -f984 (n"'
_ 2.683/83, na Cása de origem), que autoriza -o InstitUto
Nácional de Colonização e Reforma Agrâria:..:..... INCRA
a doar à União o imóv(!l qUe menciona. (Projeto que se
transformou na Lei n"' 7.226, de 15 de outubro_ de 1984).

aa-

<re

Nt I80j84 (n9 370/84, na origem), de 15 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n"' 9', de 1984-CN,_q_ue a_ut-!)riza o PodCr EXecutivo a abrir ao Ministério da Educação
- e CUltura crédito ~special ·atê· o limite de Cri
8.215.800.000,00 (oito bilhões, duzentos e quínze rriiJhões e oitocentos mil cruzeiros) para fim que especifica.
(Projeto que se transformo~ na Lei nt/.227, de 15 de outubro de 1984).
·
·
N"' 181/84 (n' 371/84, na origem), de 15 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n9 8, de 1984-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir à Presidência da República,
etn favor do Hospital das Forças Armadas, o _crédito es~
-- peclal dt? _Çfl: _ll2JJ00._900,00 (cento e doze m_illlões dç
-cruzeir:QS)_~_P.i!ta~[!_Ii!_ Cfie especifiCa. (Projeto que se
transformou na Lei n"' 7.228, de 15 de outubro de 1984).

Po Sen_hor __pr,$1dente d;a RepiÍblica submetendo ao Sena_do projeto de lei:
MENSAGEM N• I79, DE 1984
(N"' 363/84, na origem)
Excetefilfssfril.OS- Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos ·do artigo 51, combinado com oartigo-42,
item V, da ConstitUiÇão- Federal, tenho a honra de submeter à elevada- deliberação de- Vossas Excelências,
acompanhado de Exposiçãode Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
"altera- a estrutura -da- categoria funcional de Psicólogo
do Grupo Outrãs AtiVidades de Nfvel Superior de que
trata a Lei n.,. 5.920 de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências.,.
Brasília, 15 de outubro de 19.8_4. --Joio Figueiredo.

E.M. N• 021/84- GAG
Brasilia, 25 de setembro de 1984
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelên~ia o anexo anteprojeto de lei que dispõe
sobre a reestrutu-ração da categoria funcional de Psicólogo, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, do
Plano de Classificação de Cargos instituído pela ~i n'~
5.920, de 19 de setembro de 1973.
Na elaboração do texto do an_teprojeto acima mencionado tomou-se porparadigmao da Lei n~'7.216, de lO de
sC:tembro de 1984, que disciplina a mesma matéria na
área federal.
Assim, estando Vossa ExcelêÔcia de acordo com o anteprojeto de lei ora apresentado, encareço-lhe seja o mesmo encaminhado ao Senado_Federal para os fins pertinentes.
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Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência·
protestos_do meu mais elevado respeito. -.Jo~ Omellas
de Souza Fllho, Governador.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 205, DE 1984DF
Altera a estrutura da categoria funcional de Pslc61ogo do Grupo-Outras AtiYidades de Nível Superior
de que tn1ta a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de
1973, e dá outras proVidências.

O .Senado FedCral decreta:
Art. J9 A categoria funcional de Psicólogo, código
NS-703 ou LT-NS-703,-do Grupo-Outras Atividades de-

Nível Superior, a que se refere a Lei n'~ 5.920, de 19 de sotembro de 1973, fica alterada na forma constante do anexo desta Lei.
Parãgrafo único. Os servidores atualmente PO-siCionados nas referências NS-1 a NS-4 da categoria funcio-

Oei n"'
Grupo

Categoria

Outras
de
Nível
(NS-700
LT-NS-700)

nal de Psicólogo ficam automaticamente localizados na
referência NS-5, "inicial da classe A.
Art. 29 A alteraçã.o a que se refere o artigo anterior
não acarretará elevação automática de vencimento ou
salário, ressalvada a hipótese de que trata o respectivo
parágrafo único.
§ l9 O preenchimento dos cargos e empregos das
classes Cspecial e intermediárias da_ categoria funcionai
de Psicólogo far-se-á mediante progressão funcional ou
outras formas regulares de provimento.
§ 29 Os servidores atingidos pela alteração a que se
refere este artigo serão posicionados nas novas classes da
categoria funcional, mantidas as respectivas referências
de vencimento ou salário.
Art. 39 _A despesa com a execução desta Lei correrá
à conta das dotações próprias do Orçamento do Distrito
Federal.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publiinClusive _quanto a seus efeitos financeirOs.
-Art. 59 Revogam-se -as disposiçÕes Cm contrário.

ca~_o,

ANEXO
, de
de

de 1984)

FDDcloaa!Códlgo

Atividades
Superior
_ouPsicólogo -

_NS-703

- TI-NS-703

LEG!SLAÇÃO ClTADA

LEI N• 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece dlretrtzes para a dassificaçio de cargos
do Serviço CivU da Unlio e das autarquias federais, e
dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a segUinte 1~:
Art. 19 A classificação de cargos do Serviço Civil da
União e das Autarquias Federais obedecerá às diretrizes
estabelecidas da presente leL
Art. 29 Os cargos serão classificadOS comõ
proVi-mento em comissão _e de provimênto -efetivo,
enquadrando~se, basicament~. nos seguintes grupoii:
·
De Provimento em Comissão

ae

l - Direção e AssessorarriCnto Supefiores.
De PrOVImento Efetfvo
li - Pesquisa Científica e Tecnológica
III - Diplomacia
IV- Magistério
V- Polícia Federal
VI --Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesenato
VIII - Serviços Auxiliares
IX- Outras atividades de nível superiqr
X- Outras atividades de nível médio.
Art. 3~ Segundo a correlação e afinidade, a natureza
dos tra~alhos ou o nível de conhecimentos aplicados,
cada grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:
I - Direção e ASsessorcimC:Diõ SuP-eriore~: os cargos
de direção e assessoramento superiores da administração
cujo provimento deva ser regido pelo critêrio da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.

Referência
Salário

o~Classe_

-Classe
Ciasse
Classe

de ~Vencimento ou
por
a ....

Es_Recial NS-~2 a J'lS-2_.? _
Ns:f7 NS-21B NS-12
NS-16
A NS- 5
NS-11

c

ii _;·peSquiSã"C-ienÚficã tTCcnol68:ic~: ·as cargos· com
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais,
de pesquisa científiCa, pura ou aplicada, para cujo provimento só exija diploma de curso supCrior de ensino ou
habilitação legal equivalente e não estejam abl-an8;idos
pela legislação do Magistério SUperiOr.
III- Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomática.IV - Magistério·: os car8os Com atividades de magistédo de todos os níveis de ensino.
V.-.....; Polícia Federal: os Qlrgos com atribuições de natureza policial.
VI - Tributa®o, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e fisCalização de t!ibutOs fc~derais.
VII~ Artesanatq: os cargos de atividades de natureZa
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com

os serviços de artífice em suas vãrias modalidades.
VIII - Serviços Auxiliare~: os cargQS de atividades
administrativas éni gerai, quando não há nrvel superior.
IX - Outras atividades de nível superior: os demais
cargos pata cujo provimento se exija diploma de Curso
supefiõY de ensin? ou ha~ilitação. legal ~uivalente.
X- Outras atlvidades de nível médio: os demais cargos p8ra cujo provímento se exija diPlo-ma ~u certificado
de conclusão de curso de. grau médio ou habilit.ação
equivalente.
Parágrafo único. As ativlda~es relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação __d.e elevado. res.• limpeza.e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de execução indireta, mediante contrato de acordo com o artigo 10, § 19, do Decreto-lei n9 200, de25 de
· fevereiro de 1907~
-_~rt. 49 _O~tros Grupos, com características- próprias, dife~e~ciados -dos_ relacionados no artigo anterior,
f?Od~!_ão s~r.~stabelecidos :ou -~esmembra~i_os daqye_Ies, se_
o i~Eificiliem as necessíd<tdes da Administração median:.
_ te__!tto do Poder Executivo.
--
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Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, prlmordialmente aos seguintes fatores:
I -Importância da atividade para o desenvolvimento
nacional.
II -Complexidade e responsabilidade das atribuições
exercidas; e
III- Qualificações requeridas para o desempenho
das atribuições.
·
Parágrafo único. Não haverá correspondência entre
os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Art. 6~ A ascensão e a progressão funcionais o6edecerão a críterios seleiiv~, a serem ~stabe!Ccidos pelo Poder EXecutivo, associa'dos a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atuali~
zação e eleVaÇão do.nível de eficiência dO funcionalismo.
ArL 79 O Poder Executivo elaborará e expedirá o
novo Plano de Classificação de CargoS, total ou parcial~
mente, mediante decreto, observadas as disposições des~
ta lei.
Art. 89 A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na_qual se levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
com base no Decreto~lei n9 200, de 25 de fevereiro de
1967;
I I - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
, dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da pro~idência mencionada no item anterior; e
'-~~~---ª exi:Uência de _recurso~ orçamentários para fazer -face-às respectivas despesas.
Art. 99 A transposição ou transformação dos cargor,-·em decorr!ncia da sistemática prevista nesta lei,
pra:cessar-se_--á_ gradativamente considerando*se as neces·
sidad·éS~ e conVeniências da AdminiStração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a Serem estabelecidos para os cargoS integrantes de cada Grupo, inclusive
através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expc:dirâ as normas e instruções_ necessárias e coordenará a
-execução do novo Plano, a ser proposta pelos MinistérioS, órgãos iritegrantes da Presidência da República e
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para apro_vação mediante decreto.
§ 19 O órgão central do Sistema de Pessoal premo·
verâ as medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 2'1 Para a correta e unifonne implantação do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá
gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os
servidores que participãrem da tarefa, segundo programas serem esJabelecidos com esse o_bjetiVO. -Art. ll. Para assegurar a unifoimidade de orien,
tação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano
de ClassificaçãO de Cargos, haverá, em cada Ministério,
6rgão integrante da Presidência da Rc:p6blica ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incuinbência de.:
·

i determinar quais os ·Grupos ou respectivos cargos
a serem abrailgidos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 89 desta lei;
II orientar e supervisionai' os levantamentos, bem
como realizar os .estudos_e análises 'indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III manter ·com o órgão central do Sistema de Pessoal os contactos necessários para correta elaboração e
implantação do Plano.
Pãfág-raro Gnico. "bs rriembros das Equipes de que
trata "este· artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidênciada
República ou de autarquia, deyendo a escolha recair em
servidores -qUe. pela sua autoridade administrativa e cã~
pacidade técnica,. estejam em condições de exprimir os
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ocupados, segUndo critérios seletivos a sen::m estabeleciobjetivos do Ministéfio,-dó 6i"gão integrante da Presicujo provimento deva ser regido pelo critério da condos para os cargos integrantes d_e cada Grupo, inclusive
dência da Repúbiicaou da autarquia.
fiança, segundo for tiStabelecido em regulamento.
através de treinamento intensivo e obrigatório,
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos, a
II - Polícia Civil: os cargos com atribuições de natu- A-rt. 10. A Secreta,_r_i_a dç AQ.ministração do Distrito
ser instituído em aberto. de aoordo com ~s dir~triz_es-_ex- __ __:·_r~~põ!iciaT.
Federal expedirá as -normas e instruções necessárias e
pressas nesta lei, estabelecerá, para cada Min-íStério, órUi -TributaçãO, Arrec-adação e Fiscillii:açàã-: os carcoordeOari execução do novo Plano, para aprovação,
gão integrante da Presidência da República ou autargos com ativi_dades de tributaç_ão, arrecadação e fiscali- mediB.nte decreto.
quia, um número de cargos inferiàr, em relação a cada
zação de tributos do Distrito FederaL
§ I" A Secretaria dé A-dministração do Distrito Fegrupo, a~s a:u~lem~~~ Ç:~!~ten~es. __ . - ~~ --- --:~~--·~IV- Serviços Auxiliares: os cargos de_atividades_ad~
defal protlrovei'â aS riledídas necessárias pára que o piaParágrafo. Ymco. A não Qbserv~~c~a <fa n9rrQa conJ!~
. ministrativas em geral, quando não de nível superior.
. no seja-mantido permanentemente atualizado.
V - Artesanato: os cargos de atividades_ de natureza
da neste ~rtigo somente ser_ã permltJda.
f2" Para correta e uniforme implantação do Plano,
a) med1ante redução_ ~qu1valente em outro grupo, de
permanente, principais ou auxiliares, reladonados çom
a Secretaríã de- AdiTüitistfação do Distrito Federal promodo a não haver a~me~to de. despesas: o~
os serviços de artífice em suas vârlas modalidades.
mO~erâg-f-ãdatiVa ·e· o\'>rigatóriainente o treinamento de
b) em ca:os excepctonal~, devidamentejUStlfí~a~O.!i pe~
VI- serviÇos de Transporte Oficial e Portaria: as
todos os servldores que- participarem da tarefa, segundo
rante o órgao central do Sistema de Pessoal, se mv1âvela: _
cargos de ativj_dades_d_e portaria de transporte oficial de
programas a serem estabii!lecídos com esse objetivo. -providência indicada na alínea anterior.
passageiros e car.&-as.
Art. 13. Observad_o_ o_ disposto na Seção VIII da
Art. LI. Fica a Secretaria de Administração do Dís~
V ri -Outras Atividades de Nível Superior~ .Qs demais
Constituição e em particular no seu artigo 79, as formas
trito Federal com a incumbência de;
cargOs para cujo provimento se exija diploma de curso
1- determinar quais os Gr_upos ou respectivos cargos
de provimento de cargos, no Plano de Classificação de-_
s-upenonie ensino ou habilitação legal equivalente.
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que serecorrente desta lei, estão estabelecidas e disciplinadas meVIII -Outras Atividades de Nível Médio: os demais
diante normas regulamentares específicas, não se lhes
fere o artigo 89 desta Lei.
cargos para cujo provimento se exija- diploma ou certifiII -orientar e supervisionar os levantamentos, bem
aplicando as disposições ã ieSpeito~ coiltfdas no Estatuto
cado de conclusão de <;urso de grau médio 9'U habilitação
dos FunCiOnários Públicos Civis da União.
como realiz:ar os estudos e análises indispensáveis à in-eqlitvalente.
Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos
-clusão dos cargos no novo Plano; e
do Serviço Civil do Poder Executi_v_o, a que se refere a Lei
III- minter com o órgão central do Sistema de PesParágrafo único. As atividades relacionadas com
n"' 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
soal Civil da Administração Federal os cantatas necestransporte, conservação, custódia, operação de elevadoconsiderado extinto, observadas as disposições desta lei.
sários para que haja uniformidade de orientação dos trares, limpeza e outras assemelhadas serão de preferência,
Parágrafo único. A medida que for sendo implantabalhos de elaboração e execução do Plano de Classifi-objeto de execução indireta, mediante contrato, de aco_rdo o novQ Plano os cargos remanescentes de cada catecaçào de Cargos de; .que trata esta Lei com os de elabo-do com o artigo lO,§ 79, do Decreto-lei n"-200, de 25 de
goria, classificados conforme o sistema de que trata este
ração e execução do Plano previsto na Lei n9 5.645, de lO
fevereirO de 1967.
artigo, passarão_ a integrar Quadros Suplementares e,
de dezembro de 1970,
-ArL 4~ Outros. grupos com caracterfsticas próprias,
sem prejuízos das proinoções e acess_o que couberem, seArt. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos, a
diferenciados
dos
relacionados
np
artigo
anterior,
poderão suprimidos, quando vagarem.
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes exse
o_
rão
ser
estabelecidos
ou
desmembrados
daqueles,
Art. 15. Para efeito_do disposto no Art. 108, § 19, da
pressas nesta Lei, estabelecerá um número de cargos injustificarem as necessidades da administração, mediante
Constituição, as diretriies estãbe1ci:idas n-e-sta lei, iilclusiferior, em relação a cada grupo, aos atualmente existendecreto do Governo do Distrito Federal.
ve o disposto no artrgo 14 e seu parágrafo único, se aplites.
Art. 59 Cada Grupo terá sua própriã escala de nível,
carão à classificação dos.:..cargos do Plitlef Legislativo, do
Parágrafo único~ Anão observância da norma contida
a_s_et:__~~r,Q_,i,ràda_
m~ia~t~
d(!cretC?-at~ndendo
prim~rdia~Poder Judiciáiici,-dos Tribunais deCantas da União e do
o n~t<; ,ªrt_igo_ somen_te será permitida:
meritê,ãos
seguinteS
fatores:
.
"a)- mediãnte redUçãO- eqUivalente em -oufro grupo, de
DistritO- Federal, bem como à ciassificação dos cargos
dos TerritórioS e do Distrifo Eederal.
modo a não haver aumento de despesas; ou
-~ ~:iffipÕTtãnciã-da ãtivldãde paTa- o de5etiVóF/irileiit0
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua
b)Cã"soS eXcêpClõnais; deVidaineiúejustificados, se
do Distrito Federal;
publicação, revogadas as disposições em contrário.
inviável a providência indicada na alínea anterior.
II
_:_
co.mi)leXidàde
e
reSponsabilidade
das
atribuições
Brasília, lO de dezembro de 1970; 1499 da IndependênArt. 13. Observad-o o disposto na Seção VIII, do
exercidas; e
cia e 829 da_República. ,
-~ftulo VIl, _do_TI_tulo I, da !=onstituição e, em particuÜI ~ ciUàlúfc:ãÇões reqliefidas pai3:-õ deSerilpenho aaS
lar, no seu artigo 97, fOrmas-de provimento de cargos,
LEI N• 5.920, DE 19 DE SETEMaRO DE 1973
atribuições,
no Plano de Classificação decorrente desta Lei, serão esEstabelece dlretrizes para a classificação de cargos
tabelecidos e_disçiplinadas mediante normas regulamen§ 19 Nâo haverá correspondência entre os níveis dos
do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas_ Al!_tartares específicas, não se lhes aplicando as disposições a
div_~sos_ Gtupos, para nenhum efeito.
quias e dá outras providências.
respeito contidas no Estatuto dos Funcionários Púj>Hcos
§ 2'> Os vencimentos correspondentes aos níveis da
Civis-da
União.
escala de que trata este artigo serão fix"ãdos por lei.
O Presidente da República
Art. 14. Os atuais Planos de Classificação de Cargos
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sancioArr. 6'1 A ascensão e a progressão funcionais obededo ServiçO Civil do Distrito Eederal, a que se referem a
no a seguinte Lei:
cerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos atravês
Lei n"' 3~78.0,- de_l2 de_julho de:_i960, e o [)ecretÇI7lei n9
Art. !9 A classificação de cargos do Serviço Civil_ do
_ de_r_egulamentação própria, associados a um sistema de
274, de 27 de fevereiro de 1967, e legislação posterior,
Distrito Federal e de sua$ Autarquias obedecerá às diretreinamento e qualificação destinado a assegurar a persão considerados .extintos, observados as disposições
tiizts es~abele~idas na P_resente Lei.
manente atualização e elevação do nível de eficiência do
desta Lei.
runc!OmiflSmo-.----------------------- -----Art. 2"' 05 cargOS Serãci classificados como de proviParágrafo único. A medida que for sendo implantamento em comissão_ e de_ provimento efetivo,
ô_rt_. _79 __O __Çove_rno_do Dis_tritoFederal eJaborará e
do o novo -Plano os cargos remanescentes de cada cateenquadrando~se,_ basicamente, nos se~uintes GriiPOs:expedirão novo Plano de Classificação de Cargos, total
&ória, classificados conforme o sistema de que trata este
ou parcia!rnente, mediante decreto, observadas as dispoartigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar e,
De Provimento em Comissão
sições desta Lei.
sem prejuízo das promoções e acessos que couberem, seArt. 89 A implantação_ do Plano será feita por órrào supiimídos,' quando vagarem.
I - Direção e Assessoramento Supericrres
Art. 15,_ Esta Lei entra em vigor na data de sua
gãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levarã
em
conta
preponderantemente:
public~ç~o, revogadas as disposições em contrato.
De Provimento Efetivo
I
a
implantação
prévia
da
reforma
administrativa,
.
Bras1ha, 19 de_set.embro d~; 1973; 1529 da lndependênI I - Polícia CiVil
---com base Oa Lei n~>-4.545.~Hfdeaezeinbro der-9~--- ~a e 859 da Repubhca. - EMILIO G. MtDICE- AIUI- Tiibutação, Arrecadação e Fiscalização
Decreto-lei n9 200 de 2Y_de fevereiro de 1967·
fredo Buzaid.
IV --Serviços Auxiliares
n_- o- estudo ~ua.ntitativo ê qualitativo d~ lotaçã_o
V - Artesanato
LEI N• 7.216. DE lO DE SETEMaRO DE 1984
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
VI -Serviços de Transporte Oficial e Portaria
decorrentes da providência mencionada no item ante~
VII- Outras Atividades de Nível Superior
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Psirior; e
VIII- Outras Atividades de Nível Médio
cólogo, do Grupo-Outras Athidades de Nivel SupeIII- a existência de recursos orçamentários para farior, e dá outras providências.
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza
zer face às respectívas despesas.
dos trabalhos ou nivel de conhecimentos aplícados, cada_
O Presidente da República faço saber que o Congresso
Art. 9" AJransportação ou transformação dos carGrupo, abrangendo várias 3.tiVióades, compreenderá:
gos,-erit-Qi::cOriêrú::ía--dã sistemática prevista riesta Lei,
Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:
processar-se-á gradativamente considerando-se as necesArt. 19 A Categoria Funcional de Psicólogo, código
I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargOs
sidad~ e ~onv:en_!ên~ias da Adm_i~istração e, quan~o
NS-907 -~u __LT-NS-9_07, do Giupo~Out~as Atividades de
de direção e assessoramento superiores da adminlstrâC.ão

a

em

as
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Nível Superior, a que se refere a Lei n~> 5.645, de !O di dezembro de_ [970, fica alterada na forma constante do

anexo desta Lei.
Parágrafo único. Os_servidores atualmente posicionados nas referências N$-9 a NS-4 da Categoria FunCional de Psicólogo ficam automaticamente localizados ria
referência NS-5, inicial da Classe A.
Art. 2~' A alteração a que se refere o artigo anterior
não acarretará elevação de vencimento ou salário, ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo único respecti-

Art. 3'? A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Psicólogo não prejudicará a tramitação e a
solução de pedidos de_ transferência e movimentação de
servidores, apresentados até a data da vigência desta Lei.
Ar~ 4"' A despesa com a execução desta Lei correrá
ª_c_onta das dotações_ próprias do Orçamento da União e
das autarquias federais.
-Art:· 5"' _Esta Le(e:rltra ~vfiOr na -data de ~ua publicaÇão. inclusive quanto a -Seus efeitos financeiros.

vo.
§

(I' O preenhcimentõ dos- cargOs das dasses, esPecial e intermediários da Categoria Funcional de PsicóTo--go, far-se-ã mediailte progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
§ 2"' Os. servidores atingidos pela alteração a que se
refere este artigo serào posicionados nas novas ciasses da
categoria funcional, mantidas as respectivas referências
de vencimento ou salário.

Outubro de 1984

OFICIO
do Governador do Distrito Fedentl
N9 904/84, de 10 de outubro do corrente ano, encaminhando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RequerimentO de Informações n<? 225, de 1984, formulado pelo Senador Itamar Franco com o objetivo de ins-truir o Projeto de Lei do_Senado n9 153, de 1984-DF, que
"estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal,
para o exercício financeiro de 1985".
(À Comissao do Distrito Federal para serafzexado

ao PLS 153/84-DF.)
Brasriia, em lO de setembro de 1984; 1639 da Independência e 96"' da República. -JOÃO FIGUEIREDOibrahim Abi-Ackel.
,

ANEXO
(art. 1"' da Lei nl> 7.216, de 10 de setembro de Ü>84)

oFloos
Do Sr. l_9-8eçr:_etário da Oimara dos Deputados encami~
nhand~ ~ revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro-jetos:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 161, DE 1984
(n9 ~684/83,' na Casa de Origem)
·
in(~!a~j;''!_!fo ~er;hor Presid'JJ1le da Renú,blica

IJ!

- Categoria funcional

Gi1Ipo

Outras atividades
de nível superior
(NS·900 o"LCLT-NS-900)

Código

Referência
de
vencimento
ou
salário
por
classe

e) .

Psicólogo

NS-907 ou Ú-NS907 CLASSE ESPECIAL
CLASSE C
CLASSE B
CLASSE A

Ns=-22a 2f
NS·I7a21
NS-12 a 16
NS- 5 a li

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)

CrS 1.000.00
1500- MINIST~RIO

DA

EDUCAÇÃO.

E

CULTURA
1503- Secretaria Geral- Entidades Supervisionadas
z:6!8.723
1503.08440212.818- Atividades a cargo do Fundo Nacional de
Deseilvolvimento da Educação . ~-··~ .. ·---~ _
1';7.107 _
1503.08442051.829 ~ Pi-ojetos a caigo do Centro Federal de EducaCãoTec-rfológica Celso Suckow da Fónseca .'.....
52.370
1503.08442051.834-.::...::Projetos à-cargO do-Cenlro Federã.I de Educação
Tecnológica d-e Minas úi.miiS. ·.--~- ... ~. ~ .•• ~..
34.842
1503.08442052.834:.:.:.- Aiívídâ.deS a cargo dO Centro- Federal cie
Educação Tecnológic~ de Minas -Gerais .. •A. ---8.800
1503.0844025L84&:..:..:.... Projetos a cargo da Escola de Farmácia e 17.695
Odontologia de Alfenas ...... -. .. ·····---··
1503.08442081.849~Proje1õS __ , 8. cargo- da Escola· Federal de
52.3.70
Engenharia de Itajubá . . . . . . . . . . . . • . .. . .... •
1503.08440151.850- Proj6tOS a cargo d-a Escola Paulista de Medicin-a
77.857
1503.U84420&1.8'5T=- PrOje-taS a· cargo d3. Êscolâ ··superior de
Agricultura de Lavras ......................._ • ..,_..,. .,_:--34.914 _
1503.08442081.8"52- Pro]ilOs .a -cargO. dã Escoiã Superior d-e
Agricultura de Mossoró
....•......... . ---52.369
1503.08442081.853- Projetas. a _cargo da Faculdade- de Ciências
Agrárias- do Pará ......... :---·---~~--·-·
=-41.896
1503.08442081.854 ~Pi'ojetos- a cargo da Faculdade de Medicina do
Triâng!Jlo Mineiro
-:__ 34.913
1503.08440251.855 ....:. Projeiõs a cargo da Faculdade de. OdontolOgia
........................ ~--------·-•-----~·.-..
--17.695
de Diamantina
1503.0844:2052.856- Atividades a_cargo d<l Funduçào UniYÚsiCrade~ ~ -- ------~
do Rio_de_Janeiro ....... _, ..• ~·-····-~-·-· "-·· ..,...:]17.695
1503.0844:2081.860- Projetas a cargo da Fundação Universidade do
lll3.469
Rio Grande - RS. , .. ·- .... -....-: •. -... :-.-r~

.

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao- Ministério
da_ Educação e Cultura, o crédito especial até o limite
\-íe é'rS 2.6i8.723.000,00 (dois bilhões, sei~ntos e
dezoito milhões, setecentos e vinte e três mil cruzei~
'fo_s1~. para o~ ~m~que- es,~ifica.
.

O Congresso Nacional d~reta: Art. I"' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades Supervisióilidis da secretaria Get-at, ·o crê~
dito especial até o limite de Cr$ 2.618.723.000,00 (dois
·bilhões, seisc_entos e dezoito milhões, setecentos e vinte e
três mil cruzeiros), nas dotações orçamentárias dos pro~
jetos e das atividades abaixo especifiCadas:

1503.0&442052.861- Atividades a cargo da Fundação Universidade
Federal de Uberlândia .............. _....._..
139.655
1503.08442081.867- Projetes a cargo da Fundação Universidude
Federal de São Carlos.....................
61.098
1503.08442081.869 ~Projetes a cargo ·da- Fundação Universidade
96.013
Federal de Viçosa .. ~- .......... -...........
1503.08444282.876- Atividades a cargo' da Universidade Federal de
Juiz de Fora ........................ -..-....
87.283
1503.08-:142081.877- Projetas a c:ifgo da Universidade Federal d~
·..
Minas Çierais. ·-·' ·~· ............. ---· ...~ .•• a
87.283
150J.P~~:l:208l.$80--:-- Projetqs a cargo da Universidade Federal do
Paran~ ............. _
•.. _............... ~... __ J_OA.741
i5o3.b84~io5L&85- PrÕjetos a c3.rgo da Universidade Federai de
Santa Catarina ..-~........................
109.135
1503.08442081.885- Projetas à cargo da Ujúversidade Federal de
Santa Catarina . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .
30.520
1503.08-442081.884- Projetos a cargo da Uníversidade FedCraJ do
Rio de Janeiro ..... -..... ... . . .. .. .. . .... • ..
87.283
15_03_.08442052.8~6- Ativídades a cargo da Universidade Federal de
'--Sãn_ta Maria ........ _...... ~ ........ _.... ,
61.098
1503.08442081.887- Projetas a cargo dii UiiivCrSidade Federal Rural
de P~rnªm b_1,1_ç:o , ••• ~ •• ~. _••• _••••••••• , •••• ··'----=----- 52.3.69
l503.0844208I.888- Projetas a cargo da Universidade Federal Rural
_
__ .. __
·-QoRiqdeJane_irQ .............. ~~ ........ -..-.
--69.827
1503.0844208i.94J- Projetas a cargo da Fundação Universid:.~de
F~deral. do Mat.o_.Gro:\So.do SuL._...........
52.370
1503.08442051.838 - PiOjeto~ a cargo d9 Çentrq Federal de Educação
_
Tecnológicª __ do P'll'ªná ·-~·~. ~-~~ ,_ .. -~ _·-· ...
87.281.
1503.08442051.866- Projetas a_ cargo da FUndação Universidade
Fe~eral do.l'iaw .. -·.
. . . . . . . . . ...•
104.741
1503.08442051.881 -Projetas a cargo da Universidlldc Fedcral_de
PernambUco ..... :-.... ............
T22.197
_1503.08442051.883- Projeto;; a cargo da_ Universidade Federal do
Rio Grande do,Sul ·········"''·
5581.835
L
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Art. :!~> O;; recurso!> necessários à execução desta lei
decorrerão do produto de operação de crédito ii1terna
contratada pelo Ministério da Educação c Cultura junto
à Caixa E..:onômicu FederaL
Art. 3>? Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicuçào.
Art. 4~" Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 420, DE !983
Excelenússimos Senhores Membros do Congresso _N~
cional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, -tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de VQssas Excelên~
cias, acompanhado de Exposição de MotiY_QS do s~nhor
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejament~
da Presidência da República, o anexo projeto de lei q~e
..autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, o crêdito especial atê o limite de
Cd 2.618.723.000,00 (dois bilhões, seiscentos e dezoito
milhões, setecentos e vinte e três mil cruzeiros), para o
fim que especifica".
Brasflia, 17 de novembro de 1983. --Aureliano Cbaves.
EXPOSIÇÃO DE MOT!VOS N.o496/83, DE 16 [)E
NOVEMBRO DE 1983, DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA __DA
REPÚBLICA.
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provenientes _de__excessç_de arr~dação;
III- os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, auto·
rizados em lei;
IV- o produto de operações de crêdito autorizadas,
em forma que juridicS.rriei-tte possibilite ao Poâer Executivo realizá.-las,_
11-:-_0S

(Às COinissões de Constituição e Justiça e de Fi-- _!lanf_a!_.}_ _ __

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 162, DE !984
(N" 4965/81, na Casa de origem)
De iniciativá do Senhor Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo, por intermédio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-INCRA, a doar ao Estado de Goiás os imóveis que
men'ciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. !~> Fica o Poder Executivo, por interinédio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária :..:...
INCRA, autorizado a doar ao Estadode Goiâs, os lotes
nts 14, 15 e 21~do loteamento... Lagoa Formosa n' 3", de
-propriedade da União, c-onforme as matrículas n% 615 e
616, fls. 85 e 86,-Livro 2-C, do Registro de Inióveis do

Mu_nicfpjo ~e_EQ_!:_ffi9§0 do ~raguaja>o Cpmª~~a ~_e_ QQr_u-_
pi, medindo a:prOx1m-ada e r"espectivaméllte- i :bóô ha (u-m

·mil héctares), l.OOO ha (um mil hectares) e 1.141 ha (um
Excelentíssimo Senhor Vice.Presidente da República,
mil, cento e quarenta e um hectares), e situados no Muno exercício da Presidência da República.
Eicíp~o-~~-~o~?~o __do~_~_a$_ua~~· n~ Es~~9o _de_9~_iâ~~
Com a finalidade de incluir no Orçamento do Ministério da Educação e Cultura recurs_os provenienteS de . ·-- -Palõ.ágr.afº'- único .. Os inióVels referidos neste artigo
têm as seguintes características e confrontações:
operação de crédito interna contratada em I983,junto à
a) o lote n~' 14, com o seguinte perímetro;, "partindo do
Caixa Econômica FederaVFAS, torna-se necessária a
mafco 26, craVãaQ na cOnfrontação dos lotes nl's 15, 1 e
abertura de crédito especial até o_ limitÇ de Cr$_ _
2, dií segue""'confroritandô Cõm o lote n~' 2 no azimute de
2.618.723.000,00 (dois bilhões, seiscentos e dezoito _mi459()0'
e distância de 2.066,12m até o marco 23, cravado
lhões, setecentos e vinte e três mil cruzeiros).
na corifiOntação dos leites n'i's 2, 3 e 13; daí segue -con2. A referida operação de crêdito tem por finalidade
a obtenção de recursos para financiar as ações de amfrontan~o ~~m:.:o Io}e ~~~ l3 no azimUte de 135~'00'. edis~
pliação, reforma é complementação de obras nos ..camtâncía de 4.840m até o marco 24, cravado na confronpi" universitários de 28 unidades de ensino superior que,
tação do lote n~' l3 e o loteamento Gameleira n~" 13, folha
nos termos da cláusula segunda, parágrafo sexto do cita"B"; daí seiue confrontando com o referido loteamento
do contrato, serão supervisionadas pelo Centro de De·
no azimute de 225~>00' e distância de 2.066, 12m atê o
senvolvimento e Apoio TécnicO-à Educação- CEDAmarco 27, cravado na confrontação do loteamento jã
TE.
- mencionado e o lote n'i' 15; daí segue confrontando com o
3. Após examinar O aSsüilto, eSta Secretaria
lote n~ 15__no azimute 3159()0' e dístâncía de 4.840m até o
manifesta-se favoravelmente à concessão do crédito solimarco de26, ponto inicial da descrição deste perímetro";
citado, esclarecendo que os recursos pelos quais correrão
b) o lote n~' 15, com·o seguinte perímetro; ...partindo
as despesas estão previstos no art. 43, § 1", item IV, da
do marco 26, cravado na divisa com o lote 14, por uma
Lei n~" 4.320, de 17 de março de 19~, obedecidas, assim,
Iinhi seca, divisa com o referido lote n~' 14, com azimute
as prescrições do art. 61, § l'l',Jetra c, da Constituição.
de 1359()0' _e distância de 4.840m, chega-se ao marco 27,
4. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à
cravado na divisa com o Loteamento Gameleira n9 13;
deste, por uma linha seca, divisa coril o referido LOteaelevada consideração de Vossa Excelência os anexos projetas de_ Mensagem e de lei.
- mç:nto Gainel;_ir~_t_cOm az_imute de 2231'()()' e dístãnda dC
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce2.066,12m, chega-se ao marco 43, cravado na divisa com
o_ lote n~> 24; deste, por uma linha seca, divisa com o lote
lência os protestos do meu mais profundo respeito. n"
iz,íimiie de "3159(10' e -distância de 2.218m,
José Flávio Pécora, Ministro Interino.
chega-se ao marco 30, cravado na divisa com o lote n9
LEGISLAÇÃO CITADA
19; deste, por uma linha seca, divisa com o referido lote
LEI N• 4.320, DE 17 DE MARÇO DE !964
..----nl' 19, com azimute de 3151'()()' e distância de 2.622m,-chega-se
ao marco 31, crivado na divisa com o lote n'i'
Partes vetadas pelo Presidente da República e
16; deste, por uma linha seca, divisa com o referido lote
mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que se
n~> 16, com azimute de 459()0' e distância de 240m, chegatransformou na Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964
se ao marco 29, cravado na divisa com O lote n9 I; deste,
(que esta tu i nonnas gerais de direito fmanceiro para
por uma linha seca, divisa com o referido lote n~' 1, com
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
azjmute de 451'150' e distâncía de l.826,12m; chega-se ao
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fe~
marco 26, ii1fcio da descrição deste perímetro~';
deral)•
c) o lote.n\' 23, com o seguinte perímetro;. "partindo
• • . • . • • • • • • • • • .............. •• • • ·-· •••••••••••• -. ....
"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
do marco 41, do lote n~> 2l_deste loteamento, de co9rde~peciais depende da existência de recursos -disponíveis
- nadas geográficits Latítudê Sui-f1949'f5" e·LOn8ítUde
para ocorrer à despesa e será precedida de exposição jusOeste 49Y44T7"; -daí, segue limitando_ com o lote n9 21
tificativa.
---deste_ loteamento, no azimute de 901'00' e dis~ân_ci:,t. de
§ I Q Consideram-se recu~os para o fim deste artig~, · -~-.?.-~-i4m..._ª-t_ê_ 9_ln_:lrco-j~ _4_Q__IQ1:t;:.Jt_9 _2_1 dc;_ste lo~a_~Ç:Qto.!. __
desde que não comprometidos: _de. .. coorden.ada_s_ geográficas Latitude Sul 11(048.'22" e
I - o superavit financeiro apuràdo em balanço patri·
Longitude Oeste 49911"; daí, segue limitando coni o lote
monial do exercício afiterior;
- n"-24 deste l_oteamento, no azimute 1801'()()'_ e distância de
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2.900m, até o marco 47, de coordenadas geográficas Latitude_Sulll95Q' e Longitude Oeste49<?41'45"; daí, segue
limitando corri. os lqtes n~s 26 e 25 deste loteamento, no
azimute 271'()0' e respectivas distâncias de 1.515,50m e
2.418,5Óm, passando pelo marco 46, até o marco 45, de
coordenadas geográficas Latitude Su.l 11950'52" e Latitude Oeste 49~>43'55"; daí, segue limitandq com o lote n•
. 22- çieste lot~mento, ll.9 a;zJmute 9e J609QO' e distância de
2.900m, atê enContrar o ponto inicial da descrição deste
perírilefro"".
-- AfC29:-o-S-Trnóveis descri1õ5--ri0 --ãftigó- ànfàlõf
destinam-se à incorporação ao Projeto de Irrigação Rio
Form_os_o, em implantação pelo Estado de Goiás, no prazo improrrogável de dois anos, contados da doação.
-- -Art-:-3T- OS-íilú5VelSaqUé se~retere- esta lei reverterão
de pleno direito _ao_ patrim6nio da União, independente
de notificação, se não forem utilizados na finalídade c
dentro do prazo fixado para a incorporação.
Art. 41' A doação será efetivada através de titulo de
domínio~ a ser expedido pelo INCRA.
Art. 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
MENSAGEM N• 318, DE 1981
Ex.celenttssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nónermos dO arL51 dã -constituição, tenho a honra
de submeter ií elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Agricultura, o anexo projeto de
lei qut;. "autoriza o J!oder Executivo, por intermédio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA, a doar ao Estado de Goiás os imóveis que menclona".
Brasma, 6 de agosto de 1981. -João Figueiredo.
EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N• 70, DE 13 DE JULHO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA AGRICULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo Anteprojeto de Lei, que dispõe
sahre a _doação das áreas que menciona ao Estado de
Goiás.
A doação desÚis áreas, por intermédio do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária se me afigura conveniente do ponto de vista social e económico,
vez qUe se encontiam encraviid"cts na região abrangida
pelO PrOjeio d(:'Iri-i8:iç-ão Rio Foniioso;em ímplaniãção
pelO GOverno daquele-EstadO, na plãnfcie do médio Ai-ilguaia.
As-áreãs- a Sete:ni-do:idas; mCcilanie a expediçãO de Lei
Especíal, hoje fa"zein parte do Projeto Fundiário de Guru pi, sob administração do INCRA e, abrangidas pela
falx-:f estabeTet:lda i:Ji:l Decreto:rei n' 1.164, de I~> de abril
de.1971, foram arrecadadas pela Autarquia e matriculadas em nome da União, no Registro de Imóveis do Município de Formoso do Araguaia, Comarca _de Gurupi,
no Livro 2-C, a fls. 85 e 86; respectivamente sob os n's
615 e 616.
Ao submeter o assunto à elevada consideração de Vos-sa Excelência, cumpre-se salientar a alta signific"aÇào do
Projeto Rio ~ormoso, seguramente o de maior expressão
do atual Governo do Estado_ de Goiás, õem como a reiterada solicitação do_ Exma ,Senhor Governador d_o EstadO, YiVaiTH:~té intCi.!ssado na incorporação das áreas do
Projeto çie i_r_i:igaçã_o_que planejou e executa.
_fa~ <i_~_st_~ __çQn_~d~r_~e-~ e__tendo ~ v_i_st-ª o disposto
no art. 6~> _da Lei n9 4.947, de 6 de abril de 1966, bem
como os termos do Parecer L-055 da Consultaria Geral
da R~pO.blica, aprovado em data de 24 de abril de 1975, e
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Paulo, do terreno, com área de 20.000m~ (vinte mil metros quadrados), destacado da antiga Fazenda Furninhas, -situadõ itaqwile Município, dOado â União Federa_!, pelo citado Municfpio, nos tennos das Leis Miúlicipais ril' 87r; de 6 de dézêrri.brO de 1967, e n~ 995, d~ 15 de
janeiro de" 1969, e dã Escritura Pública de Doação, de 17
de outubro de 1969, transcrita no Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca
Ourinhos - SP; -s06 o n'
25.479, às fls. 83 do livro 3-AN, e ratificada em 27 de outubro de 1976.
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições
contráriO.

publicado no Diário Oficial de 24 de abril de 1975, enten-

do que se torna necessária aei:pC:dição de Lei, autorizativa da doação -que se tem como objetivo:
Na oportunidade, Senhor Presidente, renovo a Vossa
Excelêricia meUs proteSto"S- de alta consideração e respeitoso apreço. - Angelo Amaury Stablle.
(Às Comissões
nanças.)

-ae- Asswztos

de

Regiona{s e de Fi-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I63, DE I984
{Nt 1.913/83, na Casa de origem)

em

Revoga o Decteto-lel nt 1.284, de 28 de agosto de
1973, que declarou o Município de Anápolis de interesse da Segurança Nacional.

MENSAGEM N• 4li0 DE I983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naclo.Õal:-- - -- ·
- - ---

O Congresso Nacional decreta_;
Art. 111

Fica revogado o Decreto-lei n' 1.284, de 28

Nos termos do _art. 51 da Constituição Feae~l, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do~
nhor Ministro de Estad-o da Fazenda, o anexo PrOjeto de
lei gut:._"auto_!!za a r_eyersão ao Munidpio de Ourinhos,
Es!~_o__ d~ São f?~_y.!o_.__do terreno que mencion,~'-'.
_ ~Brasília, 14cte dei_effibfO de-f98.f"""__,João Figueiredo.

de agosto de 1973, que declarou de interesse da Segurança Nacional o Município de Anápolis, no Estado de
Goiás.
Parágrafo único. ü -diSposto~hesre· artigo terá eficácia a partir da posse do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos.
Art. 29 A Justiça Eleitoral fixará &. data para a
eleição do Prefeito e do Yice-Prefeito do Município referido no artigo anterior, no praio máximo de 6 (seis). meses da publicação desta lei.
Parágrafo único. Os eleitos tomarão posse imediatamente após a diplomação e seus mandatos findarão em
31 de dezembro de 1988.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' _Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.284
DE 28 DE AGOSTO DE 1973
Declara de Interesse da Segurança Nacional, nos
termos do art. 15, § 11', alfuea b, da Constituição, o
Município de Anápolls, do Estado de Goiás, e dá ou:tras providên~ias.
O Presidente da Rep-ública, no uso das atribuiÇ-ões que
lhe confere o art. 55, item l, dá ConstituiÇão decfêta:
Art. J9 t declarado de interesse da Segurança Nacional, para os feitos do art. 15,
§ li' aHnea b, da ConstituíçãO, o M~nicípio de Anãpolis, no Estado de Goiás.
-Art. 2~' Ao Município- referido no artigo anterior,
aplica-se o disposto nos arts. 29, 31', 49, e seus ·parágrafos,
da Lei n<t 5.449, de 4 de junho de 1968, com a redação
dada pelo Decreto-lei n~' 5_60, de 29 de abril de 1969.
Art. 3' Este Decreto-lei entrará em vigor na data d"e
sua publicação, revogadas as disposições em Contrário.
Brasflia, 28 de agosto de 1973; 1529 da Independência
e 85~' da República. - EMlLIO MIIDICI- Alfredo Buzafd.

(Às Colntssões de Coititituição e JusrtÇCz e· de SegU.
rança Nacional.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 164, DE 1984
. ..
.(N• 3.00Ij84, na Casa de origem)
DE iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza a reversão ao Município de OUrinhos, Es:.
tado de São Paulo, do
qui!- merÍciõna.

terreno

O Congresso Nacional decreta
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a promOver a reversão ao Município de Ourinhos, Estado de São

O

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 168, DE 28 DE NOVEMBRO DE l983; DO MINIST~RIO DA FAZENDA.
Ex_celentís_s-i_mq S~or Presid_e_nte da ~epública,
No anexo processo, cogitaw§e da reversão ao Município de Olirinhos, Estado-ifi-São Paulo, do terreno com a
área de 20.000,00m 2 , destacada da antiga fazenda Forninhas, naquela municipalidade.
2. O. terreno foi doado à União Federal peJo aludido
Município, nos term-os das Leis Municipais n' 871, de 6
de dezembro de 1967, e n9 995, de 15 de janeiro de 1969, e
da Escritura Pública, de 17 de outubro de 1969, transcrita no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Ourinhos- SP, no Lívro n9 3-AN, às fls. 83, sob O n~'
25.479, de 29 de o_utubro_de 1969 e ratificada em 27 de
outubro de 1976.
3. A União Federal aceitou o referido bem, através
do Decreto n' 64.707, -de -17 de junho .de 1969,
destinando-o ao Ministério do Exército. Ocorre, porém,
haver esse Ministério se desinteressado do imóvel doado,
que não contêm benfeitorias, razão por que S. Ex' o Senhor Ministro do Exército anui à reversão daquele bem
ao Município doador.
4. O SeiViço do Patrírilônio da União e a SeCretaria
Geral deSte-Ministério opinam favoraVelmente à cogitada reversãõ.
5~ :- Aco1hendo esseS pareceres, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo
p-rojeto
mensagem ao Congresso Nacional, acomparihâdó àe anteprojeto de lei, que consubstancia a medida
proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar 'a Vossa Excew
lência os protestos do meu mais profundo respeito.
Emane Galvêas, Ministro da Fazenda.

ae

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 64.707,
DE 17 DE JUNHO DE t969
Autoriza o Serviço do Património da Uniio a acei~
tar doação de Im6vel, em Ourinhos - São Paulo,
destinado ao Ministério do Exército.
O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 83~- inciso II, da Constituição, e de
acordo com os arts. 1.165 e_l.l80 do Código Civil, decrew
ta:
Art. 19 Fica o Serviço do Património da União autorizado a aceitar a doação simples, que faz a Prefeitura
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Municipal de Ourínhos- São Paulo, de acordo com a
Lei Municipal nQ 871, de 6 de dezembro de 1967, alterada
pela de__1_19 995, de t5 de janeiro de 1969, ~e um terreno
com 20.000 IDJ;t[Q~ quadrados, localizado n? bairro Fazenda das Fumas, naquele Município.
Art. 21' O _imóvel em apreço caracterizado no Processo n<:> 997-:_68-Gab-ME, destina-se ao M-inistério do
Exéicito.
Art. 31' O presente Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1969; 1489 da Irtdependência e
819 da RepúbliCa.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• !65, DE 1984
(N~' 3.~72/~,

na Casa de Origem)

- -De fniciCüil'a do Sr. Presidente da República

Fixa os vaJore$ de retribuição do Grupo-Atividades
--de Fiscalização de Combustíveis, do Serviço Civil do
Poder Executivo, e dá outras providências.
Q ÇQM_~sº--.Nacion,ªl deçreta:

Art. li' Aos níveis de classificação de empregos integrantes do Grupo-Atividades de Fiscalização de Com·
bustíveis, criado com fundamento no art. 49 da Lei n 9
s:64s, de 10 dei: dezembro de 1970, correspondem as refe·
rências de salárío estabelecidas no anexo desta lei.
Art. _~~-_A _p_rimeira comp~sição das Categorias FuncionaiS -do GfupÕ-Ãtividades de Fiscalização de Combustíveis far-sewá, exclusiValnente, com o aproveitamentO dos atuais Agentes de -Fiscalização de Combustíveis,
da Tabela I;specia\ Temporária do Conselho Nacional
dO ·petróleo-, do Ministêii.O das Minas e Energia, inde-pendentemente do nível de escolaridade, desde que estejam. lotados e em exercício atê 7 de maio de 1984 e permaneçam nesta situação até a data de publicação do ato
de criação do Grupo.
§ 19 o aproveitamento será efetivado na referência
NS-22 da Classe •·c" da Categoria Funcional de Fiscal
de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis.
§ 29 Os deinais ocupantes dos empregos da Tabela
Especial Temporária do Conselho Nacional do Petróleo,
do Mínistéri0-d3.s Minas e Energia, constituirão a segun·
da composição das Categorias Funcionais do GrupoAtivida-des de_ Fiscalização de Combustíveis, com a observfulcia dos seguintes requisitos:

r __,._que tenham estado lotados e em exercício 3.té 31
de dezembro de 1983 e tenham permaneCido nesta Si~
tuação até a data de publicação do ato de criação do
Grupo;
II - que possuam o gfau de escolaridade exigido para
cada caso e logrem aprovação em processo seletivo es~
pecífico, eliminatório e classificatório, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Órgão Central do Siste-ma de Pessoal Civil- SIPEC, em afticulação com o Ministério das Minas e Energia.
Art.. 3~' O aproveítamento, na forma do artigo precedente, será efetivado na referência inicial da classe_ ..A"
da respectiva categoria funcional, não podendo haver inclusão de empregos em classe intermediária ou na especial.
Art. 41' O ingresso nas categorias funcionais do
Grupo·Atividades de Fiscalização de Combustíveis farse-á na referência inicial da Classe."A", mediante concurso público de provas e formação especializada,
cxigíndowse, no ato da inscrição, para a Categoria Funcional de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustfveis, qualquer dos diplomas de Contador, Técnico
de -Administração, Economista, Bacharel em Direito,
Engenheiro-Químko -e Químico, devidamente registra~
dos, ou habilitação legal equivalente e, para a Categoria
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Funcional de Técníco de Derivados de Petróleo e Outros
Coinbustíveis, certificado de ensino de 2"' Grau.
Art. 59 A Gratificação de Produtividade, instituída
paga aos serv"idores integrantes da Categoria Funcional
de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis, do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustí-

atribuições do respectivo cargo ou emprego.

veis, código LT-FC-21 OI, observadas as disposiç~es des-

A gratificação sC:rá atribuída em função dit pro-

.
.

dutividade do servidor, aferida em razão dos encargos
assumidos e das atividades desempenhadas·, inerentes às
funções de fiscalização do trabalho.
§ 29 A Gratificação de Produtividade corresponderá
a percentuais de 40% (quarenta por ccnt~), ~ (ses~nta
por cento) ou 80% (oitenta por centoJ do venctmento ou
salário básico ftxado para o cargo efetivo ou emprego
permanente oc~;~pado pelo servidor.
§ 39 O percentual mêdio das gratificações individuais concedidas em cada· Órgão será de, no máximo,
60% (sessenta por cento).
.
§ 4f' A Gratificação de Produtividade não poderá ser
paga cumulativamente coro a Gratificação de Nível Superior.
Art. 69 Os crit~rios e bases para a concessão da Gratificação de Produtividade e os correspondentes percentuais serão fixados pelo Ministro de Estado ou autoridade delegada.
Art. 7f' Os servidores integrantes da Categoria Funcional de Fiscal de Derivados de Petróleo e OutrQs Combustíveis, no exercício de função de confiança do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, de função de nível

Parágrafo úriico: Nas hipóteses deste artigo, o to~
percebido pelo servidor, a título de vencimento ou salário, Representação Mensal e Gratificação de Produtividade, ,não poderá ultrapassar a retribuição fixada para
0 símbolo do cargo em comissão ou função de confiança
DAS-4, observada a hierarquia salarial estabelecida em
regulamento.
Art. 8'~ À Gratificação de Produtividade concedida
na forma desta lei aplicam-se, no que couber, ás disposições do Decreto-lei n9 1.709, de_31 de outubro de 1_979,
especialmente o _disposto no seu art. 59, Art. 9<1 Fica iristitufda a Gratificação- de Risco de
Manuseío d~ lnflamáveís, que- se·râ paga ao pessOal das
~tegorias funCiOnais- de -Fiscal e de Têcniccr·de DeriVa--:~
dos de Petróleo e Outros COmbustíveis, n~ base de 30%
(trinta por_ cento) do Salário -ou Yencirili.mtO b~ico.
Art. 10. O disPQSiO itCsta lei não dá_ direito a percepção de atrasados ou a idenização de qualquer espêcie.
An. 11. As de;spesas decorrentes desta lei correrão à
conta dos recursos orçamentários próprioS do Ministério
das Minas e Energia. _
-Art. 12. _Esta entra_ em vigor na data de sua publicaÇão~ inciUiiiVC qu~~~ _
a--_se"US~ ~fei~s finan~~ós.

4. _A Secretaria de Planejamento da Presidência da

· República - SEPLAN, através do Pareceres SOf/1NOR n'~'s 79/82 e 534/83, deu pronunciamento favorável, sob o aspecto orçamentário, à implantação do Grupo de que trata esta Lei.
5. Ante a superveniência de fatos novos sugeridos
pelos órgãos interessados e acolhidos por este Orgão,
esta Exposição de Mo_tivos substitui a de n9 52, de 2 de
abi=il de -1984.
·

6. Nestas condições, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelêrtcia o_ anexo a~te
pi"õjetõ de lei,-Crri-sU.bStiiUição ao 3nterior, qüC consubstancia as providências justificadas nesta Exposição de
Motivos, P?-ta o,_devidQ. encaminhamento ao CoQgresso
N~ciÕnãl, acompanhado de mensagem, caso seja aprovado.
Aproveito a oportunidade para renovar a_ Vossa Excelência os meus protestos de elevado respeito. - José
CuJos Soares Freire, Dirctor-Geral.

lei

Art. 13.

LEGISLAÇ,IQ CITADA

Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N.O 5. 645
DE 10 Dj!: DEZEMBRO DE 1970

·ANEXO
(Art. (9 da Lei n9

Grupo

Categorias

, de

de

Atividades . de
Físcalí-a) Fiscal-de Derivados
zação de Combustíveis dePetróleoeOutros
(LT -FC~21 00)
CombUstíveis-

b) Técnico de DeriVados de Petróleo e
OUtros Combustíveis

~!abelece diretrises para a classlfi. - CâÇão de cargos do Serviço Civil da

del98 )

Oldigo

Referêndu de Salários
porOasse

FIUidonals

ClaSse ESpecial - NS-23 a 25
~ NS-19 a 22
CJUsse
B- NS::.!6a 18
Cla'i.<>e
A
- NS- 8a 15

Clãs-se _oC __

LT-FC-2101

LT-FC-2102
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3. Dessa forma, -a retríbu ição proposta objetivou
manter similitude com as já fixadas para outras categorias funcionaiS de igual nível de complexidade e dificuldade.

superior do Q_,rupo-Direção e Assistência Intermediária
ou de função-de Assessorame_nto Superit:?r a que s_e refere
o art. 122 do Decreto-lei n"' 200~-dC 25-de fevereiro de
1967, farão jus à_ QratifiCãção _de Produtividade calcula-da sobre a referência corresporidente ao cargo efetivo ou
emprego permanente, desde que hajá Correlação com as

pelo Decreto-lei n"' 1.445. de 13 de fevereiro de 1976, serâ

-~
§ I~>
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ChisSe Especiaf- -NM-3Õ a 32Classe
B
7 NM-24 a 29
--qllssC- A
---NM-21 a23

l!JliíiQ e d'as autar~ulas . federais, e dá
o-ctras provld·E-nc1as..
-.--, • o • • •

O-~

•

•

o • • o.,. • •

r- •-

o • • • •- o • o o o • o • • • o o o o o

Ar~.

4.0 outros Grupos, com caracter!stlca.s próplia.s, diferenciados dos relacionados no artigo ant~rlor,. poderão ser estabe- lecldos ou de.m:embrados daqueles, se o jnstiflcarem as necessidades da Adminllltração,
mediante ato do Poder Executivo.

·············--·····-·······················
MENSAGEM N9 135, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de vossas Ex~
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do
Serviço Publico, o anexo Projeto de Lei qu~, "ftxa os valores de retribuição do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis, do Serviço Civil do Poder Executivo, e dá outras provid~ncias".
Bi-a.Sília, 7 de maio de 1984. - Joio Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 65, DE 24 DE ABRIL
DE 1984, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO.
.
-- .
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Na Exposição de Motivos DASP n~ ()4-, de 24 de abril
de 1984, foi submetida à elevada considefâção de Vossa

- Excelência projetõ de decr~o consubstanciando prOposta formulada pelo MiniStério das -Minas e Energia:, qUe
dispõe sobre-a criação do Grup-Atividades de Fiscalização de Combustíveis, compreenderido_ as categorias
funcionais de Fiscal de Derivados _de Petról~ e Outros_
Combustíveis, de nivéJ sUperior, e a de TÇcnico de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis, çle níVel _rpédio, constituídas de empregos regidos pela legislação trabalhista para a consecUção dos objetivos da política
energéflca-daquele MinistériO.
-··
·

2. Em conformidade com o art. 49 da Lei n9 5:645, de
10 de dezembro de i970~ e tendo em vista os estudos levados a efeito pelos órgãos téctiicos deste De_partmento,
torna-se necessária ediÇão de instrUmento legal para
-adequar a medida p~oposta à escala salarial que estabele·
cerá os valores de retribuição das referências dos cargos
o~ empregos que irão inteSrar o Grupo-Atividades de
Fiscalização de Combustíveis.

a

- DECRETO-LEI N.O L445,
DE 13 .DE FEVEREIRO DE 1976

Reajusta os vencimentos e salários
dos servidores civis do Poil'er Executivo,
dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências.
·

........ .................................. .
-

Art. 10. Ficam lnst!tulda.'! a Gratl11cação
de At!vldade e a Gratificação de Produtividade, que se Incluem no Anexo n do Decreoo•l<!l n.o 1.341, de 22 de agosoo de 1974,
com ai características, de:!lnlção, ·beneficiários· e ba.<:es de concessão estabelecidos no
Anexo VII deste decreoo-1e!, não podendo
serVlr de ·base ao cálculo de qualquer vantagem, lndenlzação, desconto para ·o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, ou proventos <!.<> aposentadoria.
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ANEXO VII
(Ar.ts. 10, 11, 12 e 18 do Decreto-lei n.o 1.445, de 13 de fevereiro de 197eJ
"ANEXO II"
Art. 6. 0 , item III, do Dec:reto-Iel n.o

L

Denominação·
d;,;:r G.ra.tifi·c·a.-1
ções e Indeuizações

1.3~1,

. . . Definição
.

de 22 de agosto de 1974)

I

.

Bases de Concessão
e .Valores

VII --Gratificação por tra~ Indenização devida ao servi- 40% (quarenta por cento)
bailio com Ralo X ou subs- dor pelo trabalho com Raio calculado sobre o valor do
tânclas radioatlvas
X óu substâncias rad!oat!vas vencimento ou salário percebido pelo servidor, na forma
estabelecida em regulamento
o ••

-~ .•

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

• •

rx -- AUXIlio para moradia

.
I

.• • • _·_ • • •__ • .• •.• • • o ·_ • • • ••

~.

·_

~-· • •

6

•• · _ ·

•••••

~

•••••••••

·_·

·.:

:-.:..

·~·-

••••

._.

Devido aos servidoroo pertencentes ao Grupo - Poli-·
ela F"dera~ mandados servir
fora da sede originária de
serviço, bem assim aos funcionários Integrantes da Categoria Funcional de Fiscal Fixado em Regulamento
de .Tributos Federais, do
Grupo Tri·butação, Arrecadação e Fiscalização, mandados
servir nas cidades de Porto
Velho, Foz do Iguaçu, Manaus, Rio Branco e Bca Vista
.............................
..

XIV

~Gratificação

viços especiaiS

por ser- Devida aos se·rvldores incluidos... nas Categorias Funcionais de nivel médio, integrantes dos Grupos a que se
refere à Lei n.0 5.645, de
1970, que, comprov-adamen.te,
desempenhar:e·m, nos órgãos
setorials. e· seccionais Inte- Fixadas em Regulamento
grantes do Sistema Nacional
de Infru·mações e Contra-Informação. tarefas de apoio_
operacional especifico, não
compreendidas no Grupo-Seguro.nça e Informações .

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

Gratificação por pro- Devida, na forma da Lei n.0
dução suplementar
4 .491, de 21 de novembro de
1964, aoo servidores Incluídos
na Uategorla Funcional de Fixadas em Regulamento
Artífice de Artes Gráficas do
Grupo-Artesanato, do Departamento de Imprensa Nacional · ···

XV -

XVII vldade

Gratificação de atl- Devida ao servidor incluído
em categ01·1as_ Funcionais de
nível superior, dos Grupos a
que se retere _a Lei n.0 5~645,
de 1970, como-estímulo _à profil>slona1ização, sujeitando o
servidor à jornada mlnlm:a de
8 (oito) horas, não .sendo
aplicada aos _do "_Grupo_ Pes-

quisa Científica e Tecnológica, Magistério, Diplomacia,
n,em à categoria Funcional
de Fiscal de Tributos Federais do Grupo-TrlbutaJão,
Arrecadação é ·F!scalizaçao

Correspondente a 20% (vinte
por cento) d-o vencimento ou
salário percebido pelo servidor, cessando a con~ssão e
o pagamento com _a aposentadoria, na forma estabelecida em regulamento.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Outubro de 1984

Denonl.inaçã.o das

ções e

GratÚica-j

Bases de Concessão
e valores

Definição

Jn·d'en~ções

·.r

XVIII- Grat1f!cação de pro- Devida ao funcionário incJ.uidutlvidade
·do na Catõgoria Funcional de
Fiscal de Tributos Federais
do Grupo Tributação, Arre-

Correspondente a até 40%
(quarenta por cento) do vencimento percebido P?lo funcionário, cessando a oonce.s-

cadação e :Fiscalização. como são, e o pagamento oom a
estúnulo ao aumento da aposentadoria, na forma es-

produtlvidade, sujeitando-o tabeleclda em regulamento
à jornada m!nima de 8 (oito)
horas
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Art. 29 O beneficio instituído por esta lei é intrans-firível e inacumulável com quaisquer outros rendimentos
recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden·
-· tiária-,Te5Sãlvado_ o direito de _opção, e extingui-se-á com
a, mçrte do beneficiár~o.
Art. 3" A despesa decorrente desta (ei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos
sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 49
caçào.
Art. S'i'

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-.
Revogam-se as disposições em contrário.

,; •. ME~Sà,G,!lM No 55! DE 1984

DECRETO-LEI N' 200, DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organizaçio da Admínlstraçio Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras provfdêndas.
CAPITULO IV

Do Assessoramento Superior da Administração Civil
Art. 122. 9 assessoramento superior da Administração Civil, integrada por funções de direção e assessoramento especializado dos Orgãos Centrais _dos M]nitérios (art. 22) e do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (art. 115) será atendido por titulares de ..Car· .
gos em comissão e por pessOal técnico especializado.

DECRETO-LEI No 1.709,
DE 31 DiiOUTUBRO DE 1979

Dispõe sobre pagamento da Gratificação de Produtividade, nosca.Sos-que niCndoni, e dá outi'iS ProVidências.
Art. 59 A Gratificação de Produtividade e a Gratificação de Atividade, instituídas pelo Decreto-lei n9l.445,
de 13 de fevereiro de 1976, sobre as quais incidirá o desconto previdênciário, serão computadas para o cãlculo
do provento da inatividade do funcionário que, a,_o se
aposentar com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço, esteja percebendo qualquer das aludidas gratificações.

MENSAGEM No 294, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos tÚmos do-art. 51 da_Consti~).iiÇãoFederal, tenho
a honra de submeter à elevada deliQçração de Vossas E?t.celências, acompanhado de Exposição de Motiv9§ do Se-nhor Ministro de Estado da Fazenda~ o anexo projeto de
lei que ••autoriza a reversão, ao Estado de Mato Grosso,
do terreno que menciona".
-Brasília, 8 de agosto de 1983. --Aureliano Chans.
EXPoSIÇÃO DE MOTIVOS N• 105, DE Io
DE AGÓST(YDE 1983, DO MlNIST!m.IO
QA FAZEN.QA ..
Excelenttssimo Senhor Vice-Presidente da República,
no exe-rcício da Presidência da República.
No anexo processo, cogita~se da reversão_ao Estado de
Mato Grosso da área, com 10-ha, situada no Campo de
Demonstração, no Município de Várzea Grande, naquele Estado~
2. Esse imóvel fora dóado à Uilião- Federal nos termos da Lei Estadual n'i' 5, de 29 de setembro de 1948 e da
Escritura de t3 de janeiro de 1949, retificada e ratificada
em 25 de julho de 1979, transcrita no Registro de l!:pó~
veis da Comarca de Cuiabá, sob o nl' 7.188, no livro n'i' 2,
em lO de julho de 1978, tendo havido aceitação pela
União Federal.
3. Conside_ra._ndo a dificuldade em regularizar a área
doada visto _encontrar-se, de há muito, totalmente invadida por terceiros, havendo, inclusive, a PreTeltUra Municipal de Várzea Gfiiitde ali efetuado um loteamento,
outorgando as respectivas escrituras; considerando, ainda, o desinteresse manifestado pelo Ministério da Agricultura em a utilizar, propôs o Serviço do Patrimônio da
União,
a aprovação da Secretaria Geral deste Ministério, a reversão, mediante lei, da área aludida ao Estado de Mato GrõSsÕ.
4. Acofhendo esse-S pareceres, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo
projeto de me_nsagem ao Congresso Nacional, acompanhado de anteprojeto de lei, que conssubstancia.a medida proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Emane Galvêas, Ministro da Fazenda.

-com

(Às Comissões de Serviço Público CMI e de
nancas.)

Fi~_

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 166, DE 1984
(n'i' 1.769/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Autoriza a reversão, ao Estado de Mato Grosso,
do terreno que menciona.
O Congresso Nacional decret~:
Art. !'i' Fica o POder Executivoautorizado a promover a reversão, ao Estado de Mato Grosso~ do te-rreno,
com área de lO ha (d~ hectares), situado no _ÇªI:!!Po de
Demonstração, no..Municipio de Várzea Grande, naque~
!e Estado, doado à Uriião Fi::deral, atravé~ de Escritura
de 13 de janeiro de 1949, retifica·da e ratifi_cada em 25 de
julho de 1976 e transcrita sob·o n~' 7 .188, no livro n'i' do
CartóriO de Registro de Imóveis da Comarca de Cui3.b~__,.
em to de junho de 1978.

2:

Art. 211
cação.
Art. )9

Esta lei entra em víg-or na data.de sua publi~
Revogam-se as disposições em contrâriÕ.

(Às Comlssões de Agricultura e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 167, DE 1984
(n'i' 3.006/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Co.iiced~ pensão especial ao Frei José Maria Carneiro de Lima - OSM.

O Congresso Nacionâl decreta:
--A.rL 19 Fica concedida ao_ Frei Josê Maria Carneiro
de lima -- OSM (nome civil - Maurício Carneiro de
Lima) pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas).vezes o·sãlàrio-lníni_rito Vigente -no País.

Excel~ntíssi~o-s-seQhoreS Membros do Congresso Nacional:
Nos termos _?o art. 51 da Constituição, terJ;QO a.~onra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo Projeto de Lei
quç ..concede pensão especial ao Frei José Maria Carneiro de Lima, OSM".
Brasília, 6 de fevereiro de 1984. -Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 002, DE 3 DE JANEIRO DE 1984, DO SENHOR MINISTRO DE
-ESTADO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~:
O Exmo. SenadOr Jorge Kalume, atravês de carta, de
10-6-83, éncaminfiada- a Vos$a Excelência, rela,ta~a situação de abandono e miséria ~m que vivem Os Pad~
José Maria Carneiro de Lima e Peregrino Maria Carneiro de Lima, no Acre.
Após uma existência de sacriftcios, inteiramente dedicada aos semelhantes, atuando não só atravês da Igreja,
como em outros setores- especialmente no educacional
e de saüde - referidos sacerdotes, septuagenário~ ~
doentes, subsistem, hoje, da caridade dos que os cercam_

A propósito, cumpre observar que a própria quantia a
que têm direíto através da Prelazia do Acre- Purustrês mil cruzeiros mensais - há muito não lhes é paga
sob alegação de insuficiência de verhas...
Nessas CQndições, ante o exposto, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os
anexos Projetas de lei que consubstanciam a concessão
de Pensão Especial aos referidos Sacerdotes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os piõtestos do meu mais profundo respeito. Emane Galvh.s, Ministro da Fazenda.
(À Com1Sião de Finanças.)
PROJETO DE LE1 DA CÃMARA No 163, DE 1984
(N9 3.007/84, na Casa de origem)
'De biiciativa do Senhor Presidente da República
-Cõii~e pensão especial ao Frei Peregrino Maria
Carneiro de Lima - OSM.
-

Q __Ço_ngres~o

Nacional decreta:
Art. 111 Fíca concedida ao Frei Peregrino Mária
Carneiro_ de Lima - _QSM (nome civil - Wanderil1o
Carneiro de Lima) uma pensão especial, mensal, eq~iva
lente a 2 (duas)_vezes o. salário minim.o vigentê no Pàís. ~
Art. 29 O _benefício instituído por esta lei é intrans~
ferível e inacuinulável com quaisquer outros ·rendimen~
tos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previ~
- denciária, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-â
com a morte do beneficiário.
Art. 3'i' A despesa decorrente desta lei correrâ à conta de En_ça_rgos Previdenciâdos da_ União -.Recursos
sob a Supervisão do Ministêrio da Fazenda.
.
Art. 49 Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publicação.
Art. -59 Revpgam-se as disposições em contrário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 170, DE 1984
(N9 3.738/84, na Casa de origem)
De inidatim do Sr. Prt!.\idenu• da República
Altera a _estrutura da Categoria Funciol!al de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, do GrupoTributação. Arrecadaçio e Fiscalização, e dá outras

!:elências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército, o anexo projeto de

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
- Nos termos do art. 51 da Constituição; tenho honra
de submeter. à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivas do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda. o anexo Projeto de Lei
que "concede pensão especial ao Frei Peregrino Maria

a

Carneiro de Lima. OSM."

Brasília, 6 de fevereiro de 1984. -Joio Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 2, DE l DE JANEIRO DE 1984, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Exm9 Senador Jorge KalumC:, através de carta, de

a--vossa

a

16-6-83, enCamfnfiadã
Excelência,~-i'efãta
-S1tuaçào de abandono e misêria em que vivem o.s Padres
José Maria Carneiro de Lima e Peregrírio Marfa Ca[neíro de Lima, no Acre.
Após uma exisiêilcia de sacrifícios, inteiramente dedi-cada aoS semelhantes, atuando não só através da Igreja,
como em outros setores- especialmente no educacional
!! de saúde "'""'"' . referidos sacerdotes, septuagenáriOs e
âoentes, subsistem, hoje, da caridade dos que os cercam.
A propósito, cumpre observar que a própna quantia a
que têm direito através da Prelazia do Acre - Purustrês mil cruzeiros mensais -- há muitos não lhes é paga
sob alegação de insuficiência de verbas.
Nessas condições, ante o exposto, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os
anexos Projetas _de Lei que consubstanciam a concessão
de Pensão Especial aos referidos Sacerdotes.._
Aproveit_o a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu- mais profu-ndo respeito. Emane Galvêas, Ministro da Fazenda.
(À

lei que "concede Pensão Especial a Inalct'o Raul de Araújo, e dá out!as providências".
Brasília, 28 de fevereiro de 1984. -João Figueiredo.

prol"idências.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 1, DE 4 DE JANEIRO DE 1984, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DO EXÉRCITO.Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o ante-projeto de Lei anexo, pela qual
a União concede amparo a lnaldo Raul de Araújo, residente de Recife--PE, vítima, em 23 de agosto de 1967, de
explosão acidental de __um rojão dtJ:rante uma exposição
de material bélico realizada pelo Exército, naquela capital.

s:

.O lameii.tâvel 8.cidente foi objeto de Inquêritõ Páiidal
Militar, que indicou um militar (SoldadO) do então 149
~i=gimento de Infantaria como caUsador do acidente,-õ-qllai, posteriormerite, foi con-denado à Pena de dois arlos
·~aé·detenção;-c<:iii"vêf·üaa-em·priiiãõ, ·pêiõ -coriScliio Pêr- · -·
manente de JuStiça do Exéi:cito, caractei-iZandO-Se no
caso ~ertente a responsabilidade civil da União, conso::i.iüe O·estabelecido no artigo 107 da Constituição Federai;combinado com o artigo 15 do Código Civil Brasileiro.
A vítilna, então com 17 anos de idade SO"rieu a: perda
do braço direito e outras escoriações generalizadas, em
decorrência do iciaente, que o deixaram mutilado e sem
condições de prover os meios de subsistência. _
Com profundo respeito. -

{1

'

O Co~gre.sso Nacional decreta:
_.Art. }Q A Categoria Funcional de Fiscal de Tributos
de Açúcur e Âlcool, código TAF-604, do Grupo·
Ti-ibuü.IÇãO~A-rfecildaçào e FiscalizaÇão, a que se refere a
Lei n~> 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica alterada na
forma constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicio·
nados nas referências 5 a 7 da Categoria Funcional de
Fiscal de tributos de Açúcar e Álcool ficam automatica·
me-nt~tfoCUTizadOs-na referência
inicial da classe
-Art. 2~> Ressalvado o disposto no parágrafo único
do artig_o anterior, não serâ alterada a retribuição dos
fl~i_s""}U~S!\1-D-lei da cat~goria, que_ permanecerão na
mesma referência de Y~ncimento, ainda que es-Sa rcferência_ven_ha a___s_it_y_a~e cm classe inferior à atual.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos das
çlass~~ especial e_ interm_ediárias da Categoria Funclbnalde Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool far-se-á me·
diante p-rogressão funcional ou outras regulares de pro·
vimento.
Art. 3\' A nova est.rutura das classes da Categoria
Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool não
prejudicará a tramitação e a solução de pedídos de transferência e movínlentação de Servidores, ·apresentados até
a data da vigência desta lei.
Art. 4~> A despesa com a execuç-:io desta lei correrá à
conta das dotações próprias do orçamento do Instituto
do Açúcar e do Álcool.
Art. jQ Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação; inclusive quanto a seus efeitos finimceiros.
Art... 6~ '~ R!!~Ogam_-se as disposiç~es _em contrârio.

Walter Pires.

_Co_miss_ão ife Fity1_nças.)

A:

Comissbo de Fincinçà$.)
ANEXO
(Art. 19 da Lei n\'

PROJETO DE LEI DA CAMÁRA N• 169, DE 1984
(09 3.013f84, na Casa de origem)
De iniclãtiva do Senhor Presidente da República

GrUpo

Categoria
funcional

, de

de 198

de

Código

Referências

por

de

vencimento
classe

Concede pensio especial a Inald R11ul de Aradjo e .
dá outras providências.

Tributação. arrecadação
O Congresso Nacional decreta:

Art. }9 Fica coilcedida a Inald ·Raul de AraúJo, filho
de Antônio Raul de Araújo e Noemia Maria de Araújo,
considerado invâlído em decorrência da explosão acidental de uma granada de lança-rojão_, em 23 de agosto
de 1967, em local onde o Exército realizava uma exposição de material bélico, pensão especial, mensal, c:;quiva·
lente a 2 (duaS) vezes o salário mínimo Vigente nci-Pi:iJs.
Art. 29 _ O benefício instifufdo por esta lei é intrãnsferível e extinguír-se-á com- à- nioi-te do beneficiário:
Art. 3~" A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais da União -Recursos sob a Supervisão do Ministério- da Fazenda.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor nã data de sua publicação.
Art. 59 Revogam~se as disposições -em contrário.
MENSAGEM N• 68, DE 1984,
Excelentíssimos Senhores Membros do CongressO Nacional.
Nos tennos do art. 51 da ConstituiÇão Federal, tenho
a honra de s~bmeter à elevada deliberaçãQ de Vossas Ex·

-e fiscalização
(TAF-600)

c) Fiscal de TiibUtos
de Açúcar e_ Álcool

TAF-604

Chisse ~peciul - NS-22 a NS-24
Classe
C
- NS-19 a NS-21
Classe
B
- NS-15 a NS-18
A
- NS- 8 a NS-14
Classe

MENSAGEM 169, DE 1984

Bra.síli~, 4 d~]unho de _1984.- João Figueiredo.

Excelentfssimos Senhores Meinbros do COilgressO Na-cional:
Nos termos do artigO 51 da Co-nstituiÇão, tenho a ho"nra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acoinpanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexo projeto de lei qu.,: "altera a estrutura da Categoria Funcional de Fiscal de Tríbuto de Açúcar e Álcool, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fis·
calizaçào, e dá outras providências".

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 82, DE 25 DE
MAIO DE 1984, DO DEPARTAMENTO ADM!NISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO- DASP:-Excelentíssimo _Senhor Presidente da República:
Propôs o Instituto do. Açúcar e do Álcool a equipa·
ração da Categoria Funciona! de Fiscal de Tributos de
Açúcar e Álcool, código TAF-604, às demais do GrupoTributação_,_ A_rrecadaçào e Fiscalização, TAF-600.
2. A medida objetiva atender à reivindicação do referido Instituto, sob a justificativa de ijue a _equiparação
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pretendida é fundamental para a solução do seu problema de mão-de-obra especializada.
3. Na conformidade dos estudos levados a efeito pelos
órgãos técnicos deste Departamento, a estrutura da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álco_ol, como se encontra atualmenté, deve ser corrigida
consoante as providências gerais de revisão salaríal, a do-

tadas pelo Governo e jã autorizadas por Vossa Excelência.
4. Dentro desse objetivo, torna-se necessária a edíção
de instrumento legal para adequar a medida proposta à
escala salarial que estabelecerá os novos valores de retribuição das referências dos cargos ou empregos da refe~i
da categoria funcionaL
5. Com referência à retribuição propOsta, objetivo fQ!
de o manter similitude com as jâ fixadas para as categorias_de Controlador da Arrecadação Federal e de Fiscal
de Contribuições Previdenciárias, continuando a de Fiscal de Tributos Federais em--situação superior.
6. Confo_rme consta _do anteprojeto de lei apresentado, foi elevada a referência da classe inicial, permitindose que os aluais servidores possam ficar automaticamente localizados na referência 8, inicial da class~. "A",
7. A matéria já fofexaminãda pela Secretaria de Orçamento e Finanças da SEPLAN, que concluiu por sua
aprovação.
8. Na elabora~.;ão do anteprojetó de lei foram seguidos
OS princípios de tratamento comumenie estabelecidos
para as demais categofias fUncionais da atual sistemática
do Plano de Classificação de Cargos.
9. Face o tempo- decorrido e a superveniência de fatos
novos registrados pela SEPLAN, esta exposição de motivos substitui a de n"' DASP n~' l09, de 19 de abril de 1982.
to. Nestas condiÇões, atendendo_a que foram cumpridas as formalidades concernentes à Categoria Funcional
de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, impede-me
submeter à elevada consideração de VQssa_Excelência,
em substituição ao anterior, outro anteprojeto, para o
devido encaminhamento ao Corigresso Nacional, acompanhado de mensagem, caso mereça a aprovação de
Vossa Excelência.
- - - - -- Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado respeito.- José CarlOs
Soares Freire, Diretor-Geral.

LEGISLAÇ;[Q ClTADA

LEI No 5.645,
DE

ro

DE DEZEMBRO DE 1970

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos
do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e
dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
__
Art. ]9 ·A classifica-ção de cargos do Serviço Civil da
União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes
estabelecidas na presente lei.
Art. 29 Os cargos· serão classificados como de provimento efetivo, -enquadrando-se, basicamente, nos seguintes GrUpos:
De Provirilerito em Comissão
I - Direçào e Assessoramento Superiores.
De Provimento EfetivO- -II- Pesquisa Científica e Tecnológica
III- Diplomacia
I V - Magistério
V- Polícia Federal
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII- Artesanato
VIII -Serviços Auxiliares

IX -Outras atividades_ de níVel superior
X - Outras atividâdes de nível médio.
ArL 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza
dos- trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados,
cada Grupo, abrangendo várias áti'vidades, compreenderá:
I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos
de direção e assessorarnento superiores da administração
cuja provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
11 - Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais,
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provimen-to se -eXijii OiPlon1a de Curso Superior de--ensino oil
habilitação leg~l equivalente e não estejam_abran"gido~_
pela legislação do Magistério Superior.
_,
III- Diplomac:a: os cargos que se deStfilarii a r~pfe
sentaçãO diplomática.
VI.- Magistério: os cargos com ativídades de magistério de todos os ntveis de ensino.
V - POlícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
VI- Tributação, Arrecadação e FiscalizaÇãO: os ci:Lrgps com atividades de tributação, arrecadação e fisc-alizaç_ã_o _de_ .tributos _fed_erais.
VIl -:--_Artesanato: os cargos de atividades _de natureza
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com
os .serviços de artífice em suas .:várias modalidades.
VIII- Serviços Auxiliares; os cargos de atividades
aOministrativas em geral, quando não de nlvel superior.
IX- Outras atividade&._de nível superior: os demais
cargos para cujO provimento se exija diploma de curSo
superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X- Outras atividades de nível médio: os demais_ cargos para cu]o prOvirnelltó Se-eiija-diploina õu certifTca-óo
de conclusãO de curso de grau médio_ ou_b_abititação
eq"uiválen te. · -·
Parágrafo único. As atividades relacionad~s com
transporte, conservaç.ào, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras, assemelhadas s_erão, de preferência
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acordo com o arL 10, § 79, do Decreto nl' 200, de 25_ de fevereiro de 1967.
Art. 4~> Outros Grupos, CQffi ca_racterlsticas próprias, diferenciados dos relacionados no artig_o anterior,
poderão se_r estabelecido_s OLJ desmembrado.$_ daqueles, se
o justificarem as necessidades da Administração, mediante ãto_do -PQde_r Executivo.Art. 59 Cada Grupo terá sua própria esCala de nível
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente.,_ aos seguintes fatores:
I - Importância da atividade para, o desem:olvimento
nacional.
II- Comp1exidade e responsabílidade das atribuições
exercidas; e
III - Quilif'icaçõeS requeridaS- parã o desempenho
das atribuições.
Parágrafo único. Não haverá--correspondência entre
oS itíveis dos diVersos Grupos, para nenhum efeito: Art. 6~> A ascensão e a progressão funcionals obede-:_
cerão a critérios seletivos, a serem e~tabelecidos pelo Poder Executiyo, aSsociados_ a um sistema de_ treinamento e
qualificação destinado a aSsegurar a perrilãnente atuali:.
zaç_ã.g e elevação dQ nível de eficiência do funci<?nalism_o.
Art. 7~' _ O_ Poder Executivo elaborarâ e expeQirâ o
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.
Art. 89 A implantação do _Plano serâ feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levarã em conta preponderantemente:
I - a. implantação prévia da reforma administrativa,
com base no Decreto-lei n9 20(J,- de 25 de fevereiro -de
1967;
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II- o estudo_ quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da_ providência mencionada no item anterior; e
III- a existência de recursos orçamentários paia fazer face às respectivas despesas~
Art. 9~' A transposição ou transformação dos _cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei,
processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades _e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
através de treinamento intensivo e obrigatório. Art._ 10~ Q órgão central do Sistema de Pessoal expedirâ as normas e instruções necessárias e coordenará a
-execução_-_ do_ novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e
au_tar_quías, dentro das respectivas jurisdições, para apio.;vaçãQ mediante decreto.
§ J9 O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as m~djdas__n~_át:ias para que o plano seja mantido permanentemente atualizru:io.
§ 21' Para a correta e uniforme implantação do PiaDo, o órgão central do Sístema de Pessoal promoverá
gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os
servidores que participarem da tarefa, segund~ programas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. l L Para _ass.egurar a uniformidade de orientação dos trabalhos -de elabOração e eXecução do Plano
de Classificãção -~e_ cargos, haverá, em cada Ministério,
órgão int"egr~mre--ãa Presídêl:iCía da República ou autar~
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incumbêncía--de: -.
~- de~ll:lar gu~is _os Grupos ou ~sp~tivos cargos
a 'serem ã.brangidoS pela escala de Prioridade a q_ue sere-fere _o_ arL8~' desta lei;
II- oiientar e supervisionar os levantamentos, bem
como realizar os estudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III -manter com o óijão central do_Sistema de Pessoal os contactos necessários para correta elaboração e
impliiúação do Plano.
·
Parágrafo único. Os membros das Equipes de que
trata este artigO sêiàci designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em
- sefvidOfes--qué, Pelá-sua autoridade ad-m1nistratívã e capacidade técriica, estejam em condições de exprimir os
objetivos do Ministériõ, dó órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo_ Plano de Classificação de Cargos a
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministêrio, órgão integr'!_nte da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos inferior, em relação a cada
grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo úniç_o. -A não observância da nonna contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não ha~er aumento de despesas; ou
b) em casos exCCpcionitis, devidamente justifícàdos
perante o órgão central do sistema de Pessoal, se inviável
a providência indicada na alínea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da
ConstituiçãO_ e em particular, no seu art. 97, as formas de
provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. !4. O atual Plano de Classificação de Cârgos
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei
n~' 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Pa~âgrafo único. Â medida que for sendo implanta-
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do o novo Plano os cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este
artigo, ·passarão a integrar Quadros Suplementares e,
sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efeito do disposto no Art. 108, § ]9, da
Constituição, as diretrizes -estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão- à classificãção dos cargos do Poder Legisl,ativo, do
Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do
Distrito Federal bem como à classificação dos cargos
dos Territórios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação; revogadas as disposições em contrârio.
Brasília,lOdedezembrode 1970; 149'1dalndependên~ ,
cia e 82• da República. - EMIUO G. MltDICI -AI·
fredo Buzaíd- Adalberto de Barros Nunes- Orlando
Gefsel- Mádo Gib:!j()n Barboza- Antônio Delfim Netto
- Mário David Andreazza - L.F. Clme Lima - Jarbas
G. Passsarinho - -Jdllo Barata - Márcio de Souza e
Mello- F. Ro~ha Lagôa- Marcus Vinicius Pratini de
Moraes - Antônio Dias Leite Jlinlor -João Paulo dos
Reis Velloso- José Costa Cnah:anti- Hugfno C Cor~
setti.
(Às Comissões de ServiçO Público Civil e de Finanças.)
EMENDA SUBSTITUTIVA DA
CÃMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N'~ 219, DE 1979
(N' 5.274/81, na Câmara dos Deputados)

Dá oova redaçio ao caput dos arts. 15 e 16 do
· Decreto-lei D' 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que
altera a legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas fi'sicas.

O Congresso Nacional decre~:
Art. 1'1 O caput dos '!-rts. I 5 e 16 do Decreto-lei n"
1.642, de 7 de dezembro de I 978, passa a vigorar com a
seguinte redação:
. ••Art. 15. Os proventos de inatividade pagos
em decorrência de· aposentadoria, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, por pessoa
jurídica de direito público e privado até o valor de
Cr$ ~80.000,00 (cento -e oitenta mil cruzeiros)
anuais, não serão incluídos como rendimentos tributáveis na declaração de contribuinte que tenha 65
(s~senta e cinco) anos de idade ou mais, ao términâ
do .ano-base correspondente.
Art. L6. A partir do mês em que o contribuinte.
cpmpletar 65 (sessenta e cínco) anos de idade, não
incidirá o imposto "de renda na fonte sç:.bre os proventos de inatividade, pagos por pessoa jurídica de
direito público e privado, quando a renda líquida
mensal for de valor igual ou inferior à soma de duodécimo do limite piCViSio no artigO anterior com a
importância correspondente ao limife de isenção da
tabela do imposto de renda na fonte dos rendimentos do trabalho assalariado, em vigor no mês a que
se referir o pagamento."
Art. 21'
cação.
Art. 3'1

Esta lei entra em· vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

(Às Coinissões d"e Constituiçdo e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expe·
dieh.te lido constam os ProjetOs .de Lei da Câmara n~"s
161, 165, 167 a 170, de 1984, que receberão emendas, perante a primeira comíSSão a que-roram distribuídos, pelo
prazo de cinco sessões ordinárias, nOs termoS do aM. 14 I,

II, b, do Regimento Interno.
:::.:: O Slt. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~A Presidência comunica ao Plenário qu.e, nos termos do art. 278 do
Regimento Interno, por terem recebido pareceres contrários, quanto ao_ Mérito, das Comissões a que foram
distribuídos, determinou o arquivamento dos seguintes
Projetas de Lei da Câmar~;
N~" 252, de 1983 (n'i' 1.424/75, na Casa de origem), que
dispõe sobre o tráfego de veículos de propriedade de Órgãos da Administração Pública, direta ou índireta, e dá
outras providências; e
N9 9, de 1984 (n'~3.353j77, na Casa de origem), que estabelece a obrigatoriedade do uso de e_mblernas, indicativos das RCpartições Públicas a que pertenÇarii, nos veículos automotores dos Serviços Públicos Federal, Estaduais e Municipais.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lído pelo Sr. !'~-Secretário.

1:: lido o seguinte
PROJETO. DE LEI DO SENADO N• 206, DE 1984
"Acrescenta dispositivo à Lei n'~6.226, de 14 de julho de 197~, que dispõe sobre a contaeem recfproca de
tempo de serviço pu'blico e privado, com vistas a pel'mitir o cômputo do tempo de duração do curso universitário para efeito de aposentadoria no regime aí estabelecido".
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 I;: acreScentado ao art. 4"' da Lei n'~6.226, de

14 de julho de.I975, o seguinte inciso V:
.. "V - aos servidores públicos e segurados da previdência social com nível de escolaridade superior é
assegurado o direito de computar o tempo de duração do respectivo curso universitário, pal-a efeito
de aposentadoria com aproveitamf:rito da contagem
recíproca desta lei."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário .

Justificaçi.o
A Lei n9 6.226, de 14_dejulho de 1975, editada ao tempo do Governo Geisel, ê o diploma legal a disciplinar a
contagem recíproca de tempo de serviço, na esfera pública e privada, para efeito de aposentadoria.
Por outro lado, a idéia e a medida dela decorrente, por
nós oferecidas à consideraÇão do Congresso, resultam do
enteõ.dimento seSundo o qual:
I - os anos que o cidadão - seja ele funcionário ou
simJ)Ies trabalhador - despendeu na sua formação de
nível superior devem, necessariamente, ser levados em
consideração como tempo de serviço, eis que Influem na
qualidade do trabalho prestado e s<::mostram relevan~
para a sociedade e para o País. Além do maís, estudos
são trabalho como outro qualquer, mãxime os estudos
de nível superior;
II - jã existe õ preCedente entre os militares, que contam o tempo passado na Academia Militar e o computam para efeitO de aposentadoria.
~ai~ das Sessões, 16 ~e outubro de 1_984. - Nelson
CaiOeifO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.226, DE 14 DE JULliO DE 1975
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acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas:1- Não será admitida a contagem de tempo de serviçp em. çlobro o_U: em outras condições especiais;
I I - h vedada a acumulação de tempo de serviço
público com o de atividade privada, quando concomitante;
III- Não serã contado por um sistema, o tempo de
serviço que já teDha servido de base para concessão de
aposentadoria pelo outro sistema;

IV - O tempo de serviço relativo à filiação dos segurados de que trata o artigo 5~", item III, da Lei n' 3.807,
de 26 de agosto de 1960, bein como dos segurados facultativos, dos domésticos e dos trabalhadores autônomos,
só serâ contado quando tiver havido recolhimento nas é-.
pecas próprias da contribuição previdenciâria correspondente aos períodos de atividade.
(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Serviço Público Civil e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes. (Pausa.)
Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falarâ como Líder do Partido.
O SR.IIUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.
revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadorC$:

sem

Venho a esta tribuna para tecer algumas consideraçõeS
sobre o movimento dos trabalhadores rurais da Paraíba,
na zona canavieiiã, que reivindicam da classe patronal
melhoria salarial.
FaZ alguns dias, começou esse movimento com o
apoio de todos os segmentos da sociedade civil paraíbana. Tendo ido a João Pessoa, o Presidente da CONTAG~
José Francisco da Silva, deu entrevista à imprensa local,
declarando:
••se os patrões não atenderem às reivindicações
dos trabalhadores, com o apoio dos sindicatos e da
Federação será deflagrada uma greve geral por temp.o indeterminado."
.. ''Entre outras reívindicaç_ões, os trabalhadores
exigem aumento de salário, tabela para disciplinar
as tarefas a cumprirem, auxílio-doença, instrumento
de trabalho por conta do empregador, carteira assinada, pagamento do. 139 salârio e outros· direi tal! assegurados pela CLT."
Acrescentou ainda o Presidente da CONTA O Que os
trabalhadores da zona canavieira, a nível nacional, ganharam as suas reivindicações, citando os exemplos de
Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Sào Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nesses dois últimos
Estados, o· piso salarial ficou Cr$ 190.024,00, o que forw
taleceu bastante- segundo José Francisco da Silva- o
movimento dos canavieiros da Paraíba, pois com isso Os
trabalhadores estão sentido que a classe está unida e
pronta para lutar em defesa dos seus direitos.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, como os empregadores
não atenderam as reivindicações dos trabalhadores da_
área canavieira da Paraíba, eles entraram em greve e as·
sim se encontram há alguns dias, sustentando o seu direito dentro da Lei n~" 4.333.

Dispõe sobre a contagem reciproca de tempo de
serviço público federal e de ativídade privada, para
efeito de aposentadoria.

O movimentO ·paredista, entretanto, segundo tive conhecimento, enfrenta violências diante da omissão da
política estadual, apesar de todas as garantias asseguradas pelo Sr. Secretário de Segurança Pública.

Art. 49 Para os efeitos _desta lei, o tempo de serviçoou de atividade, confonne o caso, será computado de

Nesse sentido, recebi os seguintes telex que passo a ler
par que constem nos Anais do Senado Federal.
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23721 C DFBR.
23714 X DFCD.
15/1342
ZCZC FDFI0034 15 1330
Brasfiia/DF.
Telegrama
Exm~ Sr. Senador Humberto Lucena
Líder do PMDB Senado Federal
Gabinete Liderança
Brasília/ DF.
Comunicamos violência, ameaças de tentativa
assassinatos trabalhadores rurais ãrea canavieira
Estado Paraíba, hoje primeiro dia deflagração greve
com base Lei 4330/64. Em Alagoa Grande usineiros
recebem DirigenteS Sindicais a cacetadas munidos
espingarda 12, sob comando Victor Buarque, acompanhado sua Milicia privada. Em em Sape e Mari
Patroes jogarão veicillos sobre trabalhadores atingindo grevista gravemente ferido. Violencias ocorrem também em Alagoinha, Cuitegi e outros Municípios. Polícia omiSsa e cQníventCãSsiste violência __ _
passivamente, permitindo livre atuação Milicias privadas usineiro e fornecedores. Solicitamos denunciar fato Congresso Nacional visando garantir
exercício pleno direito greve trabalhadores e livre
atuação Sindicatos, exigindo adoção medidas punição rígorosa responsã.Veis -viõlências. Atenciosamente.
Josê Francisco da Silva- PresídenteCONTAG

23/14 Z DFCD
81601 A PBJP
15/1255
ZCZC FPJ42460 15 1232
João PessoafPB
Telegrama
Senador Humberto Lucena
Líder PMDB
Senado Federal
Brasília/ DF
Vimos denunciar vossênciil violência, ameaças e
tentativas assassinatO frabalhadores rurais lavoura
canavieira Para:íba logo primeirãs horas manhã desta segunda-feira. Prim"eiro dia paralisação temporada atividades canavieiros Com -baSe-""Lef-4330/64.
Usineiros Alagoa Grande receberam dirigentes sindicais a cacetadas munidos espingarda 12 Capangas
sob comando Victor Buarque e completa omissão e
conivência Policia Local mesma forma, jogaram camioneta sobre trabalhadores Sape Mari atingindo
grevista gravemente ferido.· A tos vandaliSmo se sucedem tambêm Alagoinha e Cuitegi. Maioria dos
casos ocorrem Polícia aceitando determinações proprietarios rurais. Vimos solicitar Ilustre Parlamentar intervenção Tribuna desta casa levislativa para
denunciar fatos desta gravidade, ao mesmo tempo
junto Ministério Justiça Presidência da República.
Além articular telegramas dem.3.1S Parlamentares
dessa casa cobrando Governador Wilson Braga e
Secretário Segurança Pública Fernando Milanez
adoção medidas capazes coibir violência proprietários rurais contra trabalhadores legitimo exercício-direito greve gar-antiao em-lei, eril defesa justas legitimas reivlndicações categorias melhores condições
:vida trabalho. CordiaiS saudações
Alvaro Diniz - Presidente Federação trabalhadores.
Agricultura Estado Paraíba.
23/14 Z DFCD
81601 A PBJP
15/1325
ZCZC FPJ42466 l5 1247
João Pessoa/PB
Telegrama
Senador Humberto Lucena
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S~_nado

Federai
Brasília/ DF
Em nom~ Comite de Apoio luta canavieiros Paraíba formado mais ae 50 entidades representativás
comunidade Paraíbana entre federações Sindicais
Assossiaçaes Moradores Servidores Públicos Estudantes organizações diversas sociedade civíl vem _denunciar Ilustre Parlamentar violência praticadas
JJSíneiros contra trabalhadores rurais em greve por
aumento salário e melhoria condições vida trabalho. Log9 p~jmeíras horas manhã desta segu_9da DI~ rigentes Sindicais A lagoa Grande foram recebidos a cacetadas pelo Sr. Victor Buarque ~unidO Cãpan--- gãs espffigatda~ 12 e apoiado pela Comissão conivência pÓ!íCia LoCal apesar das dçnuncias e ContaiOs
ffiãnÍidos anterio~~ente pela Federação Trabalha~
dores Agriculturas Estado Paraíba junto Secietaria
de__ Segurança _f_ública. Clima violência tende au:
nientar conseqUências imprevisíveis atingiádo ·grevistas Alagoinha Cuitegi Ma ri Sape, -maíoria dos caS9S_5>Correndo com aparelho Policial serviços Patrões sem que: providências sejam tomadas. Comite
_ apoio _solicita utilização Tribuna desta Casa Para
denuncia assim com'? envio telegrã:mas Governador
EStado Wilson Braga e Secretario Segurança Pública Fernando Milanez exigindo adoção medidas eficazes COibir víolência patronal contra trabalhadores
em greve.
Felix Araújo Sobrinho pelo Comite de Apoio
luta Canavieiros
Realmente, Sr. Presidente, tanto a violêncii atingiu os
trabalhadores rurais em greve na zona canaviiira, que -o
Correio Brazillens~ em sua _edição de hoje, à págin-a 8,
pUbÍíca a- noticia sob o título: "Canavieiros em greve na Paraíba são espancaR
dos"
Diante desses. lamentáveis fatos que ali ocorreram onR
tem, e sobretuto da perspectiva do agravamento da si- tuação de tensaO social n<i.s zonàs da várzea e do b!c!jO da
Paraíba, onde mais se faz lJ" plantio da cana-deaçúcar,dirigi-me hoje pela manhã ao Sr. Governador do
Estado, Wilson Braga, que depois de
relatar ás providências adotadas, afirmou que tomaria todcis as cautelas
no sentido de que a polícia do EstadÕ pudesse assegui-ar
tranqüilamente a ordem no Estado, não só no que-tange
aos direitos dos trã.balhadoies, como dos patrões, de tal
sorte, que pudéssemos evitar um conflito de maiores proporções na área campesina do meu Estado. Como sabem
V. Ex•s, S~s. Senadores, o Nordeste é uma região bastante afeita a esses -conflitos sobretUdo porque o Seu sistema
!Undíário o ffiais rígido deste Pciís.
S. Ex•, o Sr. Governador, portanto, está comprometido com novas providências capazes de manter a ordem
no Estado.
Renovo, entretanto, desta tribuna, o meu apelo ao
Chefe do Poder Executivo da Paraíba e, tambêm, me dirijo neste Instante, não só ao Sr. Ministro da Justiça, mas
ao próprio Senhor Presidente da República, General
João Baptista de Oliveira Figueiredo, nO sentido de ·q-Ue
evitem que a Paraíba se transforme neste momento em
palco de um confronto gravíssimo que poderá, se não forem tomadas as medidas acauteladoras, a tempo e a ho- ·
ra, terminar num verdadeiro morticínio, tal a tensão que
está neste momento havendo na zona canavieira.
_Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores que se houver
um c_lima- de ordem como a sindicalizaçao rural do -m-eu
Estado e, particularmente, do todo o Nordes-te, Vem Pio-gredindo acentuadamente, afinal poderemos chegar a
üm denominador comum que concilie ambas as partes,
pois o que querem os trabalhadores. rurais da área cana~ _vieira da Paraíba não é, nada mais, nada menos -sobretudo no que tange ao l]lomento salarial - aquilo
que já conseguiram os seus cOmpanheiros- da zona cimavieira de Pernambuco, do Rio Grande do. Norte e de outros Estados do Brasi[

me

e
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·deixo, portantO, a minha Palavra.deãlerta ao Governo--pederal e a_ minha confianç-a em Que-~o-aovernodo Estado evitará fatos mais
graves nõ -dia de boje na Paraíba.
Era o que eu tírlha a dizer. (Muito Bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO:
CANAVIEIROS EM GREVE NA PARAIBA
SÃO ESPANCADOS

-JOão PeS~a- trinta e quatro municípios da zona canãVieíra'da-Púaíbã começaram a viver ontem, momentos de_grarlde _tens_ão, em decor_rência de uma_ greve geral
que atinge 96 míl dos 120 mil trabalhadores ruraís da
área, segU-ndo cálculo da Federação dos-Trabalhadores
da Agricultura da Paraíba (FETAG). A greve fói denagrada em rezão da inexistência de acordo eOfieeO:ip[-C:ga~
dos e empregadõt-es, a reSp-eito dos- priricipais itens de
uma pauta de 42 reivindicações, entre as quais salário
mensal de Cr$ 190.024, pedido pelos trabalhadores.
O primeiro -dia de greve foi marcado por espancamento e pris_ões de líderes sindicais e camponeses. "que estão
encontrando um~ polícia conivente com os uSineiros
produtores (fe"ciúiã.-de-açúcar", segundo queixas_do presidente da FETAG, Álvaro Diniz. Em Alagoa Giande,
onde pistoleiros mataram em agosto do ano passado a
líder sindical Margarida Maria Alves, repórteres da TV~
GlObo viram·~se sob a -mira da arma de um soldado.
Ontem de manhã, o governador Wilson Braga telefonou para Sanny"Japiassu, advogada da FETAG, prometendo garantir ,o djreito de greve dos canavieiros e
dizendo-se disposto a substituir destacamentos policiaís
qué tomareYn ·ó partido dos proprietários de terras, usi~
nas e engenhos da região.
O secretário de Segurança Pública, Fernãil"do Milanez,
sait.i de um encontro com Braga, esclarecendo que o Governo do Estado também pretende garantir o acesso ao
trabalho daqueles que não desejarem a greve. O secretário de Comunicação, Luiz Augusto Críi}Jfffi, qlle irlformÕu Sobre o encontro entre Braga e Milanez, disse que
não serão perrriitidos piqUetes de trabalhadores na área
eni-confliio,.....estando" ·a polícia orientada para agir com
inõdefaÇão, l)u energicamente, se necessário, para facilitar, a quem o desejar, o acesso ao trabalho.

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA O
D!SCUllSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR" SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles, por cessão do
nobre Se:ita~or Len~i(Vargas.
A SRA EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronuncia o SC:guirite- discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ComemoraMse hoje o Dia- Nacio"nal dos Alimentos,
instituído pela FAO, sem dúvida um bom momento para
refletirmoS que:
Ses-Senta: por cento dos alimentO!> produzidos no Brasil
são consumidos por 8 por cento de sua população,
sObrando, portanto, 40- por cento para serem repartidos
entre os 92 Por cento restantes da população; não é de estranhar portanto que:
- Sejamºs o 69 maior contjngente populacional do
mundo em g_r_lil_~e ~t~do de desnutrição; pesquisas do
IPEA dão conta de,_ que 86 por cento dos brasileiros soM
frem de déftcit nutricional, isto é, consomem muito menos calo_rias do que no mfnimo necessáiío de 2.300 calorias diárias, e que mais de 13 milhões não chegam a con-
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sumir 1.600 calorias inSUficientes para -Sustentar-Urii-íridivfduo mesmo que ele passe o dia intefro deitado.

Sem dúvida, a desnutrição ê o m"àior fator que tem- ·
mantido a nossa taxa de mortalidade infantil entre as
mais altas do mundo. Em algumas regiões brasileiras, de
cada mil crianças nascidas vivas, morrem 240 antes do
primeiro ano de vida.
--Dez milhões de pessoas, ·principalmente crianças de
1 a 5 anos, morreram no Polígorio das Secas entre 1979 e
1983, segundo documento do agrónomo Jorge CoelhoDiretor__ Regional da Assessoria Brasileira de Reforma
Agrária; o pior ê que-é difícil dizer se a morte ~o componente mais trágico dessa situação, pois, a criança que
não chega a atingir o número correto de células cerebrais
está intelectualmente lesada para o resto da vida.
O Dr. Azar José de Lima, Presidente da Sociedade
.·Brasileira de Pediatria, diz que hoje, no Brasil, as
crianças l!stão morrendo por falta de comida e não apenas de proteína.
- Não ê de se estranhar, repito, diante da insuficiência de alimentos, que tenhamos, segundo dados oficiais,
30 milhões de menores carentes, 4 milhões de menores
abandonados, 22 milhões de analfabetos.
- O Exército dispensa por ano, cerca de 45% dos jovens convocados para o ServiçO Militar, (nas 3 Forças).
Dispensam· po{ quê? Por insuficiênCia ffsica. Segundo o
General Venturini, em--depoíniento a CPI, que no Senado investiga as conseqUências da explosão demográfica
no Brasil, diz que essa insuficiência física é oriunda da
subnutrição, principalmente de carência protêica na faixa de O a 6 anos.
Estamos Sr. PreSidente e Srs. Senadores, assistindo ao
surgimento de uma ~ub-raça de brasileiro~;_ dados _d_o
IBGE indicavam q~e em 1983, 69,3% da populaçãO economicamente ativa ganhava atê 2 salários mínirilós, menos de Cr$ 200.000,00 e <iue 25% não ganhava sequer um
salário rilínimo.
Ora, Srs.-Senadores,-Se considerarmos uma família de
6 pessoas, (número abaixo _da média das famílhis de baixa renda), que ganhe 2 salários míniffios, ou seja, Cr$
194.000,00 brutos, deduzidos, suponhamos, Cr$
70.000,00 para o pagamento da condução do chefe da
família, mais o aluguel do quarto· ou barraco, sobrará.
pouco mais de Cr$ 4.000,00 por dia para alimentar e vestir 6 pessoas, além das despesas com medicamentos, escola, etc ...
Estas estatísticas e dados, embora enfadonhos, são necessâriõs para--nos despertar para a realidade de que a
fome é o grande explosivo político, e que a htiminiâade
hoje se divide entre os que comem demais e os que passam fome.
Cabiria relembrar a-cOfãjosa ãfmnação. do Presidente
Kennedy em seu discurso de posse, quando dizia;. "Se a .
sociedade não puder ajudar os muitos que são pobres, jamais poderá ajudar aos poucos que são ricos".
Creio que, como a _oitava ·ecoi:iõriliã -dõ mundO, Oão
podemos continu-ar aceitando que dentro de nossas fronteiras exiSta um exércitO-de marginalizados orgânica e intelectualmente incapacitados pela desnutrição crônicã
que os inferioriza na competição pela vida.
Do discurso proferido pelo Senador Lourival Baptista, perante a Sociedade Brasileira dC Ciência e TCcliologia de Alimentos, Seção do Rio de Janeiro, recolho o seguinte trecho: .
.. "A mentalidade acomodaticia, pusilânime indiferença diante do pauperismO, da marginalização social, da fome, da deSnutrição _e do analfabetismo,
constituem mãis do que uma permanente ameaça,
constituem- um crime contra a ria-ci0i1alidade".
Creio, Srs. Sen"adóTe8, q-ue o acesso tisico aos alimentos essencia:iS-deve ser, nas atuais condições do Pafs, a
prioridade fundamental do Governo Central e dos· Governos Estaduais, e que nenhum brasileiro muito rrienoS
nós, Semi.dores, temos o direito de nos omitir dia-nte des- ta vergonhosa realidade.
·
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Medidas urgentes precisam ser tomadas. Creio que o
_País não pode se dispensar do dever de promover uma
mais justa distribuição de renda, quebrando-o círculo vicioso de que o pobre e desnutrido gera filhos pobres e
desnutridas sem condições de concorrer a bons salários e
que, por SUfl vez, gerarão filhos pobres e desnutridos.

NãÕ- se pode eximir ai~-da o P~Í~ do -dever de -promover
uma melhor distribuição de terras; aqui devo dizer que
reconhecemos o esforço do Governo nesta direção, atravês dãSecretãrli de-AsSuntos Fúrid"iáriós e d"õ Seu-tlfulai
Ministro Venturini, para ~ solução do -problen1a, mas,
nossa estrutura agrária ainda caracteriza-se pelo latifúndio.
O Cadastro de Imóveis Rurais, Srs. Senadores em
J973, acusou que um grupo de 83 proprietários de áreas
rurais possuía superfície superior-a 16;5 milhões de hectares, ou seja, mais de que as superfícies somadas do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Guanabara e Distrito Federal.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• permite um aparte?

A SR• EUNICE MICHILES - Com o maior prazer,
nobre seJlador Jorge Kalume.
O St. Jorge Kalume- V. Ex• sempre ao ocupar essa
tribuna nos brinda com ·assuntos da mais alta relevância.
Quero mais uma vez cuinprimentá-la por essa sua disposição. A propósito desse assunto que V. Ex• está abor~
dando, rela_cionad.o com a fome e a subnutrição, vem a
propósito atê de um pensamento que tenho aqui em
mãos, que eu poderia inserir neste meu aparte ao seu discurso, por9u_e é ~dequado, é ideal. Diz o_pensador:

"Quando a desnutrição ê intensa e aguda, origina
a desnutrição do indivíduo e dos grupos, de forma
díreta ou atravês de revoluções desesperadas; mas
quando é crõnica, produz degradação física e moral:
-gera escravos.'~ (Ramos Galvan)
Eu não posso admitir que num· País de extensão continental como o nosso, _com homens de fibra, com disposição de trabalho, tenhamos hoje crianças passando
fome e crianças subnutridas. Portanto, urgem providên~
cias, e que vozes como a sua permaneçam neste plenário,
para que sensibilizem as autoridades e seja abominado
-deste País esse terrível mal que é ião terrível quanto o

alimento
Leite Sobe e
Farelo de Ar-

proteínas

analfabetismo, a fome, causador de todos os males. Muito obrigado a V. Ex'
A SR• EUNICE MICHILES - Muito obrigado, Se·
nad9r Jorge Kalume. Gostaria de pedir à Taquigrafia
que inserisse esse pensamento ao corpo do meu discurso.
Muito ob.rigada a V. Ex• pelas palavras generosas com
que V. Exf- me brinda.
Continuando, Srs. Semidores, gostaria de _dizer que
entendemos que estas medidas, embora urgentes, só poder.ão trazer benefícios a médio ou longo prazo, e ê necessário que se faça alguma coisa agora. Creio que a solução está numa alimentação alternativa eficaz~ de baixo __
custo, procurando_, incl~sive, incorporar ao acervo cultural das populações,_ noVos hábitos alimentares, aproveitando_ o_ que de n_utritivo e barato pode oferecer a região.
Desejo me referir a 3 (três) experiências que estão sendo levadas a _efeito no Brasil por idealistas preocupados
com a fome_,_e,_diga-se de passagem, com resultados surpreendentes.
I. No Ceará, Dr. Galba, ginecologista conhecido por
toda a-poPUlação pobre, tem obtido os melhoreS_resultados sup\ementando a alimentação da gestante apenas
com urri pouco de farelo de trigo. Os recém-nascidos che·
gama ganhar um quilo de peso. Todos sabemos o quanto é imp-ortante que o recêm·nascido tenha acima de
duas mil e quinhentas gramas_de peso, pois, segundo dados de publicação da UNICEF, 30% a 40% de todos os
óbitos durante o primeiro ano de vida são de bebês que
nasceram com baixo peso. Vale lembrar que o farelo de
trigo custa apenas 200 cruzeiros o quilo.
2. Em Santarém (Pará), Dr• Clara Takaki Brandão
está há 13 ano~ desenvolvendo um programa desolu~ões
alternativ-as de alimentação de baixo custo e alto valor
nutritivo. _Seu programa tem sido alvo de atenção da
UNICEF e de outros organismos internacionais pelos
excelentes resultados ali obtidos, não só na recuperação
de desnutridos, como na aceitação que a população vem
demonstrando para as pequenas modificações de seus
·hábitos alimentares.

O programa básico se constitui de fubá, quebradinho
de milho, quebradinho de arroz e piracut (farinha de peixe). Como horta,liças, é estimulado o uso da taioba, couve gorda, jambu e abóbora.
A título de comparação, (por tOO g de substância comestível):

gordura

14.0
18.6

19.8
18.8

hidr. de carb.

cinzas

fibras

58.8_

2.7
5.6

9.7

39.3

0.7

roz

O ll;ite_t;.;m pó tem o custo aproximado de CrS: 2.300,00
quilo, enquanto.o farelo de arroz custa Cr$ 150,00 o quilo.
Segundo a Drf- Clara, com esta dieta simples, barata,
que cabe dentro dos menores orçamentos, os result:idos
começam a se fazer sentir dentro de 20 dias, e em pouco'
mais de 2 meses a criança alcança, na maioria dos casos,
o peso normal.
Gostaria de tomar a liberdade, ·Srs. Senadores, -de
apresentar aos senhores, fotografias do arquivo da Dra.
Clara, inclusive uma em que uma criança de 6 anos, com
lO quilos, apenas, em seis meses o que ela ãumentou de
peso .
. "O uso do_ farelo de milho, trigo ou fubá, diz a Ora.
Clara Brandão, acrescido à alimentação habitual, poderá modificar o quadro de desnutrição do Brasil sem oneraras cofres _públicos, aliás. até aliviando-os na ~edida

em que, diminuiildo as doenças infecciosas e diarréias,
diminuiria os·gast:os ·com _rriédicainentos, cOnsultas e in-ternaçõ_es.
O vãlor de Um programa como este só pode ser avalia~
do se Considerarmos que nas áreas mais carerites ãs
crianças adoecem 160 dias por anos (UNICEF.)
O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Exf- um aparte?

A SRA. EUNICE MICHILES - Com o maior prazer, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- ~sempre com agrado que
acompanho o interesse de V. Ex' Por esses problemas
que dizem respeito à criança, à mulher, à vida das populações necessitadas. Tive a honra de ser o Presidente e o
Relator de uma Comissão Especial de Defesa da Natalidade, que concluiu os seus trabalhos, na Câmara dos De-
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putados, em 20 de setembro de 1949. No longo relató_rio,
que então apresentei, dávamos dados impressionantes
que parecem que são os mesmos de hoje. Veja v__. Ex~: No
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Numa comparação entre a carne, o leite de .vaca e o_de
soja, verificaríamos gue: Diário de Minas 21-12..83

inquérito procedido pelo saudoso Dr. Dante Costa, que
tanto serviu a essas pesquisas no Pais de 583 alunos de 7
a 14 anos, residentes nos bairros de S. Cristovão, Itapiru,
Rocha, Penha e Encantado, no Rio de Janeiro, os sinais
de deficiência nutritiva eram os seguintes:
consumo de desjcjum inSuficiente ___ ~ ~ . , . &0,!%_
palidez . , ........... , ...... , ....... -. 63,3o/o
tonicidade muscular .... -~· ...... 63,0%, etc.
Mais de oitenta por cento das cdanças eram sub~
nutridas, preparavam-se para engrossar, no futuro,
as legiões sombrias dos que não têm o direito de conhecer a madureza!
No que diz respeito ao leite, esse estudo, do qual fui o
relator, dava entre outros os seguintes dado~: Em Porto
Velho, o salárío mínimo menSal era de 290 cruzeiros, e
30-litros dcb leite, ou seja; um litro de leite por dia, em
1947, daria 210 cruzeiros. Uma famflia que recebesse os
290 cruzeiros de salário mínimo teria, pãia dar um litro
de leite à sua faniília, por dia, 210 cruzeims ao final do
mês. Esses dados que V. Exf- traz mostram que não pro;.
gredimos nada e estamos, infelizmente, como no ano de
1949. Faz muito bem V. Ex' em focalizar t!sses assuntos,
que são aqueles que devem interessar aoS que se preocupam com o presente e, principalmente, com o futuro do
País.
A SRf- EUNICE MICHILES- Senador Nelson Carneiro, acho que o assunto do momento é sucessão presidencial, e é natural que nós estejamos muito empenhados nele_. Mas me parece que não é o mais importante;
que o País não deveria parar e esquecer dos seus problemas mais graves como, por exemplo, o problema da fome. Se considerarmos que o salário mínimo é inel:lpaz de
promover uma alimentação de pão e caie com leite que fosse exclusivamente isso -não caberia dentro de
um salário mínimo para- uma familia, nós teríamos que
nos aperceber da gravidade da situação. Tenho dito muitas vezes que mesmo que não fizésserrios nada, pela sensação, vamos dizer, religíoSã~pOr dever religioso, por dever social, ou por dever de humanismo, até por autopreservação, porque entendo que eXiste à nossa volta um
exército de famintos, e que alguma coisa p-recisa ser feita.
Mas, no decorrer do meu discurso, V. Ex• vai ver que
existem soluções. Não adla.nta ficarmos reclam_ancto sem
apresentarmos propostas, pois existem soluções desde
que haja decisão, desde que haja vontade, desde que haja
decisão política, e desde que haja vontade de algo realizar nesse sentido. Muito obrigado pelo aparte de V. Ex'
Continuando, Sr. Presidente, gostaria de cftar uma
terceira experiência, realiza-se em Matã.o - MunicípiO
de São Paulo_, Matão não difere muito das outras cidades
do interior de Sã'i> Paulo, salvo pelos seguintes dados:
- é uma das cidades com menor índice de verminose
do Brasil;

-onde as_ doenças oriundas da subnutrição deixaram
de existir; -

-e, onde o índice de mortalidade infantifcaiu erri--3lf
por cento.
O que existe de especial em Ma tão que confere tal grau
de saúde à sua população?

Nada, além de um programa de alimentação voltado
para a população carente, cujo ..carro-chefe" é a produção do leite de soja - alimento considerado quase
completo pelos nutricionistas:
Ali, a PrefeitUra, há 15 anos, resolveu investir na saúde

de sua população e distribui aos carentes leite de soja, e
os resíduos que contêm 20 po'r ceõfó de proteína bruta
:,do aproveitados na confecção de pães, bolos e bolachas,
.::om sabor bastante agradável.

--

Alimentos

Cálcio

Proteínas

carne
leite de vaca
leile de_sola

40mg po~ kg
1.800 mg por kg
2.200 mg por kg

8%
3,3%
42%

UJlla _equipemédiéa na China (país onde se iniciou o
uso da soja) estudou, d_urante meses, 88 habÍtantes da
proviricia de Hubei com mais de 100 anos, e chegou à
conclusão de que esta longevidade se devia ao consumo
da s_Qja, p9_i.§_~[ª--_@nté11_!_ele:mentos essen_ciais qqe eyitªm
doenças cardiovasç_ulares e tumore~_ malignos ..

O Brasil~ o segundo produtor ~undial de soja, mas se
pergun-tarmos às donas-de-casa se sabem Como- usá-lo,
certamente quase a totalidade responderia que não, pois
praticamente toda nossa produção é exportada. Estamos
mais preoc!lpados_ çom _d!':iS!lS_que PC?ssam garantir nossO-Suptiinettto de petróleO-, do qUe_ com o suprimentO" âe
aumentos qUe possam salvar a nossa população da fome.
O Sr. Alberto Silva -

Permite__V. Ex• um aparte?

-A SRA. EUNICE MICHILES zer, Siil"ãdor Alberto Silva.

Com o maior pra-

O Sr. Alberto Silva - Todos nós estamos ouvindo,
com o maior interesse, o discurso que V. Ex• faZ nesta
tarde, abordando um tema da maior importânéía; inclusive esse retrato que· V. Ex~ mandou, para que tomãsse-mos ~nliecimento, do- eStado de desnutrição de todo o
País. V. Ex• fala agora sobre a excelência da soja cortio
elemento de nutrição para uma população cãrente como
a nossa:, cit<indo, também, a prefeitura de Ma tão, do Estado de São Paulo. Há algum tempo, creio que logo no
início do Governo do Presidente Figueiredf?, apareceu
na televisão uma chamad~ "vaca mecâniCa", produzida
pela Universidade de Campinas, que produz o leite de
sOja e tem, até, o slsteinã de ensacamento igual ao leite
de gãdo. E, -urtimamente, hã Uns dois anos, a Universidade do Ceará, através de um professor qUe conheço, desenvolVeu uma mãquina semelhante mas com característica maís avançada, mais barata, tecnologicamente mais
bem constrUída e é capaz de fazér esse leite em escala
bem maior e a custo bem mais· baixo. E não sei se V. Ex•
viu nq "Fantás_tiCo" ·de_ domingo Uma dessas máquinas
-funcionandO numa Prefeitüi-a de-São Paulo, se não "me
engano foi em Jundiaí. Lá, o Go-verno de São Paulo deu
dinheiro, agora, pelo que estou informado, para que 150
Pre:feituras de São Paulo comprem essas máquinas pafá
fornecer alimeritação a custo baixo, não só para a população carente, mas para as escolas. Porque, como bem
disse V. Ex', !1 s_oia é o elemento de nutrição pºr excelê~
cia da nã.tureza~ A história iegistra que 5.000 3nos arite-s
de Cristo a soja já salvava pOp-Ulações iriteiras daquela
região quãndo havia catástrofes, secas~ etc. E a mais recente de que o mundo se recorda foi aquele famoso casO
de- Biafr"a, quando os american.ó.Sjogaram leite de sOla,_
porque era uma gueira, eles não podiam descer lá, joga-vam leite de soja de pára-quedas e, realmente, salvaram,
na hora mais crucial, a população. Eu creio que v: Ex•
aborda um tema dos mais importantes e acho mesmo
que o Brasil, como o segundo produtor de soja do mundo, não pode ficar alheio a ter quase que 4 milhões de
desnutridos no País, e exportar to_da a sua soja, podendo
uma parte ficar aqui para nutrir melhor a população brasileira. Parabéns a V. Ex• pelo excelente tema que aborda
nesta tarde.

Qu~lrta~fcira
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.. A SRA. E.UNICEMlCHILES- Muito obrigada, Senador Alberto Sílva.

A grande. obj_eção qu~nto ao leite de soja tem sido o
seu-paladai-não ffiuito agradáVeL Mas, a expeiiênCía em
Matão demonstrou que um um pouco de criatividade,
cOm o a_crêscimo de algumas essênc_ias, ela passa a ser absolutamente tolerável e até gos_toso.

A SRA. EUNICJ;: 1\IICHILES- Só gostaria de retificar que o dado de V.- Ex• não bate com o meu. Segundo
os dadOs que tenho, 86%, portanto, s6 14% dos brasileiros, poder-se-ia dizer, estão em perfeito estado de nutrição: 86% sofrem maior ou menor grau de desnutrição.
Então, somos um País de desnutridos.
O Sr. Alberto Silva -Quatro milhões em estado de
morte, Ex.•
A SRA. EUNICE MICHILES - Com o maíor prazer, nobre Senador Octávio Cardoso.

O Sr. OCtávio Cardoso- Eu penso que V. Ex•, nobre
Senadora Eunice Michiles, está abordando um problema
da maior importância para a nacionalidade. Porque, ao
fiidO da fome que nós conhecemos no Brasil, pela-pobre-za, pela carência alimentar, existe a fome por uma falta
de consciência a que V. Ex•, com muita propriedade, se
refere. Nós, por exemplo, já rízemos algumas tentativas,
infelizes, frustradas, de interferir no hábito do processo
alimentar, como uma feijOada de soja que andou aparecendo aí, quando nós temos a experiência multimilenar
da China que se alimenta basicamente de legumes, de
verduras, oleaginosas, como a soja. Nós teríamm~ a
oportunidade de interferir nesse problema, tambêm; o
GOverno, com--sabedoria, com experiência, com técnica,
erh todas as instituições em que tenha a responsabilidade
alimentar. Por exemplo, nos hospitais, nas creches, nos
asilos, nos quartéis, nas escolas, nos canteiros de obras
públicas, nas frentes de trabalho, em todas as oportunidades em que o Governo tem a responsabilidade de alimentar, alí ele poderia fazer a introdução, por exemplo
de produtos que consederasse convenientes serem absorvido"s pela- pOpulaÇãO, por baratos e por abundantes,
produtos que estivessem em excesso, que o produtor geralmente joga às margens das estradas, ou dos rios, para
não aviltar oS p-reços. V: Ex• abórda, portanto, assuntO
da maior importância, junto com outro' que constitui um-tabu, e sei também da preocupação de V~ Ex•, que é o
planejameritoTamilia·r, também provocador de tanta fome, de tanta necessidade no lar das famíHas numeraras.
Eu parabenizo V. Ex• pela abordagem oportuna que faz
e- pelas proposições que se contém no pronunciamento
de V. Ex•

A SRA. EUNICE MICHILES- Muito obrigada a V.
Ex.' Eu, realmente, concordo de que nós não podemos
agf-ed.lr os hábitos alimentares. Isso seria frUSi.rarite e no~;
levaria ao fracasso. No entanto, as experiências de Matão e de Santarém têm demonstrado que com um pouco
de cr[atividade, com aquele jeitinho feminino, nós poderemos, sem n-enhuma dúvida, adaptar uma dieta barata,
nutritiva, aos hábitos alimentares da região. No caso da
Drf Clara, por exemplo, ela fazia uma observação inte-ressante: que a folha da batata-doce é, talvez, das folhas,
a mais rica_ em Vitamina A, em ferro, enfim; Uiila série de
vitaminas e 10ais minerais, e que jogamos fõra. Claro, é
um pouco difícil introduzir a folha da Ba_tata-doce, rapidamente, no cardápio das pessoas. mas, aos poucos, e
atê mesmo como remédio, isto pode, ao longo do tempo,
ser incluído no acervo da cultura de nutrição das pessoas. Muito obrigada a V. E•
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O Sr. Moacyr Duarte -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II I

Permite V. Ext- um aparte?

A SRA. EUNICE MICHILES - Nobre Senador
Moacyr Duarte, com o maior prazer.

O Sr. Moacyr Duarte- -Emínerite Senadora, o discúrso que V. Ex• estâ pronunciando retrata uma realidade
da qual nós não podemos fugir. Sabemos todos nós que
a maior doença que atinge a humanidade ê a fome crdnica. E numa admirável radiografia desse problema, que
não é nosso mas que é-de todo" o"- mundo, Josuê de Castro, em sua Geografia da Fome, já preconizava que 50%
da população do mundo morrem de fome e os outros
50% morrem de sono, com medo dos que não têm o que
comer. Conseqüentemente, pelo que se despreende dessa
assertiva, o mundo vive num eterno sobressalto - uns
com fome e outros com sono. Mas o que nos interessa,
em verdade, é encontrar os caminhos, não que resolvam
o problema em nosso Pafs, mas, pelo menos, caminhos
que venham a minimizar as conseqUências desse mal que
é crón"ii:o e.que só poderá encontrar um-a soluçãO defini·
tiva, que é com o aumento da produção de alimentos e
também com o aumento de sua produtividade. Hoje a
grande batalha enfrentãda- pelos Estados modernos_ é
ampliação de suas fronteiras agrícolas, com o conseqílente aumento de produção alimentar e também de
produtividade, isto é; ã mã.ior quatificação de alirri6nt0s
produzida numa menor área. Enquanto não chegarmos
a esse desiderato ídeal, o problema da fome perdurará,
mas os nossos esforços têm que ser encetados com o es-copo e com o objetivo de encontrarmos a minimizaçãO
para suas conseqüências que s_ão muito funestas.

A SRA. EUNICE MICHILES- Muito-obrigado a V.
Ex' Estou de pleno acordo com as colocações que V. Ex'

fez.
Para concluir, Sr. Presidente, ...

O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte?
A SRA. EUNICE MICHILES José Lins.

Pois não, Senador

O Sr. José Lins- Só para-h-omenagear V~ EX•, hoje é
o dia internaciáiml da alimentãção, e V. Ex' com rriuita
propriedade levanta O temi Sabendo que a Wme1: Omaior problema do mundo.
A SRA. EUNICE MICHILES -Sem dúvida.
O Sr. José Lins- Já é um lugar comum, nobre Sena:..
dora, dizer-se que um terço da humanidade passa fome,
e dois terços estão subalimentados. Agora, isso num
mundo em que se a alimentação produzida fosse bem
distribuída, cada um poderia receber mais do q1.1e as 3
m ii e 200 calorias necessárias e mais 60 gramas de prOtC:lnas. Pois bem, o que mais admira é<iue nuin país êorilo O
ÍJ.osso ainda estajamós-pfoduzindo muito pouco alimen~
to-. No Brasil, produzimos 300 gramas de cereais, percapita, por dia, e no Ceará apenas 133 gramas de cereais
por dia. Parece que o apelo de V, Ex' traz implícito Um
pedido, um clamor, para que esse problema seja mais
bem cuidado, para que o País apreveite as suas largas
possiOilidadeS de produção de- alí01eritos e, SobretUdo-,
que haja uma melhor distrjl:miçào de renda e uma maiQr
participação dos mais pobres na renda do País. Quer dizer, não basta produzir o alimento, o problema na distríbuiçào é, rea]me"nte, talvez, airidã: iriiíõr-ao- que a falta de
alimentos.

A SR~ EUNICE MICHILES - Sem Oú"vida. Eu iil.iciei o meu pronunêbmento dizendo que 60% dos alimentos são consumidos por 6% de pessoaS. Então, veja- que
realmente a questão da distribuição é alguma coisa de
muito séria, Mas, Senador, acho qúe a questão de uma
reforma agrária, de uma distribuiçàu mais jUsta de ren·
das é alguma coisa que só acontecerá a médio ou a loogo
prazo. O cnfoque principal do meu pronunciamento,

nesta tarde, está na medida em que podertamos aprovei~
tar experiências que já estão sendo feitas no Brasil de
custo baixíssimo, de alto valor nutritivo até que nós possamos oferecer às nossas populações uma alimentação
ideal como proteína animal, enfim, com cereais, mas neste momento eu acho que o Brasil deveria adequar as dietas, oferecer dietas que possam caber dentro do orçamento de um salário-mínimo ou até de menos de um
salário-mínimo. Parece-me que nós não podemos nos
_ dar ao luxo de pensar em proteínas animaiS ou numa die~
ta que seja, vamos dizer, científica ou que seja saborosa.
Nós precisamos aproveitar aquilo que nós temos. Isso é
hoje_o objetivo principal do meu discurso.
Ao c_oncluir, eu queria apenas fornecer um dado di·
zendo que o UNJCEF depois de anos de pesquisas chegou a uma interessante conclusão:
Cada cruzeiro (feita conveisão} nãõ aplicado na re~
cuperação de crianças desnutridas, vai exigir do Governo,_ªº longo da vida dessas pessoas, um gasto de 12 cruzeiros nos trat~me:ntos de saúde, alêm do custo social de
27__.cruzeíros representado pelo produto não realizado
por este çid.adão do~nte, somando portanto crJ: 39,00,
çontra crS__ f,OO que deveria ter sido gasto na infância
cqm alimentos.
Talv.ez, se gastássemos mais com alimentação na in~
fânci_a, a Preyidência So_cial estivesse em _melhores condições,
Os programas aqui citados do Ceará,' Saritarém e Ma~
tão, nos permitem concluir que está em nossas mãos a
possibilidade de resolvermos o problema da desnutrição
no BrasiJ; basta determinação e de_cisão política.
Creio que compete aos órgãos do Goverrio, nOtadamente ao Ministério da Saúde, propor cardápios simples, baiãtos, aaaptados ao paladar regional, para que o
País possa oferecer à sua população mais pobie o indispensável a sua sobrevivência.
Não poderia deixar de citar, por justiça, o q-ue representa para a nossa população infantil o. "Programa de
Alimentação Escolar" do MEC, bem como o Programa
de Complementação Alimentar da LBA.
Quem sabe, no entanto, se estes p~ogramas usassem
mai.s ..leite de sOJa", fubâ, farelo de trigo, arroz, etc. .. Os
custos n~Q çairjam e os resultados nutritivos não seriam
melhores?
E por que não acrescentar ao pão e ao leite fresco, em
pó, etc.. , elmentos nutritivos como, por exemplo, vítamlnas A, B, C, cálcio, ferro, etc.. ,práticajã utilizada em diversos países, dessa fotma chegando à mesa do brasileiro
produtos que lhe garantam uma melhor nutrição?
Ao concluir, desejo apresentar um projeto de lei que
proíbe a adição ·do bromato de potássio como agente
melhorador da farinha de trigo nos produtos de Sua
fabricação.
O._a1i_S!lnto fQi_moti_vq de um pronunciamento que fiZ
desta, tríbun~,_ dias ~:m:âs, e que diante da gravidade que
representa para a saúde dos brasileiros, esperamos que
um diploma legal tenha a força coibitiva que não tem
__ tido_~_.Resolução n" 15/70, da Col:nissão de Normas·e
Padrões para Alimentos do Ministério da Sadde._

a

Finalriiénte, Sr. -Presiderlú: e Srs. Senadores, "creio que
o ~uadro ~qui analisado!_e q_Ue é do conhecim_en-to de to~
áos, representa o diagnóStico-; o prognóstico ocorrerá
POr CQnta
riossa competência -e
seriedade com que
buscarmoS as soluÇões, não esquecendo o _que dizia Josué de Castro- já citado-, qu~. "povo faminto é povo
que nãO pode cuidar de sua soberania"_
Era o -q-ue tinha a (fizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

aa-

da

---0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Srs. Seflad-Õ~
res, os_ diversos oradores esgOtaram o teiJ?pO_ destinado
ao Expediente. Entretanto, ainda tem-os dois colegas
nossos inscritos para breves comunicações. Consulto os
Srs. Senadores se concordam com a prorro-g~o por dez
minutos, para que esses colegas possart:J fazer suas breves
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coiDunica_ções. Os Srs. SenadoreS que concordam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovada.
·
Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre
Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS -SC. Púa-uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

_Para registrar_ um fato lamentâvel, ocorrido em Santa
Catarina, que atingiU a família de um companheiro nos·
so. Na madrugada de ontem, no Município de Gãspar o
jovem Rodrigo Renault Barreto, de 19 anos, ffiho do Senador Jaison Barreto, juntamente com mais dois companheiros foram vítimas de um trágico acidente de aUtomóvel que resultou na morte dos três jovens, enlutando
dramaticamente o lar do nosso comp-anheiro Senador
Jaison Barreto. Registro esse fato lamentável, com a intenção de trazer a minha sol_idariedade ao comanheiro
atingido tão dramaticamente, na certeza de que o Senado t_~do ~ambêm se solidarizará com esta mágoa que sofre o nQSJ>O Senador Jaison Barreto, com uma ocorrência
tão desagradável e tão irrecuperável.
Como pai, Sr. Presidente, imagino o--a-rama sofrido
pelo nosso coJega Senador Jaison Barreto. Por esta razão
é -que faço este-registro, 'para demonstrar a solidariedade

a S. Ex', por certo essa solidariedade há de ser de todos
os companheiros do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senador Lenqir Vargas, a Mesa se associa a essa manifesta~o de pesar de V. Ex~ ao nosso companheiro, Senador
Jmso~ _Barreto, c9mo d~sse V. Ex~, atingido profundamente Com o de~enlace de um- filho que sofreu um fatal
acidente.
Hoje a Presidência eventual telegrafou àquele colega
nosso e dizia eu, quase o que V. Ex' acaba de dizer, que
como pai participava da imensa dor de que estava poss._uído_Q_ Senador Jaison Barreto e apresentava sinceros
pêsames pelo infausto acontecimento,

-A M~~a -as~~cia-se às manifestações d6 pesa! que V.
Exii, Senador Lenoir VarS;as, acaba de prestar.
O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa·
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Gastão Mifller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente e Srs. Senadores:
Em nome da Liderança do PMDB, solidariZo-me com
o nosso colega-Jaison Barreto que, além de colega de
bahcada, é colega Senador, fazendo nossas, do PMDB,
da Liderança, as palavras expressas por V. Ex' e pelo Semidor Lenoir Vargas, -~mínente ccmterrâneo do Senador
J aison Ba-rreto. Como pai; nós sabemos que, talvez, uma
das piores dores que s~ possa sofrer, seja a perda de um
filho, ém pleno vigor, como sofreu, agora, o n·obre Senador Jaison Barreto. De modo que, cq_mo pai, também, eu
me solidarizo com os sentimentos profundos de pesar
que sofre a família Jaison Barreto.

o--sr. Jorge Kalume - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
Ô SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Jorge
Kalume.
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O SR. JORGE KALUME; (PDS- AC. Para uma coSr. Presidente e Srs. Senadores:

municação.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N'

, DE !984

Autoriza o Poder Executivo a isentar da cobrança

de multas e de corn~çào monetária, os débitos relati~
vos ao JTR (Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural) e a contribuição devida ao INCRA, incidentes
sobre imóveis situados na Amazônia Legal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' b o Poder Executivo autorizado a i_sentar da _
cobrança de multas e de correção monetária, os débítõs
relativos ao ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) e a contribuição devida ao INCRA, incidentes sobre imóveiS situaclQ& na Amazônia Legal.

Parágrafo único. Considera-se Amazónia Legal,
para os efeitos desta Lei, a regl~o compreendida pelos
Estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, pelos
Territórios Federais de Amapá e Roraima, e ainda pelas
áreas do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo de
16~', do Estado de Goiás~ norte do paralelo de 13~ e ao_
Estado do Maranhão a oeste do meridiano de 44~'.
Art. 2~' A anistia referida no artigo anterior alcança
inclusive os débitos que s_e encontrani. sob cobrança judi0

ciaL

Art. Jl' O pra-zO' para pagamento dos débitos de que
trata a presente Lei, sem multas e correç1'l.o mon~tária, é
de 90 (noventa) dias, contadoS de sua publicação.
Art. 41' Esta Lei entra em vigor-na data de sua publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.Justificaçãõ

Até bem pouco tempo a Amazônia se caracteriZava
pela absoluta dominância dasatividades extrativas, situação que mudou depois da criação da SUFRAMA,
SUDAM, Banco da Ama2:ônia e de outros órgãos, iiiclusive com a presença das Forças Armadas, alêm da
atuaçàQ do INCRA, prC)rnovendo a colonização para o
desenvolvimento agrícola e pastoril.
Mas esse alargamento da nossa fronteira agrária, em
demanda às regiões setentrional e ocidental do País, não _
.conseguiu eliminar a pobreza que atinge os proprietáriàs
de terra e os titulares do seu domínio útil em áreas rurais,
muitas vezes forçados a vender parte de suas terras, para
saldar dívidas relativas ao ·Imposto Territorial Rural,
bem como para atender ao recolhimento da contribuição
prevista no Decreto~ lei n' 1.989, de 28 de ;dezembro de
1982.

Há que se ressaltar, ainda, que o custo da ocupação
produtiva do solo amazónico é bem mais elevado do que
o das demais regiões do País, circunstância responsável,
ent_re tantas outras, pela sua baixíssima densid~de populacional.
Se não inteiramente- s_olucionada, essa situação de penúria seria parcialmente dirimída, se tais débitos fiscais
fossem pa"gos sem os gtavames acirt!_a aJudjdos para evi:tar ações executivas que apenas contribuem para o empobrecimento da região~
Forçoso salientar que a redução da receita dos Municípios e da União, com esses beneficias de ordem fiscal, não será significativa, tantO mais quanto se diluirá
pelas tranferências determ-inadas no texto constituciOnal,
em benefício das municipalidades em cujo território se .
situam tais imóveis.
.
Ora, o tributo tem o sentído de abreviar ou fõi"çar a
ocupação da terra evitandO-se que se tofne improdutiva.
A Amazónia é demograficãmente- Vazia para seus
5.500.000 Km:!' de superfície, nós quais sC:ríâ-Cãpáz deabrigar a população da Europa de 400 milhões de habitantes.
Como fazê-lo se o Brasil com 8.500.000 Km 2 dispõeapenas de 120 milhões de habitantes?
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Ponanto, ~nte o _exposto, a Amazônia tem que re-ceber
um t_ratamento Qiferenciado em relação às demais unidades brasileiras.
.
Daí o presente apelo que também fiz em 1975, extraído do_trabalho de minha autoria e apresentado ao I Congresso Nacional de Agropecuária, em Brasília, em 20-ll75;

"E o momento está chegando. Nova consciência ãflora entre nós, amazônidas e irmãos de outros Estados. ~ o
Brasil em sua arrancada para melhor resolver seus
problemas; resolvendo suas necessidades seculares,
amparando-a como o pai bondoso ao filho que deseja
caminhar ... E é sabido que, com a Revolução, a._ "Amazônia deixou de ser uin desafio permanente à imaginaçãocriadora do homem brasileiro", mesmo porque, se aplicou àquela divisa qu~ "os grandes problemas só podem
ser resolvidos çpm audácia criadora".
E aqui comporta a transcrição de Teixeira Soares, de
que ••Espaços vazios estão à_ espera de profioso trabalho
de devãsamento e colonização. Eis a grande tarefa que se
impõe ao homem brasileir9 neste século, Tarefa inadiável. t preciso que a-fronteira económica venha coincidir
com a fronteira política . .t preciso que os espaços vazios
da Amazónia sejam colonizados".
Não temos o que temer e façamos nosso, o alerta do
Presidente Castello Branco; "A estratégia do medo, que
noS isola, e a dQ ressentiment~ que nos inferioriza" não
deve prevalecer.
Não somos contra a legislação _exist~nte acerca Qo
domínio e posse de terra. Mas a sua aplicação de maneira universal ao território brasileiró, em_ verdade atrita
__ com o espírito do -desenvoiViinento por nós ·preConizado.
Referimo-nos à situação específica da A_mazôiiiã. Eri1
que pese o nosso respeito às leis que regulam a matéria,
todavia, a sua aplicação ou a maneira c.Qmo é_int~rpreta
da desencoraja a quem deseja aplicar o seu_ capital naquela parte do Brasil".
Numa 'ante~isão d~s dias ati.Jais (pümitãm-me a im-odês tia}"transcrevemos neste trabalho a emenda de nossa
autoria, sob o número 384, de 12.11.1964, à Mensagem
_çlQ_Poder _Executivo~ criando o_ IBRA, atual INCRA,
quando exerci o mandato de Deputado Federal em 1964:
"Emenda nl' 384 - Acrescente-se onde couber:
Excetuam~se da preseote lei os seringais da Amazônia.
Justificativa- Em sã consciência não se pode atribuir a
latifúnctos improdutivos as áreas de terras da Amazônia,
onde existam seringueiras que se convencionou chamar
de Seringais produtores de borracha (Hevea brasiliense)
e castanheiras (bertholetia excetsa}, árvores que produzem a_ castanha do Pará. Embora se trate de imensas
áreas de terras produtor_as_de reduzido número de árvores em relação à sua superfície, todavía, não Se pode e
nem se deve considerar terras improdutuvas os seringais
da Amazónia pelo fato de suas áreas não se encontrarem
devidamente .. lastradas", dessas árvores. Poder-se-ia
perfeitamente preenchê-las se alguma instituiÇão credifí-cia fina-nclas·se o _plantio, preenchendo, dessa, fcirma,-essa·Jacuna. Não há dúvida de que se for estimulada a
~ultura de seringueiras e castanheiras, com crêdito bancário como vem ocorrendo na Bahia e em São-Paulo, a
Amazónia ficará em_çgndições de_atender a enorme demanda de borracha, suprindo perfeitamerite _as necessidades do nosso Parque Industrial de Produtos Manufatur<i19.os,_ ev_itan'd_9_-se O esco"am~nto _de J;)QS_sas_Q_i_visas para
nossa importação de excedentes, como vem acontecendo
hámujtos anos. S~ for leyad~ a ç(eito a Reform~ Agrária
total_ atingindo seringais da Amazônia, com o decorrer
dos tempos, ireinos assistir estarecidos o caos imperando
nessa região subdesenvolvida, que ainda tem sua economia firmada na indústria extrativa. Temos exemplo patente: a Bo1íviahá alguns ap,os, desapropriou pura e simplesmente todas as terras, incluindo as_ seringais limítrofes com_ o Brasil. O que aconteceu? O-êxodo, porque o
p'roprietãrio _OQ arrendatário do seringal, vendo-se sem
garantias pára o seu capital, deixou de prestar assistência
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à propfiedade, dentre outras coisas: abertura de varadouras (caminhos internqs), construção de pontes nos
igarapês, transportes, etc. Com os dias, os seringais dali
ficaram praticamente cerrados e O-decréscimo da produção foi uma realidade. O Governo boliviano reconhecendo o erro em que inCorreu, recuou, não modificando a lei, mas oferec_endo aos antigos exploradores das
terras as mesmas garantias, retornando assim, o sistema
anterior no comércio dos seringais. E para que na AmaZônia não -se venha repetir o lapso que ora mencionamos,
resolvemos apresentar esta emenda, na certeza de que será aceita pela Comissão competente. Sala das Sessões, 12
de novembro de I964 (aa) Jorge Kalume, Armando Corrêa e Hegel Morhy" (Diário do Congresso Nacional de
17-11-64, pg. 10609)."
-Assinale-se que a medida tem exclusivo conteúdo tributário, não configurando matéria financeira, daí a
co_nstitticionalidade da presente proposição.
Aprovado o presente projeto, desafogados os ruralistas e pecuaristas da Amazônia Legal de insuportáveis débitos fiscais, poderiam mã.is seguiãmente dedicar-se às
atividades produtivas no meio rural, tão reclamadas pelo
desenvolvimento do País.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1984.- Jorge
Kalume.
Sr. Presidente, neste momento encaminho à Mesa o_
projeto que acabo de ler (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa,
projeto de lei que serão lidos pelo Sr. 1"'-Secretárío.
São lidos

o.~

seguintes

PROJE;TO DE; LEI DO SENADO N' 207, DE 1984
Autoriz& o Poder Executivo a isentar da cobrança
de multas e de correção monetária, os débitos relativos ao _ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial
- Rural) e a contribuição devida ao INCRA, incidentes
sobre imóveis situados na Amazônia Legal e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art._ l'? f: o PodCf ExeCutivo autorizado a isentar da
cobrança de multas e de corr~ão monetária, os débitos
relativoS ao ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial
Rural) e a contribuição devida_ ao INCRA, incidentes
sobre imóveis situados na Amazónia LegaL
Parágrafo único. Considera-se. Amazónia Legal, para
os efeitOs desta lei, a região compreendida pelos Estados
do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, pelos Territórios
Federais de Amapá e Roraima, e ainda pelas âreas do
Estado de Mato Grosso a norte do paralelo de 16'1, do
EStado de Goiás a__iJ,or_te do paralelo de 13'1 e do Estado
.do Maranhão a oeste do meridiano de 44"'.
Art. 2"' A anistia refefida no artigo anterior alcança
inclusive os débitOs que se encontram sob cobrançajudi- cial.
Art. 39 O prazo para pagamento dos dêbitos de que
trata a presente lei, sem multas e correção monetáiia-, é
de 90-(ll-oVi!nt3.} dia_s, contados de sua publicação.
Art. 49 E_sta lei entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 5"' Rev~gam-se as disposições em contrário.
Justificaçi.o

Até bem pouco tempo a Amazônia se caracterizava
pela absoluta domiitânciã das atividades extrativas, situação que mudou depois da criação da SUFRAMA,
SlJDAM, Banco da Amazônia e de outros órgãos, inclusi....:e com a _presença das Forças_ Arm!_!!=las, além da
atuação do INCRA, Promovendo a colonização para o
desenvolvimento agrícola e pastoril.
Mas esse alargamento da nossa fronteira agrária, em
demanda às regiões setentriOnal e ocidental do País, não
conseguiu eliminar a pobreZa que atinge os proprietários
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atribuir latifúndios improdutivos as áreas--de terras da Amazônia, onde existam seringueiras que se
convencionou chamar de Seringais produtores de
Borracha (Hevea brasilienses) e castanheiras
(bertholetia excelsa), árvores que produzem a casta=-- nha do Pará. Embora se trate de imensas âreas de
terras portadoras de reduzido número de árvores
em relação à superfície, todavia, não se pode e nem
se devoe ço_nsiderar te:rr~1!- improdutivas os seringais
da Amazôn"ia, pelo f8.to de suas áreas não se_encontrarem devidamente, "las_tradas", dessas árvores.
Poder-s-e~ja_ pÚfeitaffiente- preenChê-lãS se alguma
instituição creditícili-1iil3nClasse -:0-píantlo, preenchendo, dessa forma, e.s_sa lacuna. Não há dúvida de
que se for estimulada-a Cultura df!-Serffigueiáis e cas_tanheiras, com crédito Qancârio como vem ocorrendo na Bahia e em São Paulo, a Amazônia ficará em
condições de atender a enorme demanda de borra- cha, supl-lridQpúf'eitarriente a~ tlecessidades_d_Õ nossó P-arque lndUStfíal de -Produtos Manufaturados,
evitando-Sê o escoanleniO de -nossas divis3S pã-i-a importaÇão de excedentes; como -vein acontec6ldo há
muitos anos. se for levada a efeito a Reforma
Agrária total, atingindo -seringaiS-- aa:--Ainãzônia~
com o decorrer dos tempOs, iremos asSistir estarrecidos -o caos imperando nessa rigião Subdesenvolvida,
qUe-arnda teni-sll<i- econõri1íã.·firmadã na -indústria
_ex.trativa. Temos -exerriplo patente: a Bolívia há ai·
guns aitOs, desap-ropriou Pu rã e sfmj:Jfeslnen-ié tO.das ·
as terras, incluindo os seringais limítrofes cõfn o
Brasil. O que aconteceu? O êxodo, porque_o proprietário ou arrendatário- _do seringal, vendo-se sem
garantias para o seu capital, deixou de prestar assis.- têhcia à propriedade~ dentre o_utraS coisas: abertura
de Varadouros (caminhOs internos), construção de
- -ponteSiiOS igarapes, trahsporfes, etc. Com os dias,
os seringais dali fi-caram praticamente _cerrados e o
decrésCimo da produção "foi uina realidade. O Go,
vemo boliviano reconhecendo o erro em que incorreu, recuou, não modificando a lei, mas oferecendO
aos antigo~ exploradores das terras as mesmas garantias, retornando assim, o sistema anterior no comércio dos seringais. E para que na Amazônia não
se vCriha repetir c lapso que ora mencionamos, resolvemos apresentar esta emenda, na certeza de que
set'ã aceita pela ComisSão competente. Sala das Ses-sões, r2 de novembro de_ 1964 (aa) Jorge Kalume,
Armando Corrêa e Hegel Morhy" (Diário do CongresSo Nacional de_l7.ll.64, pg. 10609)".

de terra e os titulares do seu domínio útil em áreas ruraiS-,
muitas vezes forçados a vende_r parte de suas terras, para

saldar dívidas relativas aO Imposto Territorial Rural,
bem como para atender ao recolhimento da contribuição
prevista no Decreto-lei n'? l.989, de 28 de dezembro de
1982.

Há que se ressaltar, ainda, que o custo da ocupaç~o
produtiva do so(o amazónico ê bem mais elevado do que
o das demais regiões do Pafs, circunstância responsável,
entre tantas outras, pela sua baixíssima densidade popu-

lacional.
·-se não inteiramente solucionada, essa situição de pe,:-núria sería parcia1meõte dífím-íd<i; se tais débitos fiscais
fossem pagos sem- OS gtãvãmes acima aludidos para evitar ações executiVas que apenas contribuem para o empobrecimento da região.
Forçoso salientar que a redução da receita dos Municípios e da União, com esses benefícios de ordeni thcal, não será significativa, tanto mais quanto -se diluirá
pelas transferências-- determiriadas no texto constitucional, em benefício das municipalidades em erijO--território
se situam tais imóveis.
Ora, o tributo tem o sentido de abreviar ou forçar a
ocupação da terra evitando-se que se torne improdutiva.
A Amazônia ê demograficamente vazia para seus
5.500.000Km~ de sUperfície, nos quais seriil capaz de
abrigar a população'da Europa de 400 milhões de habi- _
tantes.
Como fazê-lo se o Brasil com 8.500.000Km 2 dispõe
apenas de 120 milhões de habitantes?
Portanto, ante o exposto, a Amazônia tem que receber
um tratamento diferenciado em relação às demais unidades brasileiras.
Daí o presente apelo que também fiz eni 1975, extr-aído do trabalho de minha autoria e apresentado ao I Congresso nacional de Agropecuária, e-m -Brasília,
20-11-

·em

1975;,~

. "E o momento estâ chegando. Nova consciência aflora entre nós, amazônídas e irmãos de outrOs EstadoS. E: o
Brasil em sua arrancada para melhor resolver seus
problemas; resolvendo suas necessidades seculares,
amparando-a comô l:> pai bondoso ao filho que deseja
caminhar ... E é_sabído que, com a Revolução, a_ "Amazônia deixou de ser uni-desafiO Permanente à linagimlçãõ
criiàõia do homem brasileiro", mesmo porque, se aplicou àquela divisa q-u~. "Os grandes problerrias s6 podem
ser resolvidos com audácia criã.dora"-~
E aqui comporta a transcrição de Teixeira Soãres, de
qu~._.. Espaços vazios--estão à eSpera de porfioso trabalho_
de devastamento e colonização. EiS a grande tarefa que
se impõe ao homem brasileiro neSte século". Tarefi iD.adiável. E. preciso que a fronteira económica venha coincidir com a fronteira políticii.: E. preciso que os espaços vaziO"S-da Amazônia -Se.Jain COloniZados."
Não temos o que tem"er e façamos nossO, o alert-a: do · Presidente Castello Branc9;, .-.A estratégia do medo, qUe
nos isola; e a do ressentimellto que tios -inferiOriza;• ri"ãO
deve prevalecer.
Não somos contra a legislação existente acerca do
domíiliO e posse da terra. Mas a sua aplicação de maneira universal ao territ6rfo brasileiro, em verdade atrita
com o espírito do desenvolvimento por nós preconizadO~
Referimo-nos à Situação específica da Amazônia.· Êm
que pese o nosso respeito às leis que regulam a matéria,
todavia, a sua aplicação ou a maneira como ê interpretad;l desencoraja a quem desejar aplicar o seu capital naquela parte do Brasil".
Numa antevisão dos dias atuais (pemlitam-me a imo- déstia) transcrevemOs ·neste tiabalho a emenda_ de nossa
autoria, sob o número 384, de 12.11.1964, à Mensagem
do Poder ExecutivO, criando o IBRA, atual INCRA,
quando exerci o mandato de Deputado Federal em 1964:

"Emenda n"" 384 - Acrescente-se onde couber:
E~cetuam-se da presente lei os seringais da Amazônia. Justificativa - Em sã consci!ncia não se pode

~

Assinale-se que a medida tem exclusivo conteúdo tributário, não configurando matéria financeira, daí a
constitucionalidade da presente proposição.
Aproyado o presente projeto, desafogados os ruralistas e pecuaristas da Amazôniã Legal de insuportáveis dé-bitos fiscaís, poderiam mais seguramente dedicar-se_às
atividades produtivas no meio rUral, tão reclamadas pelo
desenvolvimento do País.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1984. -Jorge Ka~
lwne.

LEGISLA ÇÃU CITADA
DECRETO-LEI DE N• 1.989
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982
Di_spõe sobre cori-tnbÚiçio devida ao In~titutO Na~
·Clonai de Colonização e Refonna Agrária -INCRA
e cálculo referente ~ taxa prevista no Decreto-lei nl'
-57,-dC -18 de nOvembro de 1966 e dá providências~
Art. li' A contribuição a que se refere o artigo 59 do
Decreto-lei n~' 1146, de 31 de dezembro de 1970, passa a
ser fixada em 21% (vinte e um por cento) do valor de referência regional, para cada módulo fiscal atribuído ao
respectivo imóvel de conformidade com o art. 50§ 29, da
Lei n"' 4.504, de 30 de novcinbro de 1964, com a redação
dada pela Lei nq 6.746, de 10 de dezembro de 1979.
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( Âs-Comfssões de Constffuição e Justiça e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 208, DE 1984
"Dá nova reda_ção ao§ 3~' do art. 543, da Consolidação das Leis do Trabalho".
O"Congr"essoo Nacional decreta:
Art. I~' O§ 39 do art. 543, da Cons-olidação das LeiS
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de li'
de maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação:
~ "Art: 543
............................. -

§ 31' ê: vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do momento do rigistro de sua
_candidatura a cargo de direção ou representação
sindiCal, até 3 (três) anos após o final de seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se
cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.
A ri. 21' Esta lei entra em -Vigor ila data de- sua publi~
cãÇào.
- Art. 31' Revogam-se as disposições em contráriO.

Justificação
Em- consonâncioa com o preceituado no § 31' do art.
543, da Consolidação das Leis do Trabalho, é asseguradã_esfabnidade provisória ao trabalhador eleito para cargo de__representaçào ou direção sindical, até um ano após
o final de ~eu mandato.
Ocorre, no .entanto, como a experiência _o terri -demonstrado à sociedade, que o referido período de apenas
um ano de. estabilidade depois do término do mandato,
tem se revelado excessivamente exíguo, dando azo a mui~
tas pressões exercidas pelos _empregadores sobre os empregados que exercem ou que _exerceram cargo de direção ou representação em sindicato.
Na verdade, como enfatiza a maioria ôas eritidades
sindicais ae trabalhadores, ã ampliaçãO da estabilidade
proviSória de um para tfês anoi8.umei1taria -substancialmente a segurança Para o" melhor desempenho das
funções -diretivas sindicais, ensejando, iinâa, rotativ1dad~ d~s d~!_g~n_tes sindiçais, evitando as reeleições e o carreirismo sindical, que, atualmente, é um dos frutos da insegurança e da ínfima estabilidade vigente.
Por tais razões e atendendo a Requerimento que nos
foi encaminhado pela Câ-ril!irã Municipal de Tupã, no
Estado de São Paulo, nesse mesmo sentido, preconizamos nova redaçào para o questionado§ 31' do art. 543, da
Consolidação_ das Leis do Trabalho, ampliando de um
para três anos, o prazo de estabilidade provisória concedido aos dJrigelltes sindicais, após o término do mandato.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1984.- Fernando
Henriq1,1e Cardqsq.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452,
DE I• DE MAIO DE 1943
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Art. 54-~. O cm1pregado eleito para o cargo de administração sindicai ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser
impedido do exercício de suas funções, nem transferido
para lugar ou inister que lhe dificulte ou tOrne impossível
o des~penho das suas atribuições sindicais.
§ ]I' O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita.
§ 29 Considera-se de licença não remunerada, salvo
assentimento da empresa ou clãusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.

Outubro de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

§ 3<> h vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do momento do registro de sua candidatura
a cargo de direção ou representação sindical, até l (um)
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação. ~
- Redação deste§ dada pela Lei n' 5.911, de 27 de
agosto de 1973 (D.O. 19-8-1973).
§ 49 Considera~se cargo de direçào ou representação
sindical aquele cujo exercício ou indicação deco_rre .de
eleição prevista em fei, equipal-and~se-Jhe o decorrente
da designação pelo Ministério do Trabalho, no caso do
parágrafo 51' do art. 524 e no art. 528 desta Consolidação.
§ 59 Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura
do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse,
fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo
sentido. O Ministério do Trabalho fará no mesmo prazo
·a comunicação no caso da designaçã_o referida no final
do§ 49.
§ 69 A empresa que, por qualquer modo, procurar
impedir que o empregado se ass.ocie a sindicato, organíieassociação profissional ou sindical ou exerça os direitos
inerentes à condição d_e. sindicalizado, fica sujeita à pena- ~
!idade prevista na letra ..a,. do artigo 553, sem prejufzo
da reparação a que tiver direitO o empregado.
(Às Comissões de COnstituição e Justiça e· deLegislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)-· Os projetos·lídos serão publicados e encaminhados às Comissões competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Claudionor Roriz - Gaivão MOdesto - Odacir
Soares - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Jos~ $arney -João Lobo - José Lins -Carlos Alberto - Guilherme Palmeira - Amaral PeixOto - Amaral Furlan
-Fernando Henríque Cardoso- Severo Gomes·=-: Benedito Ferreira- Mauro Borges- Jorge Bornhausen

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Esgotado o

tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que Vai ser lido pelo Sr. J9
Secretário.
·
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 244, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro a inversão da Ordem do Dia; a fim de
que a matéria constante do item n"' 7 seja submetida ao
Plenário em primeiro lUgar'."
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1984. -Nelson

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecersentados. (Pausa.)
Aprovad.o.
O Requerimento n9 160, de 1984, será incluído na Ord~- do Dia da quarta sessão ordi~ãria subsequente, nos
termos do artigo 380, in~iso II, do Regi meTI to internq.
O SR. PRESÍDENTÊ (Aimir-Pinto)- Volta-se ao
Uem 1:

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelsoi1"Càrneiro, que revoga o Decteto-lei n9 1.541, de
14 de abril de 1977 (lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, d·a Comissão

-de Constituição e Justiça
~

~

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

- Ü SR. GASTÃO MOLLÊR- Sr. Presidente,"sOiicito
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Será feita averificação solicitada pelo nobre Senador Gastão Müller.
-A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. SenadOres- a Plenário.
(Suspensa às 16 horas e 18 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 24 mihutos.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está i-eaberta
a sessão.
Continua evidente a falta de quorum em plenário.
Assim sendo. o projeto fica com sua votação adiada
juntamente com .os Projetçs de Lei_da Câlnara n"'s lO e
44/81; 53(77; 65(79; 14/84; 79(79; projetosde Lei do Senado n9s 13(80 e 41/82, todos em fase de votação, ficam
com sua apreciação adiada para a próxima sessãó ·çrdinária.
-

O SR. PRESIDENTE (Airqir Pinto)- Item II:
Discussão, em tUrno úniCo~ da redação final (oferecida pf:la Comissão de Redação em seu Parecer n~'
587, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo n~'
38, de ·l98l (n9 38/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Convênio Multiiàteral sobre
Cooperação e ASSfstênci3.-MútUa eil.tfe as Dfreções
Nacionais de Aduanas (incluídos os anexos I~ V e
XI H), celebrado na cidade do_ México, a ll desetembro de 1981.

Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Aprovado o
requerimento, passa-se ao

Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
242, de 1984, dos Senadores Nelson Carneiro e
Humberto Lucena,. solicitando, nos termos do art.
371, c, do Regimento Interno, urgência para oRequerimento n9 160, de 198.4, de autoria do Senador
Nelson CarneirO, so.bre a criação de uma co~issão
especial mista, composta de li (onze) senadores e II
(onze) deputados para, no prazo de 210 (duzentos e
dez)dias, realizar estudos sobre a fabricação, comercialização e utilização de agrotóxicos no País.

Em discussão a redação fina]. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A redação final é conSiderada definitivamente aprovada, nos termos do art. 359, do Regimento Interrio.
O projeto vai à promulgação.

h o seguinte o proietO aprovado
Redação fmal do PrOjeto de Decreto Legislativo n9
38, de I983 (n9 38/83, na Câmara dos Deputados).
_Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1984

Aprova o texto do Convênio Multilateral sobre

Cooperação e Asisstência Mútua entre as Direções
Nacionais de Aduanas (incluídos os Aneltos I, V e
XIII}, celebrado na cidade do México, a 11 de setembro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 É aprovado o texto do Convênio Multilateral sobre CooperaÇão e Assistência Mútua e·ntre as Direções Nacionais de Aduanas (incluídos os anexos I, V e
XIII), celebrado na Cidade do México, a I Cde setembro

de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estã esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,
por cessão do nobre Senador Passos Pôrto.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia .
O seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi. dente, Srs. Senadores:
A tardança que está cercando a regulamentação do
Colégio Ei"Citoral está causando as mais sêrias preocupações ao.s homens de responsabilidade pública neste
País.
Desta mesma tribuna, vezes diversas, berberei contra
o Colêgio Eleitoral, tive desentendimento com companheiros de bancada, de partido. Mas, Sr. Presidente, tive
de chega.t..à conclus~o e ao comportamento lógicos, inspirados no bom senso, em princípios e em preceitos que·visam assegurar a realização das eleições presidenciais de
15 de janeiro próximo vindouro.
Argumentos sólidos, Sr. Presidente, me movem no
sentido de suspeitar de que algo paira pelo ar, com relação a ·não-regulamentação do Colégio Eleit~raL
Todas as vezes em que dificuldades concretas, em que
fatos graves podem vir à tona neste País, presente se encontra no plenário do Senado Federa[ o eminente Sena~
- -.Qor pelo Estado do Rio, Amaral Peixoto.
A dtti~a grande advertênci; deste grande homem ãinda co_nt~nua ~ repercuti~ nos ouvidos atentos daqueles
qUe~ o escutamos. NoS idOs de junho, dizia o Senador
Amaral Peixoto, da tribuna do Senado, que nunca vira,
em_nosso País, sinto_m_as_e evidên?ias de conflagrações
socÚtis tão iminerit~s- -Como aquelas que as televisões
transrriitifam pãra todo País, nos episódios que envolveram os bóias-frias, no interio"r de São Paulo.
Recordo-me perfeitamente de que o Senador pelo Estado do Rio advertia da necessidade da concórdia para
--privar o País da discórdia.
Mas, ultimamente, o Governo Federal e as suas principais Lideranças no Senado da República andam muito
calados. Oradores que, até hã bem pouco tempo, contestavam críticas as mais leves, as mais suaves, as ffiafs.amenas, atê mesmo meigas e afetuosas, ao Governo Federa],
oradores do PDS se alevantavam e, c·om todo o fragor da
sua autoridade, com toda a facúndia da sua experiência,
contestavam, Sr. Presidente, as críticas dos setores oposicfonista no Congresso Nacional.
Hoje_, o que parece é que estâ tudo mudado. Ao longo
deste semeStre, aínda não tive a oportunidade e a felicidade de ouvir, por exemplo, aqui no Senado, a palavra
contestatória, contestatária às contestações, a palavra
que sempre ensinava, que tantas vezes orientava, do eminente Senador Virgílio Távora.
Não vi mais, Sr. Presidente, e nem ouvi o eminente Senador José Lins, cavaleiro cuja espada estava sempre
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aprumada, na defesa intransigente do Governo que a
opo,siçào criticava.
Não te_nbo visto ... -

O Sr. Virgílio Távora- Emlnente Senador, permíteme uma retificaçãoT:(As_sçntimento do orador.) V. Ex•,
naturalmente, nào fõi tão assíduo como __o era, em ºutros
tempos a este plenário. Já tivemos ocasião de nos pro~
nunciar, não uma mas várias Vezes, neste plenãrio, neste

tã.rde, no_bre Sçnador. Mas nós, que estamos
depois, ...
O Sr. Virgílio Távora -

c~ega_ndo

Que é o início --ào Crepúscu-

lo ..

O SR. FÁBIO LUCENA - ... nào queremos que a
rioite se faça descer sobre a democraciã..

segundo semestre. t só V. Ex• consultar os Anais da Casa. Este é um pequeno adminfcu}o.que fazemos à sua

Mas, Sr. Presidente, a não-regulamentação dQcolégio
Eleitoral, no entendimento maiS Calmo_ que possa haver

oração que ora se inicia, sem querer fazer jogo de palavras.

em torno do mesmo, só tem uma explicação: nãQ interes-

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre SenadQr, eu fiz o
aditivo prOnunciar-se com a veemência COStuffie~rà-;com
a qual V. Ex• contestava a nós todos_ que aqui subíamos
para formular críticas, às vezes, leves, amenas, suaves, ao
GoVerno Federai..
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me mais uma intervenção?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ess:.._veemência é que está
fazendo falta, e que me causa, a mim em particular, certa
estranheza.
O Sr. Virgílio Távora -

Apreensão.

O SR. FÁBIO LUCENA- Não chego a dizer apree~n
são, porque tenho a convicção de que, enquaiúó homens
da envergadura d«. V. Ex'- estiverem pontificando_aqui rio
Congreso Nacional, e tantos e qmtos o existem no Partído Democrático Social, tenho certeza, a normalidade
constitucional poderá ser mantida, desde que, nobre Senador, a manutenção dessa nQrmalida_de dependa da
vontade de homens da envergadura íntelectual, política e
moral de V. Ex• E V. Ex• sabe que não depende.

O Sr. Virgílio Tát'ora- Pemita-me apenas uma intromissão, talvez um pouco indébita. A surpresa _que agora
que me causa é de V, Ex~ atribuir-me veemªncia nas contestações. Até o dia de hoje cu estava absolutamente convicto--de que aqueles debates que eu tinha, princlp:ilmente com Roberto Satu-rnino, com Fernando Henriqu~
Cardoso e com Itamar F'ranco, se revestiam de um carãter quase que didático. Não havia grandes veemências,
memo porque cu acreditO que veemência é o siri6Õimo
da falta de argumento. Mas eu diria a V. Ex• que pode ficar tranqliílo. DepóíS de-uma vida longa, nós ternos aqui
outros políticos,- te-mos aquí outros exemplos d~ vida_;:!Jnda mais longa, como a do enlinente colega Amaral Peixoto. Um e outro, falo por mim e creiõ- que por ele também, jã estamos ab~oJU1arrie~~esar~dos. Nó~ achamos
que a pior ctemoCiaCia ainda ê melhOr dO que qualquer
outro regime que extrapole os trâmites das lindes constitucionais. Pelo menos duas pess_oas, e acredito que todas
as demais, mas essas duas, pelo que sofreram no passado ... Amaral foi revolucionário de 30, não [oí Senador
Amara/?
O Sr~ AiD&ral Peixoto- De 1930.
O Sr. Virgflio Távora - Então, estive em Ara:_garças,
em Jacareacanga, e hoje posso lhe dizer, absolutamente
convicto, que é com democracia, sem interferência de
outr_os fatores que não sejam vontade do povo,. que seresolvem os problemas desta terra. Isto é uma constatação
que não é nem para agradar nem para desagradar v_, Ex~.
é apenas para tornar as afirmativas de v;-EX• bem reais
em termos de que essas apreensões sejam dissipadas.
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu só-lamento pelo que
deva estar sentindo atualmente Carlos Lacerda, o mais
veemente dos tribunos brasileiros deste século, e líder de
V. Ex' nos tempos em que realmente V. Ex~ defendia,
com veemência, a democracia no Bra~il. Hoje, defend~_a
democracia com___mais-calma, com mais vagar, é o caíf da -

sa ao Presidente da República a regulamentação do Colégio Eleitoral. O General !?residente não deseja que_ o
CoJégio s~ja regulamentado, porque sem a regulamentaÇão do ColégiO não haverã eleições.
- -

O Sr. Virgílio Távora- Veja V. Ex~ que o Líder _Nelson Marchezan está ~penhado. nisso.

O SR. FÁBIO LUCENA- Estará criado u·m impasse, neste País, no dia 15 de janeiro. do ano próximo, E,
com a não~'regulamentação do Colégio, o fmpasse-pãra
tirar o País do impasse será o recurso do impasse para
agravar a Constituição
O Sr. Virgflio Távora-.: Eminente Senador, V~ EX.f-· está cometendo uma injustiça flagrante.

O SR. FÁBIO LUCENA - Será, Sr. presidente, a
pUia C silnp(es prorrogação por meios~n~o coiistitucionais do mundado do Senhor Presidente_ da República. E
o primeiro sintoma, o mais próximo Prenúncio de que isso não se deseja da parte do_Chefe do Estado, é a falta
absoluta de acordo, de poder de liderança na Câmara
dos Deputados, quando aqui no Senado, em vinte e quatro horas, lideranças dos partidos políticos acordaram a
votação da regulamentação do Colégio Eleitoral. Na Câmara dos Deputados foi difícil, criaram-se dois artifícios;
o primeiro deles, tentando intrody:i~ir o institutO do voto
secreto, de que nãO cogitava a r:egulamentação aprovada
no S-t!na(fo- na -escolha dos delegados estaduaís ao Colégi~-~leitorãi. EO-sCgundo e_rn_ais recepte artifício, tentando transformar numa retrogradação, em marcha à ré
no tempo da História, tentando transformar em escrito o
voto ~nominal esta~elecido pela Constituição Federal.
Sabe o autor dessa idéia, o eminente Senador Moacyr
Duarte a quem, dentro de poucos segundos, terei a honra de conceder o aparte, sobe S. Ex• que essa sugestâo
para l'nódiiTcar-o--ri:toduS fadendi dõ voto nõminai, aiém
de ter sido sepultada com a instituição do voto secreto,
depois da Revolução de 1930, da qual participou o eminente Senador Amar<!.! Peixoto, essa sugestão visa, simplesmente, gerar tumulto no processo de regulamentação
do Colêgio J:;leitpral, a fim de que, juncamence com a
pretensão dOs Srs. Deputados que apóiam, p-or Direito
Constitucional, a candidatura do Deputado Paulo maluf, se chegue a um ponto de estrangulamento em que
nào se possa regulamentar o Colégio Eleitoral, em que o
Congresso Nacional tenha de entrar em recesso por
força da Constituição Federal e Cfn_ que amanheçamos o
<!ia 15 de janeiro do próximo ªno sem Iej Gomp_lementar
determinada pela própria ConStituição, <i_ue estabeleça a
foi-ma da eleição do fu__turo flreside.nte da República.
O Sr. Moa<;yr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Tenho a honra de ouvir o
nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Muito obrigado pela oportunidad~e Que V. Ex~ me oferece de intervi_r po seu disucrso.

Sr. Senadõr; V. ·Ex' cobra veemência dos representantes
do PDS no Senado Federal: mas V. Ex~ há de c_onvir que
a prudência e o comedimento às vezes carregam Uma
maiOr carga de verdáde e um iltaíorjufZá dci"\•alof do que

Outubro de 1984

a própria veemência. b preciso situar a oportunidade de
se ser raposa e de se ser leão. Talvez os dias que nós esta:- mos vivendo exijam mais a prudência da raposa do que a
câragem do leão. V. Ex• estranha o fato do Co.légio Eleitoral ilão ter sido regulamentado ainda e enxerga n9s ce·üs- _do País _fogos de Santelmo. V. Ex~ fique tranqUilo, o
processo eleitoral tr-anSCorrerá normalmente, com o barco·navega"iido em águas remansosas. Este é o desejo do
Senhor Presidente da República, este é o desejo de todo_.s
os ôemocratas. que querem ver o Brasil reencontrar-se
com os seus destinos gloriosos. V. Ex• afirma que existiu-.
um artifício que talVez. teil.hã. se constituído na pedra impeditiva do bom caminho da regulamenteção do Colégio
Eleitoral. Mas, V. Ex• se equivoca. Ao que sei, houve um
-_acordo de lideranças firmado por duas lideranças responsáveis e-autênticos que são as dos Deputados Nelson
Marchezan e Freitas Nobre. E S. Ex•s, ambos têm envidado esforços e_não têm medido sacrifícios no sentido de
obterem Q_ quorum indispensável à votação da matéria_.
Se hã um pacto secreto, nesse pacto estão comprometidas ambas as lideranças. Mas, eu não creio que ess_e pacto exista; se o Colégio Eleitoral até agora não foi regulamentado a responsabilidade não será imputada nem ao
Presidente da República, nem às duas lideranças na Câmara dos DeputadOs. A responsabilídade é daqueles Deputados faltosos que não estão cumprindo .com a sua
obrigaÇãO pTiCfpua qtie é á de dar número, com sua presença ITsi_ca, para- a votação da matéria. Quanto ao fato
do aparecimerlio de uma emenda sugerindo a votação Secreta para iTlanifesütÇão dos integrantes do Colégio Eleitoral, V. Ex~ rem sobradas razões porque, efetivamente,
essa erneruia agri_de o preceito constitucional que çxige a
votação nominaL Com referênCia à rninb_a_ despretencio~
sa tese de que poderia process_ar-se essa manifestação
através de uma cédula identificada _com_ a assinatura do
eleito_r, componente integrante do Colégio Eleitoral, com
o-d!;!yido respeito, V. Ex' não tem razão, porque a tese ê
válida, é legal, é constitucional, é jurídica. 1:. uma idéia, 6
uma tese, está 'em discussão, está em debate, tem oposiJor_es_e tem, também. ctefensor~.

- O SR. FÁBIO LUCENA -O filósofo a que aludiu V.
Exf, cujo ilome-não mencionou, me recorda um outro, o
que pregava o suicídio e quejâ em avançada idade, ao se
lhe indagarem porque ele próprio não se suicidava, respodeu; "Porque assim não haverá mais quem faça a pregação do s_u_icidio".
,
Esta, nobre_ Senador, parece~me a significação real de
todo esse silênciO que começou a tomar conta d_os principais rrieioS polfticos da República. Não se deseja praticar
contra as instituições, uma ação direta no sentido de
destruí-las. O que se pretende, agora, é algo ma:is grave, é
algo pior: pretende-se que a própria instituição recorra
ao suicídio, para fazer com aqueles que há 20 anos estão
perpetuados no poder, e que conscientes e convencidos
-da adrede derrota do candidato oficial no Colégio Eleitoral, para fazer com que eles próprios mantenham~se no
poder, agora não mais sem o povo, mas com as próprias
instituições suicidadas.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V. El"' um aparte?

- O SR. FÁBIO LUCENÃ- Ouço V. Ex~,Senador Pe~
dro Simon, com grande prazer e satisfação.
O Sr. Pedro Simon - Não pretendia apartear o seu
discurso, pela importância, pelo significado- da consta~
tação que V. Ex~ estã fazendo da situação que vive o
Ço_ngrçs_so hoje. Mas o nobre aparte apresentado pelo
nustr_e Senador _do Rio Gra.l'lde do Norte representa duas
situação estranhas: Primeiro, -a situação do filósofo,
átravéS-da qual eu também não o conheço- o homem
otf tem q~e ter o procedimento do leão, de engolir, ou
proCedimento da raposa; da safadeza. Não resta ao ho-menl o -proCedimento da dignidade, o procedimento da
seriedade, O procé"dimento da integridade. Ou ele avança
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e engole, ou se esconde para apanhar de bocado. Mas o

ou o Senador, ele se levanta e dá o seu voto. Esta ê que ê

que acho mais importante, com o maior respeito ao ilustre Senador, é que a sua tese não é legal, não é jUrídica,
não é ética, não é lógica e não é constitucional. Repare
V. EX': existem aqueles que, como nós, lutaram até o fim
contra o Colégio, que dizem e cOntinuam dizendo que o
Colégio é espúrio. se dependesse de nós, ainda hoje vo-

a vot,_açào nominal. Agora, votação not'ninal eni que o ci-

taríamos a emenda das diretas, a Emenda TheodorÕ- Mendes que está aí, existem aqueles que acham que devem ir ao Colégio porque essa é a única f6tmula ·que

sobrou; existem os Senadores do próprio PDS e junto
com eles o Senador Amaral Peixoto e tantos outros, que
estavam no gabinete do Presidente Moacyr Dalla,lutãndo pela emenda do Parlamentaris~o; pode existi{ O Se:.
nador que defenda a tese de que o voto do Colégio devi:t
ser um voto secreto: En_tão, que apresente uma emenda à
Constituição para que o voto seja secreto, há lógica para
isso. O voto na conven_ção é secreto, por que o voto no
Colégio não é secreto? Existem. os outroS que_diiem que
~nstituição afirma que o voto é secreto, que o voto é
até nominal, logo, o voto é aberto; a regulamentação temde respeitar a Constituição e dizer que o voto é aberto.

O SR. FÁBIO LUCENA- Atê por respeito ao próprio processo legislativo.

O Sr. Pedro Simon- Agora, eu não me lembro, não
sou um grande jurista, ...

'O .SR. FÁBIO LUCENA- Não apoiado.
O Sr. Pedro Simon- ... mas duvido que haja exemplo
de algum parlamento do mundo em que o voto seja -nominal, que se chame o cidadão, ele vai, pega uma cédula,
bota o nome do candidato, assina _o próprio flome e coloca na urna.

O SR. FABIO LUCENA ,.- Eu posso responder.
O Sr. Pedro Simon- Com todo respeito ao ilustre Senador do Rio Grande do NorJe, ...
O SR.. FÁBIO LUCENA dro $jmon.
O Sr. Pedro Simon nunca vi.

Existe; sim, Senador Pe-

...-é algo que, sinceramente,

O SR. FÁBIO LUCENA- Existe, Senador, é o país
inexislente dos surdos-mudos. Eles não ouvindo- o pró:.
prio nome, ao serem chamados para votar no Preside"nte,
têm que escrever o próprio nome por não Saber erfl falar.
É- um país hipotético.
O Sr. Pedro Simon - Aqui, a situaçã-o é clara. O
nobre Senador Moacyr Duarte, do R,io Grande do Norte, deixa clara uma evidência que todOS S-ãheiiJ.: b.ã_ um
clamor geral de antipatia ao -candidato oficial ~ hâ uma
situação de constrangimento àqueles que vàO votar no
candidato oftc~al. Há um temor_- e um i\us~re Depu~a
do do PDS já pediu m~idas de emel-genciã para que se
evite a -transmissão pela televisão, da votiÇão, onde, pe~
rante o Brasil inteiro, o cidadão vai ser chamado, va:i se
levantar, ter que vir ao microfone e dar o seu voto. Para
evitar esse constrangimento, qual ê a fórmula'? Ci.i.mph\~
se a Constituição, porque se chama o membro do Colégio Él_çitQral, mas ele _pega uilia d:dula, escreve o nome
do candidato e as$jna. Nã_o sei se a assinatura deva -ser
reconhecida, talvez deva ser reconhecida em c~rtórío; Ou ·se cria extramente um cartório dentro do Cong-resso,
composto de doís representa-ntes de uma facção e dois:do
outro, para atestar a validade da assinatura e, depois, na
apuração, se vê. Senador Moacyr Duatte, __ eu louv_o V.
Ex• pelo engenho e pela arte da descoberta dá r6-miula,
porque realmente o Brasil é o País do. "jeitinho" }:lata t~
do. Mas aqui no Senado, esta fórmula, sjne<:ramente,
foge de tudo que é racional. O que ê votação nominal'?
Votação nominal é aquela em que se chama o Deputado

dadão ê chamado, pegã uma cédula, escreve o norpe do
candidato e assina, eu não sei. Até fico _admirado pela caK
pacidade inventiva e pela admiração, Peta esforço ciue o
ilustre Senador, na defesa do seu candidato, merecerespeito; no esforço que tem S. _Ex• vendo as dificuldades
-que vê de um lado para o outro, Deputado de um lado e
Senador do outro, não dâ para votar. Não dá-p!ira votar
porque vou chegar no meu Estado e não tenho como explicar à opiniã:o púb[ica, não tenho como falar para os
meus "filhos, não tenho c_pmo fazer. Então, vote numa cédula e sai:ã do constrangimento. Não é por aí. AchO que
a sitUação êmülto Clara; se querem votar em eleição dire~
.ta, estamos a_qui para votar em eleição direta; aí o.voto ~ _
secreto, cada
vota em quem quer e ninguém fica sabendo. Agora, querem fazer a votação pelo Co[égio
Elei_toral, então que respeitem as regras do jogo, e que
-todo- mUrido tenha a co_ragem çiç assumir a su-a posição
perante a Nação.

um

__ O SR. FÁBIO LUCENA-_ Tom toda

r~o

V. E><•,

nobre ~Semi.do"i_-Pedro Sim-on.
· ·
·
Quase no fim da Segunda Guerra Mundial, afundou
urna corveta norte--americana, nos mares do RiÕ Grande
do Norte. Depois da guerra, os norte--americanos desej~
ram retirar,lá do íntimo do marjntacto,_o navio que havia -n~ufragaq~~
Um Deputado Pederal do B_rªsil, parece-me que de
saudosa memória, sugeriu à Marinha norteKainerica:ila _.._
que fizesse introduzir, -no bojo do navio, tantos e tantos
milhares de bolas de tênis çl.e mesa, de bola_s de pinguepongue. E esses tantos e tantos milhares de bolas fari_am
com que o navio viesse à tona incólume, são e sálvo dé
qualquer arranhão que pudesse ter sofrido nas· profundezas do Atlântico.
São sugestões que surgem, nobre Senador Pedro Simon; para salvar de forma engenhosa os navios que jâ
na-tifragãri:im, porque há centenas e deve haver _milhares
de pfocessos a Sertm utilizados para arrancar do fundo
um navio naufragado. Mas não, o navio do beputaâo
Paulo Salim Maluf, que já soçobrou, preCisa, de qualquer forma, ser tra_zido à tona, e a tônica oferecida, não
para salvar o navio', mas para poder guardâ-lo em algum
museu em que se guardarão as recordações desses dias
tristes, pungentes, desses dias de amargura em que estã
vivendo a nossa Pâtria, a tônica é fornecida pelo eminente Senador poti~uar.

O Sr. Moacyr Du_ar~e -

P~rmite

V. ~'" um aparte?

O SR. ~ÁBIO LUCENA- Se V, Ex• toler~:._ mais um

minuto, ...
_O Sr.

Mo~c_y:r

Duarte - Pois não.

d SR. FÃ'810 LUCENA- ... com _a sua reconhecida
lhaneza e londrina generosidade, eu lhe darei, mais uma
vez, com muita honra, o aparte.

-0 Sr. Moacyr Duarte_- Estou com receio é que o navio comece_.a 01,1tuar.
o-·sR~-FÃino LUCENA- Não hã perígo-de nutuar,
porque se ele flutuar, nós temos uma amazona no Senado- F:ederalpara saber guiã-lo, desviando-o das corrente..
~. dos pe:igos das co_rrente$_ fl~viais...
-

·() Sr. IVÍÕac_yr- Duarte -

Nesse caso, não Seria uma

amazon"a~~ú~_ -ap~nas "ciV:algari-a, mas uma sei'efâ. - ·

O SR. FÁBIO LUCENA- As sereias s6 nascem nas
ág'úas salgadas;- nobre Senador, estou faJanaona amizo;.
na, a nascida na Amazônia, onde a água é doce não há
sereias, Ex•
Se vil!sSe· à tona o tal navio, a eminente Senadora Eu~
' nice M ichiles assom~r-lhe-ia a gávea e daria a todos nós
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toda firriieza e· com toda c~;rteza.
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Garanto~lhe

com

A Srt Eunice Michiles- Muito obrigada, Senador.
F~BIO_ LUCENA Mas questiona-se e
estranha-se que dentre 13 govemadores nordestinos, e
quando falamos em nordestinos temos que falar nos cea~
renses_, po~que o Ceará é o ~ardeste, e o Nordeste ê o
Ceará, estranha-se que s6 um deles haja, atê agora, ma~
nifestado o seu apoio ão candidato Sr. Deputado Paulo
Salim Maluf.
Aqui é qUe é preciso entender a geografia e mais que a
geografia, a geopolítica, a que aludiu o eminente Senador pelo Cearã.
Há uma definição lapidar do Dr. Tancredo Neves
quando nos primeiros dias do seu goevmo em Minas um
governante cearense propôs que Minas fosse retirada da
Mesa da SUDENE. Eram dias de março, do ano passa~
do. Da área da SUDªNE,- respodeu o Dr. Taflcredo'
-Minas não poderia sair, primeiro porque lá tem assentõ-garantido pelo Congresso Nacional, segundo porque
Minas começa onde termina a riqueza do Sul, e termina
onde começa a pobr~ do Nordeste.

O SR.

Essa é a realidade. Só quem teve ass~nto à Mesa da
SUDENE e passou uma vida p6blica inteita convivendo
com bs problemas nordestinos, sendo o Estado üe Minas
Gerais o liame entre o Nordeste e o Sul de nossa Pátria,
só- quem teve essa grande experiência histórica é que
pode unir os governantes nordestinos numa candidatura
'
presidencial, seja ela direta ou indireta.
Assim, além do repúdio, que não se pode negar, que a
maioria esrriagadora dos governantes nordestinos têm
pelo candidato offciãl, há essa razão de ordem histórica,
de ordem geopolítica, que não apenas despertQu con~
fiariça dos ·gçvernantes nordestinos, na candidatura do
Dr. Tancredo Neves, Como impôs essa candidatura à
confiança, ao aval e ao endos_so dos governantes nordes~
tinos. E_! _a fortiori, aliada à forç_a dos governantes nordestinos ao apoio, hoje, quase -maciço da representação
nordestina no Congresso Nacional.
Ouço com mU:íta hcmra e com muito prazer o Senador
Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Muito obrigado a V. Ex' por
me conceder roais este aparte. fv!'as, desejo apenas, para
avivar a memória de V. Ex•, declarar que não foi um go~
vernante cearense, que admitíu a hipótese de o Govetna~
dor de Minas não ter assento no Conse1ho Deliberativo
da SUDENE-. Foi o Governador da Paraíba.
O SR. FÁBIO LUCENA- Foi oGovernador_da Pa~
raíba. Eu já havia feí_to _a _retifiCa.ção.
Q~Sr;_M_o~cyr Du~_trte - Mas esses lapsos linguae ou
meuiõri~e sã~ pe~feitameilte dC$cUlpáveis, como foram
os do nObre Sé.-lador- PedrO SlniOn, que, ~Iíás, inuito me
honrou, datido-me como Senac:Ío.t pelo Estado do Ceará 1
e depois nomeando-me Senador pelo Estado do__ Rio
Grande do Sul, ConseqUentemente me honrou duas ~e~
zes. Mas desejo apenas responder à ironia mordaz- d-Q
·nobre representante do R,ío Grande do Sul, cujas farpas
_não me atingiram, ...

O Sr. Pedro Simon- Nem tive essa intenção ...
O Sr. Moacyr DUarte- .. , apenas para dizer que, embora tenha por S. Ex.• o maior apreço, o maior respeito, a
maior admiraçào.__estou longe de reconhecer em S. Ex•
autoridade jurídica para contestar, com sua tese, a tese
defendida por eminentes juristas brasileiros, que dão_arK
rimo à minha idéia, que não é sequer uma tese, é apenas
uma idéia estribada na dOutrina e nos compêndios e nos
livros que ensinam Direito -direitoT
O SR. FÁBIO LUCENA- E também nos tratados de
.casufsm.o, Ex', vamos reconhecer.
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O Sr. Moacyr Duatte- ... não o Direito_lorto. Quero
declarar a V, Ex' que a idéia ~n.Contru respaldO jlirfdico,

respaldo legal, conforme poderá se depreender, dentro
de poucos dias, de pronunciameriiOs, através da -üUprensa, de eminentes jurisconsultos brasileiros, que defe_nderão a idéia na sua legitimidadejurídic.;t. S. I;x~~ o emin.ente Senador Pedro Simon, pode ser um mestre_ d!! Direit_o,
mas errar em Direito como em outra qualquer coisa é
perfeitamente admissivel e humano, tirante a ..,_aidad~d.e
alguns, que não admitem o erro e persistem nele. Não é o
caso de S. Ex•, o eminente Senador Pedro Simon, que é
despido e despojado de qualquer vaidade. Queto_apenas
reafirmar e redizer que não encontro autoriçiaçi~juríQiça,
em S. Ex• para contestar a tese que defendo. Ela pode
não ser oportuna, ela pode não merecer agasalho, ela
pode não colher apoios, pode não rec~ber e .não ter receptividade, mas ilegal e injurídica não o é. Conyidq.,o
nobre Senador Pedro Sim-on p-ara_ uma discuSsãO nO terreno jurídico, em tOX!lO do problema, porque da discus-são obviamente nasce a luz. O çbjetivo da __mi_J1ha int~ 7
venção foi apenas faier esse reparo, ao que_ p PrOfessor_
disse.

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, V. Ex• é
muito novó aqui dentro do Senado, V. Ex• estâ aqui hã
poucos dias., O Senador que está ao lado de V ~x_•, Senador Octâvio Cardoso, conhece o Senador Pedro Simon
desde os tempos de bancos escolares, e creio que ele não
concorda com sua afirmatiVa,--sobré não ter o_..Senador
Pedro Simon autorídade jurídica para tratar de assuntos
jurídicos.
L

O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCEN~ 7'" Se- me perniitC -digq-lhe
mais: o maíor tratadist_a do Direito Criminal, Beccaria,
era economista e o _homem que definiu o conceito de crime político, Carrara, italiano, também não era somente
jurista. Aqui não se medem os parlamentares por sua
condição de médicos, de juriStas, de advogados ou de engenheiros, medem-se-lhes sim, pela capacidade que têm
de ajuizar as maiS diferentes situações,em meio a eSse
emaranhado todo que elas naturalmente provocam: tirar
uma diretriz como uma reduntante de forças em que prevaleça a verdade, seja ela verdade jurfdica ou não.,,
O Sr. Moacyr DPJJr:te --V. Ex' me permiter··
O SR. FÁBIO LUCENA - Não vamos transfãrm-ar
este plenârío num forUm de deba.tes acadêmicos-, porque
Nelson Hungria, que foi seril dúvida alguma o maior pe~
nalista deste País, deixou escrito, com todas as letras,
contra a opin-ião de Pontes de Mírãnda, qu~ foi o-i:::êrebro
mais abençoado que o Direito teve neste PaíS, Nelson
Hungria deixou _lavrada a condenação do Júri popular,
como uma instituição soberana.- Hans KelseJIJ que V.
Ex• conhece, o autor _da Teoria Pura do DireitO, ensina
que não apenas a castidade, mas a coragem é uma obrigação jurídica, qua-ndó outros tratadistas, não menos
importantes, dele discordam, achando que a coragem
como a castidade, tão meros atributos morais; uns, de~
pendendo das circunstânci;as, outros, como a castid_a_de,
da formação do ser humana. O que hão se pode, nobr~
Senador, é confundir a Ciência do Direito, que écapTftilõ
da sociologia. Recordo a 'l~_EX' que ciêncía -é a So,ciOlogia, o Direitã é Um de seus capítulos. ReCordo~lhe, também, que não podemos confundir o_Direito com a Matemática, onde as leis são ~xa_ta_s, onde os teoremas são verdades que necessitam ser demonstradas, ao contrãrfo dos
axiomas, - e lá está um médico, que estudou matemâti~
ca, o eminente Senador Claudíonor Roriz - e sabe que
as verdades axiomâticas, não necessitam de demonstrações- ao contrário do Direito, onde as leis são a exJ?ressão material da sociedade, promanadas do poder
competente, que é o Legislativo.
Nas CiênCias Ex.ataS, na Física,- pOr exemplo, as leis
promanam de verdades que não se discutem e muitQ me-

nos Se Ç$IJ1onstram como as L_eis de Newton, nobre Senador. QUem, até hoje, CQnseguiu- demonstrar us Leis de
Newton? N'in8;uém, porque simplesmente são indemonstrâveís.
--Assim, a tese suscitada por V. Ex'. pode ser contestada
por qualquer de seus-pares no Parlamento, sem que V,
Ex~. perdoe-me cometa a indelicadeza, que não é do seu
feitio, não é do seu arcabouço, de tachar de carente de
autoridaçlc;jurfdica aquele qu,~discorda da su_a tese ou d.a
sua suge~tãQ.
Mas, é muito Siinples di~imir essa queStão. A Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, possuem órgãos téc- niCaS pa-ra ~esSa -destimlçào: são às Comissões de Constituição_ e Jus_tiça do Se;nado e da Câmara._, Iiasta que V~
Ex~ const)it_e essas çomíss~es e ?-inda que-essas comís~
_ sões, como creio, n·ifo dêeril va±ãó aos argUmentosjurídiC()S de V ._Ex~. que são ponderáveis e que são respeitâ~
veis,-·ma-s-'dos quais discOrdaffios, V. EXf não irâ dizer
que na Comissão de Constitu}ção e JuStiça i"ião há juristas do ta!_ante de V. Ex~ ou dos juristas do coturno da
Gr~j~_êfç)-Tort!), de onde deve -ter_p:artídO--a_idêiS: que v-:
Ex• materializou na sua proPosito-rajuntOao cOitgresso

NacionaC___

·

=

·

E já Que V. EX-• falou em tlifeito, direit~ e DireitO torto, dir-lhe-ei que Direito torto neste País só se ensina na
Granja do Torto, instituição que V. Ex' para a feliCidade
do Senado e para a sua própria felicidade, jamais fre-qUentou, E se assiste a sugestão de um Senador da
-província do Amazonas, caminhe direito com o Direito,
desviando-se do torto da Giãilja do Torto.
-O Sr. Moacyr Duarte- Perm-ite-mé V. Ex• um apar~
te?
O SR. FÁBIO
V. Ex'

LUCENA~

Ouço, c_om muito prazer,

O Sr. Moacyr Duarte- Coilheço o nobre Senador Pe~
dro Simon hã bastante tempo. Tive alguma convivência
com S. Ex•, embora fortuita, durante _a[guns dos vinte e
oito anos ~ que fri::qOentei como Deputado a ·As~
sÇltlbléia-Legislativa do meu Es_tado. __Apenas, S. Ex~ teve
uma carTeira pOlítica ásCensioltal que eu, lamentavelme_nte, não pude desfrutar, tendo chegado a ~ta Ca.sa
percorrendo a via dolorosa que eu não desejava palmilhar. V. Ex• já se_equiv<?cou, por duas vezes.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex~ Se-refere a rriim ou
ao Senador Pedro Simon?
O Sr. Moacyr Duarte -

A V. Ext-

O SR. FÁBIO LUCENA --

-

-

~--

Pois não.
-~

--

-

O Sr; Moacyr Duarte- E,_guiçá. não aconteça com V.
Ex~ o que aconteceu, conforme conta a história bíblica,
que o galo foi preciso cantar três vezes. Não declarei que
o nObre S_~nador Pedro S_jJ!lon não tiuha autoridade jurídica para declarar o que decl;uou. - - O SR. FÁBIO LUCENA__.::: -Permita~me ailenas para
conduzir o diálogo. Complete a citação bíblica, senão ela
fica sem sentido. O galo cantaria três vezes, atê. que Pedro negasse Cristo. Porque ele poderia cantar três vezes,
até que a galinha pusesse ovos. Não é a qUestãO tiíOlica.

Outubr~>

O SR. FÁHIO L(! CENA -

Jc l9X4

Não será necessário!

o'·sr~-Moacyr

Duarte - ... foi que eu não reconhecia
autoridade jurídica no Senador Pedro Simon para imputar de ilegal e injurídica ~- minha idéia,_...
O SR. FÁBIO LUCENA -

~muito dif~rente!

O Sr. -Moilcyr Duarte- ... -o que· é muito diferente!

.. O SR, FÁB[()'[ui:::ENA - {pior!
O Sr. Mo.acyr Duarte - E efetivamente_ não reconheço, porque prefiro reconhecer a autoridade jurídica
do Professor Manoel Gonçalves Ferreira, catedrático de
Direito da Universidade de .São Paulo, que acolhe a tese
como boa, como -legal e como jurídica, do que reconhecer a autoridade do eminente Senador Pedro Simon.
O SR.. FÁBIO LUCENA- Se V. Ex• permite, o meu
tempo está se exaurindo ...
O Sr. Moacy~~Duarte- Permito-me ainda fa-zer um
aparte ao pronunciamento de V. Ex' ...

o SR.~ FÁBIO

LUCENA -

Pois não!

O Sr. Moacyr Duarte- S6 posso consultar a Comissão de Constituição e Justiça sobre maté:ria ·em trâmite
nesta Casa.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• apresente a emen~
da.
O Sr. Moacyr Duarte -

Emenda sobre o quê?

O SR. FÁBIO LUCENA- À Constituição Federal,
ou então à Lei C_omplementar.
O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex~. nobre Senador, Fábio
Lucena está apenas confundindo alho~ com bugalhos.
Não é caso de emenda à Constituição,
O SR. FÁiJio"tÜCENA- Mas, nobre Senador, me
permita entender.
O Sr. Moacyr Duarte- Entenda.

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• pretende que uma
propositura seja adotada para o sistema de voto do cor~
gi_o Ele~tor~l. Enten~o que_não se trata de uma emenda à
Com;tituiçào, tra.taf-se-â_, todavia, se é que V. Ex• se dispõe a·chegar até o fim, de emendar a lei que regulamenta
Q Colégio Eleitoral. Então, V. Ex~ explique ao Senado o
que é.
O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• labora noutro equívoco.

O SR. FÁBIO LUCENA --Admito desta vez.
O Sr. Moacyr_ Duarte - Em primeiro lugar, a idéia
não foi materializada. E, não tendo sido materializada,
não poderá jãrii"ais Ser objeto de análise, de exame de
qualquer comíssão técnica. Em segundo lugar, não materiaJi~ada;-não se encontra em- trâmite nesta Casa, conseq~ente~ente~..

O Sr. Moacyr Duarte ~ V. Ex•, naturalmente_ por
equívoco, nego·u a verdade duas vezes, também. A pri~
meira vez quando, lamentavi::lffiente, se eqUiVocou com
referência à cítB:ção de um determinado _governante; e a
segunda vez quando declarou._gue ÇU teria dito gue_ o Senador Pedro Simon não tem _autoridade jurídica ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Quer dizer que· a idéia nào
existe?

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas foi o que S. Ex~ dis- se!

- O Sr. Moacyr Duarte - Se V. Ex' me deu a_ honra ~
me conc.~deu um aparte terá-, Por via de conseqUência, de
ter _a paciência de ouvir.

O Sr. Moac_yr Duarte- ... para contestar a tese ou a
idéia que eu defendo. O queeu_declarei- e V. Ex• posteriormente poderã compulsar as notas taquigrâficas - ...

o s--.::--Mo8cy~ Duarte - ~..
-ó....~fi.-_F.§.oio -LUC~.\ -

também não pode ser...

A idéia não existe?

O SR. FÁBfO LiiCENA- O Regimento impõe a limitação do tempo.

O Sr. Moacyr Duarte- Agora, se V. Ex• acha que o
meu aparte e~ <i se constituindo em discurso paralelo, V.
Ex' tem o dir~lto de interrompê-lo.

O SR. FÁBI~ LUCENA_- Em absoluto. Ap_enas, indago se existe all:);uma propositura: de V. Ex• neSse Sentido.

O Sr. Moacyr Duarte - Não. Não existe nenhuma
propositura, existe uma idêia exterioriZada e manifestada, atnlYés de uma ou duas e_ntrevistas. Mesmo pÜrq~e.
no meu entender, ..,
O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, gostaria de
pedir um aparte ao eminente Senador Moacyr Duarte.
Se não há, nobre Senador, propositura de sua autoria,
por que se discutir a jüridicldade do que não e~iste?
O Sr. Moacyr Ouate..:...... Existe uma idêia manifestada,
através de uma entrevista.

O SR. FÁBIO LUCENA ~ Mas, nobre Senador, o
jurídico não pode invadir o campo dO metafísico. Tire a
sua idéia da metafísica, transplante-a para o terreno prãtico que nós vamos discuti-la na prática, dentro do Colégio Eleitoral.
O Sr. Moacyr Duarte -Solicito que V. Ex• me permita conduir o meu aparte.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Com _todO_º prazer.

O Sr. Moacyr Duarte - Provavelmente ainda não
houve a oportunidade da idéia ser materializada, porque
inclusive quem irá materializá-la não serei eu, pois ·não
tenho competência para fazê-lo. QUem de direito é que
poderá vir a- mate-rializá-[a, se a acolher, mas não eu;
simplesmente, lancei a idéia.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Entendi perfeitamente.

O Sr. Moacyr Duarte~ Finalmente, V. Ex• entendeu.
V. Ex• deu muito trabalho para entender, mas fimi.lmente, entendeu.
O SR. FÁBIO LUCENA- Dei de fato, inuito trabalho. Vou explicar por quê; porque as linguagens, nobre
Senador, neste Parlamento, elas, às vezes, são objitos de
muito trabalho para entender; são linguagens já faladas em língua não nascidas para civilizações que também
ainda não nasceram. ê a linguagem do Governo que V.
Exf interpreta aquL Essa, de fato ilão ~ntendo_._:-darei
muito trabalho para entender e darei ainda mais, graças
a Deus, se nunca puder entendê-la.
O Sr. Pedro Simon -
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Permite ·v. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre Sena·
dor Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, fico à esp~ra de
um parecer' do jlustre jurist;:h Quero, ~p_enas~-dii~r uma
cõisa Com muita_ sín~eleza: o voto, no parlamento, ào
que sei, ele pode ser s~mbólico, ele pciae ser nominal.
O SR. FÁBIO LUCENA -

S~creto.

O Sr. Pedro Simon - Ele pode ser secreto. Isto vem_
desde os tempos do ImpéfiO. Agora, uma votação nominal, em que o eleitor_do CoJégio Eleitoral é chamado,
pega uma cédula, escreve o n_ome do c~ndidato e_ assina
em baixo, olha, vamos ficar no que S. Ex• Q.isse- que o
direito deve ser direito e não deve se_r torto. A miin parece que não há nada mais torto que isto: ou o_Voto ~s~cre~
to e se vota secretamente ...
O SR. FÁBIO LUCENA -

Ou é nominaL

O Sr. Pedro Simon - ... ou o voto_ é aberto e se vota
abertamente. O Direito, antes de tudo, é a lógica; o Di-

reito, ante.<; de tudo, é a ética; o Direito: antes de tudo, é
o borri senso. Parece- _me que a busca do voto é aquela em
qt.iC se dê, re~lmente, ao eleitor as condiçõt::s de votar de
acordo com os processos tradicionais. Esta é uma invençãO. t: verdade que, neste Congresso de -64 para Cá,
- -n-ónrvetnOÇüfna Série--de invenções; é verdade qtie nós iiOVepto_s_uma.-série de modifiçações, de alterações, aS mais
variadas e as mais esd-rúxulas dentro do CoriiressO Na- .
cionaJ. ~g_ora, igual a essa, sinceramente, eu não conhe_cia. O _iniporta-nte- e ·quando a gente vai vérificar -~ma
lei, a gente vai buscar, no espírito da Iii, o eS-pTritiYôO legislador, que é uma das fórmulas de interpretação da lei.
Vamos ficai---ria lógica -dos fatos. Qual é o argumento que
leva ao aparecimento dessa idéia? Qual é o motivÔ? ."Me~ JhOrar o pi-oCiSso de votação?
-O SR. FÁBIO LUCENA -

Não!

O Sr~_Pedro_ Simon- t claro que n~o! Aperfeiçoar o
processo de votação, tornando-o mais rápido?
~O

SR. FÁBIO

LUCENA -

Não!

O Sr. Pedro Simon- Qual é o motivo? O ·motivõ-'c;\!rri

g_ín_ou a apresentação daquela lei, para ver qual era o
eSpfrito dos- legisladores, quando apresentar_am aquela
lei. Qual é o espírito do nobre Senador do Rio Grande
do_ Norte. ~Oni essa sua i<,iêia? Qual é o eseírito? Quem
não vê, q·uem não sente? Aliás, o Presidente do seu Partido, apresenta tese semelhante, defendendo o voto secreto. Mas, o espírito' é um só: IT!gir daquilo_que se chama a
vergonha de votar no Sr. Paulo Maluf. Isso é doloroso,
Senador! Isso ê doloroso! Se há algo que está constrangendo - e digo mais, o nobre s-enador do Rio Granâe
do Nortê estâ prestando um dessetviço enorine ao seu
caildidato;-pOrqUea s-ua tese apresentada nos jornais;- a
it:tterpretação e os c.omentârios que a Imprensa já tem
f~íto é exataffiente n,esse sentido: P~rlamentares que quere'irlvotar rio Sr. Paulo Maluftentam encontrar fórmula
de-rugir da-televiSão.-um, lá na Câmara dos Deputados,
quer medidas de emergência para proibir a televisão; outro, aqui__ no Se_nado, não quer que o voto seja secreto,
mas quer que tenha assinatura. SQ te"m qm lad(J"a favor
do Senador: é que o Presiderite do S,e;nadci parece que
tem um cartório, entende da matéria e,- nesSã parte, S.
Ex• poderia, realmente, fazer facilmente o reconheci·mento da firma dos -eleitores,

só:_e_vf~i_Q~iistrari&ím~t)ti:i daqueles que Queiem votar

no Sr. PaUig f0ã.fure~ não quereril s~r yistoS !la televis~!?·
~ ap~l)aS_ iSso, essa~ a lógica dos fatOs, isSo se ·chama
-bom senso...
O SR. FÁBIO LUCENA_ __-:- Mas, nobre Senador,

permita-me eutenho uma fórmula muito- inais p:l-ecisa e
eflcaz_._B_asta que os eleitores do Sr.I?aulo Mall!fentrem
no Co:Ogresso Nacional mascarados ou vestindo um capuz...
O Sr. Pedro Simon- O que rlão é proibido.

o s"i. FÁ~lO LUCENA- o que não é proibido pelo
Regimento. Jamais serão identtficados.

--

O .sr. Pedro Simon- Vem-de peruca, de bigode, pinta
o cahelo de branco~ bota óculos, ou tira óculos, lentes de
contato verde.

O Sr. MoaCyr Duarte- Voto personalizado.
O SR. FÁBIO LUCENA.- V. E~~. nobre Senador Pedro Simom, tem toda a razão.~
Concluindo, Sr. Presidente, parece-nos fora de dúvida
que a candidatura do Sr. Deputado Pau~o Maluf, por
quem tenho todo o respeito - faça questão de reafirmar
--atravessou três fases distintas.
~rímeira:·a da concepção, não desejada pelo Presidente- FigueiredO; s~gunda, a da gestação, que ainda não,foi complementada e, terceira, a da delivrança. -

<:r Sr.

"!_oa~yr

Duarte -

V. Ex• é obstetra?

O SR. FÁBIO LUCENA -

Nem veterinário.

O Sr. Odacir SOares- Mas, qualidades tem.

O' SR~ FÁÍno LUéENA --O Regimento Intern~, a_
Coilstituíção não proibem.
-Ao Depúta:do Magalhães Pinto, por exemplo, poderei
emprestar para ele um formulário de uma peruca igual a
minha cabeleira. Quero esclarecer q~e isso não é peruca.
Mas, o Deputado Magalhães Pinto poderá copiir uma
peruca da minha cabeleira, ir ao Colégio Eleitoral e votar no seu Maluf sem ser identificado.

O SR.FABIO.LlJCENA-NãoquerdizerqueV. Ex•
seja um. Apesar de amaz.õnida, V. Ex• é advogado.

0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senador Fábio _Lucena, o tempo de V. Ex• está esgotado há
mais de dez minutos.
-

O Sr. O~acir Soares - Aliás, a Oposição anda muito
COI)strangida ultimamente com os aconteCimentOs de BeJ~m e de Ma naus, com as violências praticadas pela Políoa ...

O SR. FÁBIO LUCE~A - Sr. Presidente, _Q__ !Il~
tempo está esgotado, mas eu sempre digo que a paciência
de um senadOr cearense não s~ esgo!a mfnca.
OS~~ PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não._éa !Ítinha
paciêilciã fil}:ô se esgotar; é a paciência-dos outros oradores gue estão inscritos para falar.

O SR. FÁBIO LUCENA --V. Ex• hav~râ de tolerar
pará" que eu termfne o meu discurso, ouvindo o Senador
Pedro Simon.
O SR._ PRESIDENTE (Almir Pinto)-- Não, eu iiãO
pode-fei_ tõther esse direito. Inclusive, é o própriO Sena,_c,!_or Pedr_o Simoln o 'oiador seguinte.
O SR. FÁBIO LUCENA-:-_ Eu concll!i~i, ouvindo o
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Repare nobre S_enador~ os prôpríos tribunais_, quando a interpretação de uma lei vai
parar nas barras dos tribunais, vão buscar na exegese da
lei vão busCar,-ilo Conii'esso Nacional, o debate que ori-

O Sr. Qdacir Soa_res - V. Ex• estâ constrangido em
declarar, mas tem qualidade para ser, só está constrangi~
do e·m admitir que pode ser.

O SR. FÁBIO LUCENA aqui ...

Com tantos pacientes

O SR. FÁBIO LUCENA - ... com tantos pacientes
no _B"rasil..~.:Pacientes da espêcie' humana, precisando de
veterinârios, eu acabo por me transformar, também,
num y_eterinário.
.:::_O Sr. Odacir Soare_s- O nóbre Senador ficou espantado çom a forma têcnica que V. Ex• descreveu da gestação ao nascimento.
O SR. FÁBIO LUCENA- t que o nascimento será
feito, ou com o uso do fórceps convencional ou da força
.cO_ntra_ª ConstitUiÇão. E, para que isso ocorrã, ê necessário agora inventar urri proCesso, -um níodelO 'ou uma
fórmula de que os eleitor~ do Deputado Paulo Maluf
-possam aparecer esconcHdos no Colégio Eleitoral. E, do
modo indicado pelo eminente Senador potíguar, vai se'
evoluir para um voto de procuração, vão chegar a pro:
por que o eleito.r do Sr. Paulo'Salim Malufvenha ao Co,légio Eleitoral votar por procuração daqueles que não
poderão_·comparecer ao Colégio, co:m esse terrível pavor,
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com esse medo mórbido da repercussão que terá .esse
voto que, na realidade, estarã sendo dado contra a nOssa
Pátria,

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimír-Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro. Simon.

quando, naquela oportunidade, afirmou aos agricultores
no dois de outubro último:

r~unidos

"Tudo indica que os agricultores contarão este
ano cÕm apenas wn trilhão de cruzeiros, ou seja,
menos de 500 milhões de dólares - o equiva-lente
aosjJlros que pagamos a cada 15 dias aos banqueiros internacionais.''

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte discurso.)_..,..... Sr. Presidente, Srs .. Sena dare?:
Deixamos passar um número razoável de dias do entusiasmo despertado pelo Grito do Campo, para a comuni-

cação ao Senado- e, atravês dele, à Nação- de algumas' reflexões políticas, em torno daquele importaitte
evento que reuniu W mil agricultores, lideranças, sindicatos rurais e cooperativas do m<i.is espetacular movimento de trabalhadores rurais jamais efetuado na história desse Pais.
De início, têm os de convir em torno de um fato novo:
a presente conscientização de uma classe sempre arredia
a esse tipo de posições, pelo próprio sentido de suas ati------- ~
vidades.
O meio rural, não apenas no Rio Grande do Sul, mas
no Brasil, só de raro em raro interviu nas lides que obje-.
tivaram o enfrentamento e a contestação do poder.
Em épocas eleitorais, nele sustentavam os governos
suas maiores forças, em resposta ao crescente oposicionismo, votado pelos centros urbanos.
A expressão "zona da mata" serviu para identificar
esse estado de coisas eleitorais.
No entanto, as participações do setor primãrio serilpre
foram decisivas, bastando lembrar um exemplo no- Rio
Grande do Sul de [50 anos: a Revolução Farroupilha.
Nos últimos 20 anos, ·porém, enquanto aNação tomava consciência de que a exepcionalidade absolutista do
regime transformara-se em regra geral de procedímento,
ainda aí, o meio ru"ral manteve aberto seu crédito de expectativas aos goyernantes. Em sucessivos pleitos,
assegurou-lhes a maioria dos sufrágíoS,- deittro dos- padrões de equilíbrio político que sempre o caracterizou.
Os governos dessas duas décadas, entretanto, não tiveram sensibilidade para atender tal procedimento,
tomando-o por tibieza.
Seguiram manipulando o meio rural e, cada vez mais,
reduzindo suas opç_õ~s. na escalada do desenvolvimento.
Acumularam-se os problemas; as lnjustiç"a.S fõi-ãin
multiplicadas pelo descritêrio._Q campo somente recebeu
encargos, no curso tormentoso ·de uma política econômica voltada inteiramente para as culturas de exportação,
com as quais desestruturaram-se as bases dQ setor primário, em termos de atendimento ao mercado interno.
No seu todo, o meio agrõpecuário, Por opções eárllís--=
sões do Governo, foi entregue à exploração do mercado
externo e pilhado pelas matrizes das transnacionais dos
insumos, em parceria com a especulação finãriceífã, promovida pelos próprios órgãos -governamentais:
A cada safra, novas manipulações.
Nunca se preocuparam as autoridades federais em
prover -o setor prim-áriO-de uma polítici perrertàffiente -definida, firme e, segundo um prazo razoável de atendi~
mento, com vistas aos justos reclamos da produção e da
objetivada produtividade.
Resultado: nossas fronteiras agrfcolas não ganharam a
abrangência territorial disponível.
No discurso de Jarb_as Pires Machado, presidente da
FECOTRIGO, coordenador do Grito- do Campo, que
reUniu 60 mil agricultores em Porto Alegre, esta verdade
foi enfaticamente evidenciada.
Disse o Hder daqUCJa -esi:)etacular -prOmOção de pro tistos; uoos 500 milhões de hectares de terras agricultáveis
existentes i:io País; apena-s lO% são iProveitadas".
0-futUiO-PreS-íderiie- da Rep-CíbiiCã,-Do-U"tofTiilCredo
Neves, mostrou o mesmo problema por outro ângulo,

_ Não ê de hoje que os ruralistas gaúchos manífestam-se
diametralmente contrários ao desarvoramento do arremedO de política agrária, ditada pelo poder tecnocrático.
Em 1980, saíram às ruas, para enfrentar e vencer o
confiSco
sOja.
··
Dois ãi10s depõtS-, as rriáquinaS ilgrícolas foraffi-levacfas às rodovias e cidãdes e, jâ neste 84, tiveinos a manifestação de inconformidade dos produtores de arroz com
a comercialização do prOdutõ.
O Grito _do Campo, porêm, teve um sentido niãis profundo e foi ilimitado, quanto à participação. Lá estavam
pequenos, médios e grandes proprietários ao lado de
_agricultoreS -sem terra~ -Lá-estaVam os siriàícãtos dOS noSsos trabalhadores urbanos e o presidente da Federação
de IndústriaS dõ" Rio GrandC do SUl, ao lado doS políti~
c_os de todos os partidos e de eieffieiltoS representativOs
de todos os nossos estratos sociaiS.
-

-aa

Quanto aos propósitos daquele" encontro memorãvel,
enunciaram-nós todos os líderes que ocuparam a tribuna, em nome do setor primário rio-grandense: foi contra
o modelo econômico sofrida pela Nação-e a favor da ce-.
lebração de um novo e democrático pacto soCial.
Uma faixa, das centenas trazidas pelos trabalhadores
do campo, deu a síntese das altas finalida~~ daquele
reencontro do Rio Grande com seus destinos:
..Quanto patrão já virou peão ... quanto peãojâ virou
pingente, na periferia das cidades".
Na simplicídade da frase, outra faixa cfava um--retrato
irretocável do pensamento dominante em nossos cam~
pos:
"Plante, colha e-coma, senão o governo_ toma".
Mas, além das faixas, tivemos as palavras. O fazendeiro Geraldo Pereira de Souza, na tribuna, protestando
contra as importações de alimentos, cuja produção os
tecnocrata_s, num jo'go sujo, praticamente' impedem:. asseverou:
•• ... -a única coisã que ainda falta- import~r é vergonha".
A defesa dos pequenos e mêdios agricultores, com ên-fase especial à reforma agrária, constituiu-se no tema
central de todos os pronunciãmentos dos representantes
das cooperativas e dos sindicatos rurais, enquanto, junto
à platéia, colonos sem terra, miserabilizadoS: às margens
da estrada de Fortaleza, no Município de Herval Seco,
-reColhiarll recursos fmanceirOs~visãridõ a-gã.rintía de uffi ·
mínimo de condições à sobfevivência~
No contraste, lembrou um representante de Palmeira
das. Missões ter comprado um trato r, em maio deste, ano
por 28 milhões de cruzeiros __e, 4 _meses depois, em setemhro, a mesma máquina estar custando _58 milhões,
com um aumento percentual, portanto, de 100%. Todavia, de maio a setembro, a soja produzida nos mesmos
120 dias teve seu preç.o reajustado em somente 13%.
As mulheres também falaram no grito do campo. Falaram para dizer suas reivindicações por um miníma de
direitos sociais, já que- nada lhes é assegUradO hoje em
dia, apesar de suas presenças determinatiVas ilas lides
dos campos.
-«Chega de tanto sofrimento" ...., bradou Emma Moema, líder feminina do meio rural, acrescentando~, "A
camponeSa" tãmbém é feita de_ carne e osso".0-protesto cOmum a todos--esteve na b-oca e na alma
daqueles qUe, pelas lideranças exercidas, falaram em
nome do Rio Grande, naquela memóravel reunião.
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O mais veemente dos protestos, porém, foi contra o
absurdo de um pafs-continente, com imeruas ãreas agricultáveis ociosas, enfrentar a realidade da fome, por falta
de alimentos.
Além dos latifúndios improdutivos, a nossa produçã6
de cereais, por conta do famigerado modelo exportador,
é de 400 gramas dia por brasileiro, enquanto produzimos
apenas 20 gramas de feijão por bi"asileiro por dia.
Só este dado, que ê oficial bastaria para mostrar a improcedência dessa política malfadada, em termos sociais,
apesar das afirmações da tecnoburocracia em sentido
contrário.
Recente pesquisa realizada em mil e 23 municípios
brasileiros, distribufdos em todos os nossos Estados, le-.
van tou números impressionantes para uma concentração demográfica que soma 68% da população.
-0 Senado certamente dela tomou conhecimento, pela
ampla divulgação que lhe deram os meios de comunicação.
O economiSta gaúcho Affonso Ritter, porém, retirou
da referida_ pesquisa conclusões impressionantes, para
não as dizermos trágicas: em cada 100 brasileiros, os 8
mais ricos compram mais coisas do que todos os outros
92 somados; ou ·que um único desses 8 brasileiros mais
ricos gasta num --ano, sozinho, o que gastam, somados,
mil e trezentos dos mais pobres; ouy ainda, que um dos
integrantes dos privilegiados pela fortuna gasta num ano
apenas com o seu automóvel, 60% a mais do que alguém
da classe média consome, no mesmo período, com toda a
sua alimentação.
Após paciente" e meticuloso trabalho de análise de todas as pesquisas sociais fealizaCas no Rio Grande do
Sul, nos últimos 15 anos, o mêdico e nutricionista, Luiz
~aro Du2:rte conclÚit.!:. "Nas ãreas periféricas das cida~
des maiores forma-se assustador cenário de desnutrição
comparável_ ao N9rdeste brasileiro e os pequenos 8:a11c-hos que São ali Criados servem para caracterizar uma espantosa sub-raça.
Isso que se ouvia falar no Nordeste, a sub-raça síntese
cfa -fOnte,-mê&Cõs-e estudiosos estão.constatando ã sUa
existêncüi -também no Rio Grande do Sul.
No mesmo estudo, o médico revela que essas crianças
gaúcha$, jã aos 13 anos de idade, chegam a mostrar uma
diminuição de até 10 centímetros de altura.
Ainda nesse ITlesmo estudo, com dadQs da Secretaria
de SaÇ!_de do Estado, (icam_os_sªbendo que: a mortalidade
infantil entre a população fãvelada de Porto Alegre alcanç-a, presentemente, 73,1%. E os que sobrevivem, enfrentam uma situação subumana, tanto que de criançÍ:ts
matriculadas na primeira série d(i primeiro grau das escolas públicas estaduais, 60,2% delas apresentam atraso
em seu_crescimento e em seu raciocino.
A diminuição, porém, não ê só física. Ela incide- e
foitemerite .::...: sob"re a capacidade mental dessas ciianças,
cujos déficits de proteínas chegam a 65% e os de calorias
a 93%, carências que têm seu irifcio no útero das mães.
Há crianças com cérebros aúOfiâdos e sem músculos abdominais normais, por falta de substâncias essenciai~
Há crianças gaúchas cegas, por falta de vitamin(l., "A".
t uma espécie de sub-raça, essa que o modelo exportador está gerando no meu Rio Grande do Sul, pela falta
de emprego, de saúde, de educação, pelos salários achaJados, pela alimentação deficiente, pela falta de _teto, lá
no Rio Grande do Sul, _outrora celeiro do Brasil.
A Previdência Soc,al arrasta-se nos limites da vergonha. As regras ditadas pelo Fundo Monetário Internacional e religiosamente seguidas por um governo sem autoridade, além de comprometerem nossa soberania, servem para o agravamento da crise, visto a contribuição
dada ao alastramento da maior chaga social aberta pelo
regime de 1964: a concentração de renda.
Ainda no tf:rreno _das pesquisas, citamos aquela que
documenta que 33% das criari.~s da Capital - Porto
Alegre- apresentam-se em lamentável estado de desnutrição. Ou- ein outro e revoltante dado- qu'e a fome é
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respansãvel por 40% dos casos 9_e reprovação escolar.
Há famílias, no Rio Grande do Sul, cozinhando papel
para mitigar a fome. Famflias inteiraS bus_cam no lixo o
alimento de qda dia.
Nas vilas porto-alegrenses,_ nas favelas trava-se uma
verdadeira guerra entre as crianças, em disputa por restos de verdura. Ql.l_tras, _buscam junto aos esgotos pés de
macega ... Zero Hora fez a reportagem e nos dá esta declaração forte da vileira Azenilda_Dornelles Santos, de
56 anos: "Enquanto rico tiver lixo e o mato tiver macega
eu não perco a briga com a fome".
Diante dessas indesmentíveis realidades, dizem os jornais que o Presidente da Repúblici. está perdendo fempo, -ensaiando futuros pronunciamentos pela televisão, a
exCmplo do primeirO que jã foi Teíi.o, de promoçã.o do
que não fez: aquela democracia que jurou e aquele de~
senvolvimento que era seu- dever. O_ que adianta, afinal,
sermos exportadores de automóvc;jS, se cada dia ril.ais importamos alimentos? Exportamos armas e o gov~rno é
dono da tecnolo_gia do empobrecimento.
Temos prontas para a produção ..de bens alimentícios
áreas, somando mais de 45 milhões de hectares, perdidas
por este Brasil imenso, mas, por incúria governamental,
completamente abandonadas à exploração imobiliária.
1:: diante de tanto, que entendemos a exclamação do
ilustre presidente da FECOTRIGO; "ninguem nos _engana maist"
Os ruralistas gaúchos, aliás, desistiram de formular
suas reivindicações específicas. O empenho generalizado,
agora, é a exigência de uma política global, certa, estável,
orientada para as atividades produtivaS e privilegiando o
mercado interno.
As injustiças desses anos todos sem participação popular nas decisões governamentais não i:tdfuitem-mais re--mendos.
Daf nossos agricultores_ do Río Grande terem partído
para uma postulação abrangente, com a exigência de re-:
democratização da vida brasileira, para, atravês dela
atingirem um modelo agrícola real, solidário e definitivo.
As promessas de melhores dias não têm mais credibilidade junto ao.setor primário gaúcho. O GoVerno a per-

deu, da mesa forma como foi por ele perdida junto ao
meio urbano.
Os slogans ufanistas são hoje rídicularizados.
••p[ante que o João garante" virou piadã.
A exclamação delfiníana: ~·vamos encher a panila do
povo", é, no presente, vista como humor negro, tão do
uso e abuso do pachá da economia brasileira dita revolucionária.
Ao fiilal de toda essa irresponsável pregação governamental, restaram a recessão, o desemprego, a inflação, a
mortalidade infantil, a falta de t~to, o analfabetismo, ã
evasão escolar, a elevação incontrolável do custo da produçã:o rural, o achatamento dos salãr~os dos consumidores, os quais se com base no mínimo perderam mil e
700% do seu poder de-compra -nos ótfimos 5 -ãnos e~ se
têm o INPC como base, no mesmo período foram defasados em mil e 400%.
Serão estes os temas preferenciais do Presidente Figueiredo, proximamente na televisão, qua-ndo estiver decantando a sua obra.
Verdade sem adjetivos, -sr. Presidente e Srs. Seit.adõ_res, o Rio Grande, em que pese ser governado hoje por
um homem do partido oficíal, só tem tido respostas negativas às justas reivindicações pelo próprio forriluladas.
Disse, em editorial, o matutino Zero Hora:
"E- tanto mais paradoxal tal situação, quando se leva
em conta que nosso Estado contribui de forma decisiVa
ao esforço exportador da Nação, destinado ao pagamento de uma astronômica dívida externa. As isenções concedidas a tais vendas ao exterior representam cerca de
um trilhão de cruzeiros, que o Tesouro Estadual deixa de
arrecadar, inviabiliZando seu programa administrativo;
mesmo em relação a obras de pequeno porte.
Não bastasse isso ~ prossegue o editorial - retém a
União recursos legitiiliamente captados em dólares e de-

longa, indefinidamente, a transferência do total das verbas prometidas para minorar os efeitos das calamitosas
inundações que tão sêrlos danos cu usaram ~vida produtiVa rió-grandense."
t preciso dizer mais?
Tafvei seja.
Talvez deva concluir este pronunciamento lendo para
o Senado as postulações aprovadas por 60 mil agricultores naquela assembiéia maior, para que integre solidariamerite as razões ·políticas de nossa presença na tribulla.
e&te o programa básico que, num estádio de futebol,
na maior concentração- de trabalhadores rurais, não se
reunir~in em torno .de uma reivindicação específica, não
estavam lá pedindo um preço maior para a soja, não estavam lá reivindic<i.ndo nada de pessoal, estavam lá para
denunciar o modelo econômíco e soCial do País e para
exigir reforinas. Esses mil líderes que vieram do Riõ
Grande dO Sl,d, duzentos e quarenta sindicato_s ru_rais,
cerca de cente-nàs e cent_enas de cooperativas aprovaram,
por uma aclamação fantástica em todo o estádio do Internacional, a Segqinte programação:

e.

I - No campo político
a) A v~gên_cia plena da Democracia, consolidada
_ pela convocação. de uma Assembl~ia Nacional
Constituinte, livre e suberana.
- --

Quein poderia diZer que il.ós, que atê ontêm tínhamos
dificuldades em explicar à opinião públiCa no que se
constituía-a có'nvoCaÇão de unla Constituinte, reCebemos
hoje, lá dos homens perdidos no extremo sul do Rio
Grande do_Sul, morando 30, 40 quilômetros distantes da
-sede, qUi(õmetros e quilómetros fora da civilização, que
a primeira reivindiCã.ção é a convocação de uma Assenibléia Constituinte.
b) -o ·resgate da -soberania-nacional, colocando os
intCSs~_do Bfasil e dos hrasileiro_~acima dos ditames do FM_l,
2 -No campo econômicõ
a) A__ r~efinição sob~rana de urna nova polWca
económica. e do próPrio tratamento da· dívida exú~r

na.
b) A retomada do crescimento econô~iço, pela
e expansão dos investimentos produtivos dos setores público e privadO, e por medidas
proibitivas à especulação financeira e ao amordaça-" menta externo de nossa economia.
c) O fortalecimento do mercado interno: pela
- --iffiPiã:ntaÇão de uma poHtica Salarial que favoreça
os assalariados de mais baixa renda, pela reorientação da produção para as necessidades iriternas e
Por uma ampla distribuição da renda, atrãvéS de
uma Reforma Tributária.
d) A implementação de um plano de emergência
relativo ao emprego, _1_11oradia e alimentação, que
restaUre, num menor prazd possível, a digriidade da
vida da irandf: maioria do povo brasileiro.
3 -_No Campo d.a polític.a ãgrária
a) A garantia efetiva da participaçãô dos produtores rurais na definição de uma nova políticã fundiâria e agrícola para o País.
~ b) A realíiação efetiva de urila refOirna agrária,
que comece pela distribuição das terras mal aproveitadas- públicas e privadas- de maneira a assegürar o direito à terra a todos que nela queiram trabalhar. Temos, hoje, no Brasii, 62 proPriedades com
mais de 100 mil hectares, e que ocupam uma área
superloi-::-á 2,5 vezes-i área PliUltada do nosso Estado, ou mais de l/4 da ârea plantada no Brasil.
~.reorientação

Reparem que são os trabalhadores rurais defepdendo
a reforma agrária. No meu Estado, um dos maiores homens pUblicas que lá apareceu, Alherto Pasqualine, candidato duas vezes ao Govemo dQ Rio Gran9e do Sul, e
duas vezes, infelizmente, derrotado, porque defendia ide' ias como esta; porque na sua plataforma, defendia a im-
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portància e o significado de uma reforma agrária. Era
tido então como comunista, como homem que queria
implantar o regime totalitário neste País. Os tempos mu_d_aram e, gracas a Deus, o conhecimento, a dor fez aquela gente sofrer, o $ofrimento os ensinou a pensãr e, pensarido, trazem efes essa realidade tão necessâria Que é a
reforma agrária.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me um aparte, Senador
Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON Ex', com todo prazer.

Concedo o aparte a V.

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Pedro Simon
causa, inclusive, muita emoção, ouvir o relato que V. E:x'
faz da tribuna do Senado, a respeito do grau de consciehtização politica dos operários agr1colas do_ Estado de V.
Ex~ Eu, com toda franqueza, não posso apresentar ao
Senado, ainda, um documento em que os agricultores do
meu Estado formulem reivindicações semelhantes; não
posso, porque a história não me permite fazê-lo. Para V.
Ex., ter uma idéia, só em !967 é que se concebeu no Estado do Amazonas um instrumento destinado a criar pólo
industrial e pólo agropecuãrio, vale dizer, há 17 anos,
chamado Zona Franca de Ma naus e, ao longo desses 17
anos, tudo_ o que aconteceu_nª Amozônia OCidental em
termos de agricultura foi tristemente penoso-para todos
nós. Primeiro, o INCRA tornou-se um grande latifUndiário, senhor absoluto das nossas terras. Depois, conceberam as rodovias nefelibatas, a Perimental Norte, que
não foi iniciada, nem foi concluída. Gastaram~se fortunasinca/culáveis na c;onstrução de uma rodovia que tem
o nome de BR-364, ligando Manaus a Porto Velho,
n1,1ma extensão_ de oitocentos quilómetros. Nobre Senador, essa rodovia está totalmente intransitável, totalmente tomada pela própria natureza da mesopotâmia em que
foi construída, entre dois dos principais afluentes da
margem direita do rio Amazonas, que são o rio Madeira
e o rio Purus, uma estrada construída paralelamente ao
rio Md.deira; que já era o desaguadouro natural não a. penas para os- produtos agrícolas, mas da nas-cente indústria do Acre e do Território de Rondônia, uma rodovia
· que, em verdade, seria da maior importância para o desenvolvimento do meu Estado, hoje está confiada aos
azares da sorte, e eu diria melhor, à sorte dos próprios
azares. Dep-ois, o Banco da Amazônia, que é o único
banco de desenvolvimento que possufmos na Região
Amazóni~ procedeu, em hasta pública, ao leilão dos seringais. E tranSformou grande parte dos nossos seringais
em parques de pastagens, para uma investida desumana,
investida capitalista no mau sentido, de grandes empresãrios nacionais, e de empresãrios maiores ainda de setores muftínacíonã.is. Tudo isso que V. Ex' diz me deixa
ITluito c01itente, embora esse contentamento seja revestido de tristeza, porque o Rio Grande sempre deu esse
magnífico exemplo a todo o n_osso PaiS e esse exemplo de
bravura, de desbravamento, de crescer por conta própria, por conta de todos os riscos e sacrifícios. E não é à
toa que a Hist6ria registra -que depois de 64, a única assembléia legislaÜva que teve os seus deputados cassados
atê que-o Partido do Governo conseguisse maioria corn a
cassação dos deputados que eram maioria, e que eram
do MDB, a fim de _que pudesse eleger o governador do
Estado, se não me engano, no ano de 1966 ...

O SR- PEDRO SIMON- Em 1970, também. Foram
duas vezes.
O Sr. Fãbio Lucena- Em 1970, tambêm. E tudo isso
me deixa cplltente, apesar de triste, porque o exemplo
gaúcho s-erá seguramente seguido pelos demais estados
brasileiros. Mas, dois números, dois dados, gostariã de
acrescentar ao discurso de V. Ex•, que representam um
es.ta.do de produção eminentemente agrícola e, segundo
informações que recentemente obtive, é _o Estado que contém a maior quilometragem de áreas irrigadas de to-
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dos os Estados brasiJeiros. ~ que a cada elevação das taxas de juros internacionais, eu-diria a cadã elevação de
meio por cehto da prime rate norte-americitna, que equivale a um aumento da nossa dívida em termos de 500 mi-

lhões de dólares, representa o afundamento de uma safra
de soja produzida pelos trabalhadores agrícolas do Rio
Grande do Sul. O segundo dado, para concluir,- n-obri
Senador, é que o Presidente da República nessa propaganda eivada de dados falsos, que teve início na televisão, principalmente ao povo gaúcho que é quem produz
alimentos para grande parte do Brasil - precisa dizer
que no dia 15 de março, dia de sua posse em 1979, uma
mercadoria produzida pelos gaúchos custava CrS:
7.100,00, e quando Sua Excelência deixar o· Govei"no-,--no
próximo dia 15 de março, essa m·e-sma·mercadoria estará
custando Cr$. I.OOO.OOO,OO, o que representa uma inflação de 14.000% ao ·ano. Recolhi esses dados no número 2 da Revista Afinal. Meus parabéns ao discurso de.V.
Ex•, perdoe-me por tê-lo interrompido, mas era necessário.~
·
-O SR. PEDRO SIMON- Foi da maior ímporlância.

O Sr. Fa"õio Lucena- ... afim de que, dentro de breve,
mudando-se o Governo, os trabalhadores brasileiros de
todos os níveis, de todos os setores, adquiram essa extraordinária consciência política do trabalhador gatícho,
que existe nos demais trabalhadores brasileiros, mas que
só pode ser fomentada, que só pode vir à tona, se mudarmos esse estado de coisas, represe.ntado por esse Governo que fez de tudo, por tudo e em tudo, para esfacelar as
lideranças trabalhistas em t.odos os setores .e para deixar
os estados nessa situação de penúria - penúria mesmo
- em que vive o estado que mais produz proporcionalmente neste País, que é o Estado do Rio Grande do Sul,
aqui tão brilhantemente representado por V. Ex>

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a importância e
o significado do aparte _de V .. Ex•, que veto _abr!lhantar o
meu pronunciamento. E V. Ext,lá no outro ex.trem_õ, no
Norte do País, vem, realmente, mostrar que, Com outras
características, o drama é o mesmo, as dificuldades são
as mesmas.
A grande verdade é que este País não tem uma polítiCa
agrária, não tem unii pre"oCüpaÇão com a produção, não
tem lá no meu Rio Grande onde, nO -paSSado, ·as coíSas
eram difereiites, não tem lá no Amazo:nas onde a expectativa e a esperança contiriuain a esperar que venha algo
concreto e objetivo, que desgraçadamente não existe por
parte do Governo. Se analisarmos, produndamente, assim como o Governo não tem uma polftíca agrária para
o· Rio Grande do .Sul, ele no fundo não tem uma política
para a Amazônia; ele, na grande verdade, leva o _tempo,
brinca, debocha com os grandes interesses, com as grandes expectativas. A Amazônia representa, talvez, uma redenção para este País, as maiores riquezas do mundo lá
se encontram, no entanto, a não ser abri-las para a exploração do capital de fora, vemos dolorosamente o tem~
po passar, aquele povo sofrey e nem sequer a expectativa
de algo de concreto, nem .o direito de terem esperanças
eles não têm.
O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO _SIMON -

Com o maior pr_e~:zer.

O Sr. Mauro Borges-· Queria congratular-me com V.
Ex• pela oportunidade e pelo brilhantismO" com que enfoCa esse proOiema niagno da Vida brasileira que é a agricultura. Já vivi muitos anos OQ Rio Qrande; conheço in~
timamente aquele extraordinário povo e realmente o que
se presenciou na grande reunião do Estádio Internacional marcou, pode-se dizer, um novo plano, um novo ho~
rizonte na organização popular e na expressão de umá·

vontade incoercível que é mudar isso que está aí. E é digno destacar que lá não foram apenas os· trabalhadores
rUrais, lá estavam os trabalhadores rurais c o proprietários, os t:ooperativados e todos sabem que o Rio Grande do Sul é o Estado que tem o maior número de cooperativas rurais neste País, as mais antigas, as melhor organiZadas, E, o Rio Grande do Sul, por essa estrutura, talvez tenha maiores possibilídades de se defender dos desmandos da política governamental do que outros Estaw
dos. Se o Rio Grande sentiu na carne, profundamente,
os males.dessa ausência de uma política agrária, que dirá
nos outros Estados. Ma.s, Saiu de lá, aquilo que se intitu1;;1 "O Grito do Campo", um grito qUe nãó pode se dizer,
hoje,··que-seja só dos gaúchos mas representa o grito de
todos os brasileiros que têm atividades rurais. V. Ex'
re"almente colabom Para que haja um entendimento e um
conhecimento dessa realidade brasileira que precisa ser
mudada com urgência. Ainda há poucos dias, me refe~
rindo à situação do crédito rural, transcrevi trechos do
discurSo do pr. Tanàedo Neves, que mostravam a realiw
da9-e tristonha, para não dizer horrível, da situação do
crédito para a lavoura no Brasil. Havia uma previsão inicial de cerca de 7 trilhões, que era o que se deveria gastar
com o custeio. Mas, através da Organização das Cooperativas do Brãsii, verificou-se que era niuito nlais: cerca
de 25 trilhões, mas o mestre da economia brasileira, o ditador, o condutor, o Dr. Delfun Netto, disse qtie só poderia arranjar uns 3,5 a 4 trilhões, para atender o custeio
agrícola do nosso País. Mas, na verdade, nem isso, o Dr.
Tancredo salientou bem, parece que estão gastando apenas 450 bilhões quando deveria-m sei' da ordem de 25 trilhões de cruzeiros. Isso mostra, claramente, que o Governo quer mostrar que não tem interesse nenhum que se
faça agricultura no BrasiL Porque se tivesse, teria Qüe arranjar alguma alternativa, como arranja para a exportação, com subsídios que equivalem, talvez, à terça parte
do nosso faturamento das exportações, subsídios incríveis. Subsidia fretes para firmaS esüangeiias, subsidia
consumo de energia elétrica para fiimas pi"odutoras de
alumínio, mas não quer subsidiar absolutamente, nada
para o setor agr1cola. Que não subsidie mas, pelo menos,
que dê o dinheiro, qUe entregue o dinheiro, por empréstimo ao_ lavrador, porque isso é essencial. Ouranfe anos o
mríêola tem sido descapitalizado, ele nã:o tem mais recu.rsQS. para empregar o Seu dinheiro, o seu capital na
agriCultura, ele tem que usar os recursos tradiciánais de
financiamento, com ou sem subsídio quando deve.ria ser
com subsídio. E estamos nessa situação terrív~l. o mês de
outubro. aí, sobretudo aqui na região do Planalto Central, chegando a hora de plantar e não se tem o mínimo
de recursos. Portanto, digo a V. Ex', o. "Grito do Campo" do Rio Grande do Sul não é apenas dos gaúchos,
mas é de todos os brasileiros. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V.
Ex• que, além de ilustre Senador por Goiás, é cidadão
gaúcho honorário, título concedido pela unaniin"idade da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, ...
O Sr. _l\_1a_~~o ~o_rges -

Com muita honra.

O SR. PEDRO SIMON - ... Governador de Goiás,
acompanhou_ o Rio Grande do :S_u1, em 196C na legalidade pela possibilidade e pela luta para que o Presidente
João Goulart pudesse assumir o seu cargo.
Para ver a importância dQ que V. Ex~ terminou de afirmar, basta que se analise um· aspecto:_ o que o Sr. Delfim
Netto diSSe qt.ie destinará ao cfédito agrfcola ê um tríw
!hão de cruzeiros. Só, o que o que o Rio Granâe.do SUl
deixa de arrecadar !CM, só no Rio Grande do Sul, para
as exportações, representa um trilhão e duzentos bilhões
de cruzeiros. Reparem que só o incentivo, e eu não falo
nos créditos federais, eu falo apenas no ICM, o que o
Rio Graitde do Sul deixa de arrecadar este ano de ICM,
pelas exportações, é um trilhão de cruzeiros, é praticamente metade do orçamento do meU Estado.

Outubro de 1984
Prossigo, Sr. Presidente, para que constem dos Anais

"as demais conclusões apresentadas no "Gríto do

Cam~

po":

c) A criação de crédito fUndiário de apoio e complementar ao programa de Reforma Agrária, voltado, prioritariamente Para os ·agrícuftores mais carentes.
d) A garantia dos recursos necessários para financiar
o custeio, os investiritentos e a comercialização de toda a
produção agrfcola, prioritariamente para abastecimento
do mercado interno, mas sem esquecer nossas potencialídades regionais, a -expansão de nossa agroindústria e
nossas exportações.
e) A criação de crédito rural subsidiado, que previlegie a produçãO de alirrientos, viabilize a pequena proprie·
dade e mantenha o produtor em sua atividade.
f) A determinação de uma política de preços mínimos, que assegure a víabiJídade e a expansão da produção primária, necessariamente acompanhada de um
rígido controle de preços dos insumos e máquinas agrícolas, bem como o co'ntrole dos custos financeiros.
g) A implementação de um programa especial de
abastecimento, aumentando a área plantada com alitrientos, em tantos hectares quantos necessários para suprir a demanda interna.
h) -Aadoção urgente de um programa de emergência
para o pequeno produtor rural, assegurando a sua viabilidade eCoriOmica e dando, ao trabalhador rural, adequada previdência e assistência social.
i) A imediata revisão da legislação cooperativista,
adequando-a às novas necessidades que o momento nacional exige, possibilitando a efetiva prática da_ "gestão
democrática e eficiência empresarial" nas cooperativas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro, em meio ao de~
bate que se traVou, as palavras de um improvisador, o
"payador" Jayme Caetano Braun naquele 2 de outubro,
perante a multidão que se aglomerou nas arquibancadas
do Gigante do Beira-Rio.
Ele começou assim:
"Ombro a ombro, braço a braço,
Vamos espantar este modelo a pelegaço".
E terminou de forma realmente importante:
"Implorar, não imploramos, que gaúchos não é pedin-

te.
Exigimos Reforma Agrária e Assembléia Constituinte".
Sr. Presidente, momento importante aquele no BeiraRio. Momento em que os grandes sentimentos da vida,
se confundem em alegria e dor, como se, só assim, na sua
apresentação conjunta se pudesse analisá-los profundaw
mente.. Não há dúvida de que havia um sentimento de
alegria de vibração em ver a conscientização de uma
classe, mas não há dúvida de que havia uma dor imensa
em ver aquela classe, estando alí, implorando o que tinha
direito, e trazendo ccimo consequência o fracasso de um
modelo.
Respeito muito _os meus irmãos do Nordeste na sua
lo_nga e diffcij caminhada, exigindo um tratamento a que
eles têm direito. Na verdade, é longa e dificil a sua trajC~ ·
tória. Mas, no Rio Grande do Sul a questão é diferente, é
diferente porque no Rio Grande do Sul, fruto talvez de
que a terra fosse generosa, fruto talvez, pelas condições
da época, por ser uma terra de certa forma abandonada,
em termos de colonização, hã cento e cinqUenta anos fezse um projeto de reforma agrária naquelas terras bravias.
Enquanto o gaúcho, da fronteira nas planíces do Rio
Grande _do Sul, tinha suas iménsas propriedades, as
áreas~ das montanhas· eram praticamente abandonadas
não tinham nenhuma sustentação e praticamente não
existiam economicamente. Vieram da Europa os colonizadores atenlãeS e italianos; atirou-se aquela gefite no
meio do mato, ·e ali, no meio do mato, eles formaram
uma geração fantástica e produziram um desenvolvi·
mento extraordinário. Aquela sua pequena propriedade,
de minifúndio produtivo, eles transformaram na região
mais riCa e mais próspera do Rio Grande do Sul. E até 20
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e poucos anos atr_ás, os sociólogos_ que analisavam a eco-~. _ -9 Q SR. MOACYR DA.L_LA (PDS - ES. Pronuncia o
nomia brasileira diziam qUe era no interior do Rio GraO-.
seguinte discu,rso.) - Sr. Presidente, Srs. S~.nad.9res:
de do Sul que havia, em média, _o povo que vivia de maComemora-se a 12 de outubro _a passagem do Dia Naneira mais próspera e maiS jusfa, porque; se nãó havia a
cional da Criança. Mais do que simbólíC:a e festiva, ariqueza do Nordeste. se não tinham os grandes propriedata reveste-se de_amplo significado cívico e patriótico,
tários de cafezais ou produ.tores de cacau e algodão, hafazendo recrudescer em cada consciência pensante a
vi.ã ali uma justa distribuição da terra e da riqueza, havia
preocupação fundamental quanto à responsabilidade
um solidarismo,-·uma organização social em torno da
por um de nós assumida- o Estado, seus governantes, a
cooperativa 1 a·nde, durante 130 anos, aquela gente vlveu sOciedade e·a família- sobre o destino destes pequenos
em prosperidade, não numa grande riqueza, mas diria na
cidadãos que representam, para o futuro próximo, a con~
mais absoluta prosperidade, num regime de paz e trantinuidade de nós mesmos e da Pátria que tanto amamos.
A mensagem que hoje f~mos dedicar, com particular
qUilidade, onde tinham alimento para si e para seus fi_çmoção, às crianças brasileiras, de todas as classes, raças
Ihos e ainda o produziam para o homem da cidade~
e religiões, ergue-se com_O espontâneo" brado dõ otinüsNão sei, não conSigo entender, mas aquele Rio Granmo, da esperançà e da ceiteza Que inarre_d~velmente acade de 30 anos atrás desapareceu. Hoje é o Rio Grande
lentamos em relação à força do pap·eJ reServado às futuonde a pequena propriedade se tornou improdutiva, porras gerações brasileiras, na defesa do·s ideais democrátique o modelo só protege ao que produz a grande procos, que nos são tão caros, e dos princíPios rilõraiS e espipriedade, sô protege ao que produz para exportar e esriftiàis que conforp1am o fundamento e a história de nosmaga aquele que pensa em produzir para o mercado insa tradiÇão e cultura.
terno.
Como fator básico presente na formação da personaliCriei.- me, nã. Cidade de Caxias do Sul, vindo a rriinha
diàe, a famíliã;·núcleo celular que abriga e protege tão
mãe comprar, na frente da minha casa, das chamadas copreciosas sementes do amanhã, deve manter-se permalonas que vinham, com os seus cavalos ou com as suas
ncnterriente COnsclente e alefta para" o sagrado e intranscarroças, vendendo praticamente-tudo, porque a colônia
ferível papel que desempenha na difícl e delicada orienproduzia absolutamente de tud_o, Todos os alimentos
tação dos caminhos que se abrirão a cada um de seuS fiprimários, tírando o café, o trigo, a carne de gado e o
lhos.
açucar, tudo o que nós consumíamos--Vinha dã colóriiã". -Não poderíamos desprezar, entretanto, os graves asHoje, no Rio Grande do Sul, o colono tem que vir à cipectos econômícos e sociais que incidem sobre a vida da
dade para comprar tudo que ele necessite para viver. E,
família brasileira, determinando a geração da prObfemámuitas vezes vem à cidade comprar hortifrutigranjeirOs
tica do men.or abandonado que, de forma inapelável,
que vêm de São Paulo, porque São Paulo manda para o
permanece presente no quadro interno das questões naRiOGrande do Sul e o colono tem que comprar lá na cicionais.
dade. E não se diga que a causa determinante ê que ci _
A criança abandonada, desnutrida, desarilparada pelo
gaúcho, de uma hora para outra, ficou irresponsável ou
própiiu-núcleo famHiar a que pertence, diretamente_exnão quer trabalhar.
poSta--aos
ricOs da fnargfn!Hidade e da delinqüêhcia, pasQue fale o nobre representante de Goiás, que fale o
sou a ser imagem comum nos grandes e médios centws
nobre representante do Pará ou do Amazonas, que falem
populacionais urbanos.
·
os nobres representantes deste País inteiro, onde hoje,
'títima_. por sua vez, d~ longa e desdobrada série_ de
como ontem, o norte e o nordeste, estão povoados de
contingências,_ a família de baixa renda, priiléipaiffienfe
gaúchos, milhares de gaúchos que abandonam o seu Esaquela a fastada de sua ofigem e da cultura rural, instalatado, porque condição e proteção de produzir não lhes é
da_ precariamente nas peri_ferias urbanas, espelha, com fi~
oferecida e vão bus_car_ou_tras terras, em busca de oportudelidade; o ContOrn-o de Uffia realidade degradãnte ·que
nidade que no seu Estado não lhes é permitida.
submete
milhões e milhões de criã.lÇ"as brilsileiras ao ri·
Um Estado como o Rio Grande do Sul, do tamanho
gore'S'ôli pObreza, da misêria e da ignorânda- legado
da Alemanha, onde existein 50 e tantos milhões de alequ-e fata(mente ·marcará os rumos de um horizonte iri.êefmãs, um Estado d_o_lama_n_bo da Itália, onde existem 50 e
to 'e nebufóso.
tantos milhões de italianos, e que no entanto não pennite
Õe fÕirUa incontestável, os desl0camentos.popu18.Clo-que viVam 8 milhões de rio-grandenses, que têm que sair
nais do campo para a cidade vieram .conferir m.aior dipara fora do Rio Grande do Sul em busca de um pedaço
mcriSão
às- c()iihecidas condicionantes qu~ ãtuam so-bre
de terra e em busca de uma oportunidade, que não lhes é
os grandes corltingentes de crianças colocadas à_-ma.rgein
oferecida no Rio Gr_ande dp_$l,lr.
do -iliOceisOSOcietàriO.
·· ·
Lá, sente-se exalam ente isto: enquanto no NQrd_~te o
Em recenteS--pTo-rli.mdruTientoS~ tiVemoS a_ ·opórtunfãadrama doloroso é o·da falta de estímulo, é o_de uma políde._de trazer a debate, nesta tribuna, a defesa da valoritica orientada deliberadamente no sentido de não permizaÇão do homem do campo e da opçllo agrícola, como
tir que o Nordeste se levante protegendo as minorias, as
natural
desdobramento _de um-a ~érie de providências
oligarquias com medidas que são contrárias aos interes-vOltadas para o reassentamento, em grande escala, das
ses do conjunto. (O Sr. Presidente f~soar_a campainha.)
famílias retirantes da área rural. No âmago desse procesTermino, Sr. Presidente, dizendo que lá, no Rio Granso, a criança e suas necessidades vitais de educação, vêm
de do Sul, pelo contrário, se desmonta, se desmorona, se
polarizar acendrado estímulo à efetiva geração de uma
esmaga uma sociedade, um conjunto que existia próspecruzada nacional pelo respeito aos valores humanos e à
ro e fértil e que poderia se transformar na proteção, na
justiça social para o campo.
melhoria das condições da produção agrícola e na indusCumpre, na hora presente, convocar-mos os mais fortrialização agropastoril num dos melhores Estados deste·
tes valores que informam a nacionalidade brasileira, paPaís que está, hoje, vivendo esta triste e dolorosa realidara, em gigantesCa comunhão de sentimentoS e ·esforços,
de.
voltarmos decisivamente nosso pensamento e ações em
~cerro, Sr. Presidente, dizendo que realmente este
favor de uma política que definitivamente privilegie o
grito foi importante, pôi'cjue é uma gente que nãõ aceita
menor no contexto das decisões governamentais.
a condição de esmoJar, que não aceita a condição de se
Os aspectos da saúde, alimentação, educação e saneaabaixar e de se considerar derrotada, que não pede favor,
mento erguem-se vitais para o necessário ajuste então
que não pede caridade, pede condições apenas de poder
buscado.
produzlr para eles e para este País.
O caráte assistencial, com que genericamente o proble~
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) (Palmas.)
ma do menor tem sido enfatizado, rião abrange os limites
de seu manife~to domínio e extensão, como não·esgota a
O SR. PRESIDENTE{Almir Pintei)- Concede a pa·natureza de suas irreversíveis e calamitosas implicações.
lavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.
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Urge _que se conc_entrem efetivas atenções para_ o
pt-Õblema qUe- sabemos ser parte integrante de uffi todo
coffiplexo, dei=lvado de fatores coinportairie!JtiiS-dec-orfentes- das <;Ii versas políticas executadas.
Senhor Presidente, Senhores 8-c:nadores:
Ao saudarmos a ·criança b_rasileira, na data que lhe é
especialmente dedicada, desejamos, com orgulho e admiração, render especial homenagem á criança capixaba,
do campo t?:_da cidade e, mais particularmente, aos meus
pe-QuenOs-cofiltinenseS, em quem depositamos intei1sas e
fundadas esperanças quanto ao ininterrupto processo de
desenvolvim(!nto dQ mynidpio.
Saudi;imOs a graçJ., a pur~za, a angelitude e a simplicidade dos pequeninos seres que, apesar da tenra idade, já
sç i_ntegraram ao serviço e à produção,_ constituindo-se
em importante força de trabalho, tanto no campo- e na
cidade.
Saudamos na criança capixaba o :Jlto padrão dos sen~
timentos de coragem e responsabilidade,_atributos especifiCõs dos fortes,de espírito e dos abençoados pela luz
do discernimento criStão.
Acima de todos os investimentos realizados, o futuro
de nossas crianças deve ser intransigentemente defendido
~orno falo r de pujança, desenvolvimento, progresso e soberania, a diginificar solidamente os rumos da sociedade
e a fortalecer os padrões de vida e cidadania.
São as nossas palavras. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

pa~

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
ó seguinte discursC?.) -Sr. Presidente, Srs . .Senadores:
Deixar dinheiro em cofre era uma preocupação dos
velhos administradores, para os quais a situação administrativa ideal repousava no equilfbrio orçamentáriO,
no cãmbio ao par e na pacífica indicação do próprio sucessor.
Raras vezes, no entanto, ocorreram esses fatos e a
moeda foj sempre perdendo valor a cada quadriêiiiO; Os
deficits orçamentários se multiplicaram.
Entretanto, os últimos Governos não têm mais essas
preocupações: todos pretenderam deixar obras para a
posteridade, mesmo que o sucessor pagasse o custo delas.
Assim, o atual Presidente da República teve muito o
que pagar; desde ltaipu às Centrais Atómicas. Por isso
mesmo não vai deixar a moeda saneada, nem reduzidos
os jLiros _da dívida externa, nem condições para pagar a
dívida in"terna e muito -menos a dívida social.
É certo que a inflação chegará ao fim deste ano com
um índice de duzentos por cento, um pouco inferior aos
duzentos e onze por cento do ano passado. Nesse-ritmo,
do século.
ela só estaría ·controlada no
Periga, paralelamente, o abastecimento interno, no
iniciá do próXimo governo, depois de retirados todos os
subsídios à lavoura, enquanto o déficit- da PrevidênCia
Social supera doís trilhões de cruzeiros, a dívida das estatais não encontra recursos para a solução; está em perigo
a continuidade do Programa Nacional do_ Álccol; o
BNH atravessa a sua maior crise, com mais de trinta por
cento de: inadimplentes no sistema da casa própria; o escalonamento _da dívida interna, entre 1985 e 1989, se
çon~itu_i, nesse quadro, o maior desafio.
Nesse contexto, fala-se na desindexação da economia,
mas nenhum dos candidatos à Presidência da República
quer assumir essa promessa, reconhecida a complexidade da operação, tendo-se ciência, ademais, de que o
problema não se resolverá paulatinamente e, solucionado de um golpe, bem pode representar uma desestabilização económico-social perigosa.
A dívida do governo a seus -empreiteiros e fornecedores ittinge um e meiO trilhões em dezembro, com os credores exigindo juros e correção monetária, enquanto- O
devedor só_reconhece um montante de setecentos e cin-
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qUenta bilhões de cruzeiros, cabendo ao sucessor redimensionar o problema.
Apesar de todos os ingentes esforços do Presidente Figueiredo, para enfrentar as díVidas internacionais e internas, deixa ao sucessor um legãdo_que não solucionará
em um quadriênio.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
·

O SR. PRESIDENTE (almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador LoU:rival BaPtista.

- --

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:Pouco antes do Simpósio Nacional sobre o ConÚole
do Tãbagisino, realizado em Sao Paulo, nos dias 27, ?_8 e
29 de setembro passado, recebi carta do Professor Mário

Riga tto, datada precisamente de 24 de setembro de 1984,
de Porto Alegre, que me leva a fazi::r este breve reg_i_s~<!_.
Quanto ao mãgnõ conclave de.São Paulo, já tive opor~
tunidade de me manifestar, logo após o seu encerramen~
to quando levei ao conhecimento do Senado Federal in~
formações concisas sobre as suas dirilensões, alcance,·
conclusões e recomendações específicas.
O Professor Mário Rigatto, em -sua carta, anuncia a
publicação do livro; "D- fumo no banco dos réus: culpa~
do ou inocente", de autoria de João Baptista Costa, o
eficiente e incansáv-el coordenador, em Porto Alegre, dos
cursos promovidas pela Igreja Adventista. ''como parar
de fumar em cinco dias".

No decorrer destes cursos, õ Sr. João Baptista Costa
foi registrando o teor das Palestras ministradas~ a seu
convite, por vários j>r0físsi0n3.is' da saúde, a E:rande
maioria de males inédicos_, abordando os ternas bâ.Síc-os
relacionados com o tabagismo.
Com uma tiragem -de 100 mil exemplares, esse livro,
que é uma das mais importantes coO:trióuições à campanha pela erradicação da epidemia tabágica no Brasil,
pode ser encontrado em todas as capitais e principais cidades do Brasil, nos postos de revenda de literatura ligada à Igreja Adventista.
Aproveitando o ensejo desejãria ainda cha111ar a
atenção dos Srs• .Senidores e de quantos se interessam
pelo assunto, para a contribuição do PrOfessor Mário
Rigatto sobre o Fumo e seus eféitos sobre o Binômio
Mãe-Filho, que se insere no volume especial recém
publicado pelo Fundo Editorial Byk-procienx, de São
Paulo, intituladQ "Perinatologia Social", sob a coordenação do professor baiano, José Américo Fontes, e de
uma grande equipe de colaboradores, de vários centros
médicos do Brasil.
Em virtude da importância das observações científicas
do Professor Mário RigattO acerca dos efeitos do tabaM
gismo como doença infecto-contagiosa, sobre o binómio
mãe-filho. solicito ã:lilcorporação desse seu concisO -trabalho ao texto deste pronunciamento.
Era este o registro que deseja fazer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Do livro .. Perinafologia SOCial" de JOsé Améfíco-SiiVaFontes -- SãO--Paulo~ FundO Edífiiríaf--Byk--=-Procierix,
1984.
CAPITULO 55
O FUMO E SEUS EFEITOS SOBRE
O BINOMIO MÃE-FILHO
Mario Rigatto
Segundo a organização Mundial da Saúde, o tabagis~
mo é uma doença infecto-contagiosa. O contágíO se faz
através do ar, em relação aos circunstantes, através do
sangue, em relação ao feto, e através do leite materno, no
caso da nutriz.

Antes mesmo da concepção, o tabagismo pode atuar
negativamente sobre o futuro concepto. Isto se_deve à in~
tensa ação mutagênica de vários componentes da fumaça
do tabaco. Sabe-se Ql:Le substáncias canceríge~as são
também mutagênicas. ·E a fumaça do tabaco contém,
pelo menos, 40 poderosas substâncias cancerígenas. A
atividadf: mutagênica destas substâncias tem sido estudada através dos efeitos da uiina i:los fumantes sobre salmonel/as. A importante ação mutagênica observada
guarda, relação com a intensidade da prática tabágica.
Num mesmo indivíduo, a urina colhida no início da manhã, após várias horas sem fumo, é pouco mutagênica;
ao passo que a urina colhida no fim do dia, após várias
h~u_k_taba_g_i_S!llO, é muito m_1,1tagênica~
·_
A capacidade- mutagênica da fumaça do -tãbaco pode
influir Sobre as células sexuais e determinar erros congénitos nos descendentes, O núme_ro de crianças_com defeitos congénitos é maior em filhos de fumantes do que em
filhos de não-fumantes. Vale ressaltar que, nesta conjuntura, o efeito do fumo tanto se pode fazer sentir através
da mãe_çomo através do pai.
Ó tabagismo influi também negativamente antes da
concepção, em termos de fertilidade. Esta menor fertilidade, constatada ao _longo da vida reprodutiva da fumante, completa~se com a antecipação da menopausa,
nela cerca de dois anos mais precoce, O pai fUmante é
também potencialmente menos fértil a partir da menor
mobilidade e da menor concentração de seus espermatozóides no sêmen.
Em relação aos efeitos do fumo materno sobre o feto_
em geStação, hã convíilcent6 documentãçãO âe sua rCaiidade. O número de gestaÇões mal sucedidas é duas vezes
maior nas gestantes fumantes do que nas não~furriantes.
O número de abortos espontâneos em gestantes fu- mã_ntes é_ cerca de um terço maior do que em gestantes
não-fumantes. E o número de natimortos, 50% maíor.
_O peso média ?a ci-iança ao nascer é, em média, 200_.a
250 gr~mas _meno~_ f:!OS filhos de_ gestantes fum!lnte§ do
que nos de não-fumantes. O menor peso Se deve à lc;inti- dão_de cres_çi_tnento do feto e.não a uma menor d.uraçàQ _
da gestação. Estas crianças apresentam também, em média, uma_ altura _um pouco menOr que a esperada.
Crianças gerã.das por gestantes fumantes têm uma
-_ mo~talidade _-perlnatal 50% mã.ior que as geradas por
não-fumanteS. E estão mais sujeitas a afecções do aparelho resPiratóriO --nos primeiros imos de vidil-. __ - __
- O ·rufiO duÍ'ante .a- gest8.Ção reduz a inteligência da criança assim gerada. A primeira evidência, neste sentido, foi a verífiCação de que-crianç:is dÕ pré~primârio co-m
diT'i"Culd-ade para executar desenhOs elementares-, Pió- prios desta fãíXa-etâria, éram, na Sua maiofía; filhoS de
mães que haviam fumado durante a gestação, Estudos
posteriores, na faixa do primário, mostraram que estas
crianÇas se alfabetizam, em média, quatro a -Sete !Jleses
depois que os tilhos de gestantes não-fumantes_ Estudos
na escola secu:ndária mostram que, aos ll anos de idade,
<>prejuízO se mantém. Aparentemente, a-perda de inteligência .é deTínitiva.
os--efeitos negativoS do fumo na gestaçãO- têm-_sido
atribuídos a três possíveis causaS: a menor oferta de oxigénio pela gestante fumante ao seu conc~to, o efeito tóxico de substâncias contidas na fumaça do cigarro e a má
nutrição da gestante.
A primeira destas explicações repousa numa eVidência
bem documentada: a de que a prática tabágica reduz significativamente a oferta de oxigêriio que a funiante pode
fazer a cada uma de suas c_élulas - e, por extensão, ao
feto que eVentualmen~e esteja gerando.
Assim, dur3nte a tragada, a fumaça_inalada pelo fumante contém apenas 12% de oxigénio, em contraste
com os 21% normalmente existentes no ar. Em outras
palavras, durante o tempo da tragãda, o fumante literalmente não respira, "pois a quantida'de de ox.igênio contida
no sangue venoso misto, que lhe chega aos pulmões, é
igual ou superior à contida na fumaça por de inalada.
Como o fumante dispende cerca de 10% de seu tempo de
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vigília inalando fumaça, os efeitos negativos desta etapa
podem ser ficilmente -avaliados.
Numa segunda etapa, o fumante reduz a absorção de
oxígênio em função da má distribuição, em seus Pulmões, do ar por ele inspirado. Sabe-se que a fumaça do
tabaco tem uma ação irritante e tóxica sobre a mucosa
brànquica, gerando broncoespasmo, aumento da produção de__muco e dificuldades para sua remoção. Há, em
decorrência, uma redução da luz brônquica. As áreas
m<iis afetadas, com a sua alimentação aérea proporcionalmente mais prejudicada, levam a um prejuízo da relação ventilaçãofperfusão, com aumento da mistura venosa (efeito "shunt"),
Numa terceira etapa, o transporte de oxigênio para as
células-do fumante é_ diminuído pela intox.ícação de seu
sangue c_om monóxido __de carbono. Que constitui 5% da
fumaça do tabaco por ele inalada. Em média, o fumante
possui 5 a 15% de sua hemoglobina sob a forma de carboxiemoglobina. Que não transporta oxigêniõ. --Finalmente, a nicotina e as catecolaminas vasopressoras supra-renais, por ela estimuladas determinam vasoconstriÇão ãr"ierial~- prejudicando a oferta de sangue à periferia. A placenta da gestante fumante tem, em mêdia,
maior peso que a da não-fumante. E apresenta alterações
em sua_ histologia.
Pelo somatório das ações acima descritas, ê fácil infe·
rir que o oxigênio de que dispõe o feto em útero de mãe
fumante é bem inferior ao normal. Sendo o oxigênio o
mais crítico de todos os elementos de que necessita o feto
para o seu desenvolvimento, entende-se a alta letalidade
intra-uterina- que leva aos abortos e aos natimortosassim como o menor peso, a menor altura, e a maior fragilidade fisica do nascituro. Também à carência de ox.igênio se pode atribuir a perda de inteligência. Sabe~se
que crianças que passam fome no período subseqUente
ao nascimento perdem, definitivamente, parte de sua in~
teligência. Não é, pois, de surpreender que uma criança
mal nutrida em su.a_ y:ida intra-uterina possa ser, também,
igualmente afetada~
A atribuição do prejuízo fetal aos tóxicos contidos na
fumaça do tabUCo repousa na comprovação de que as
substãncias nela existentes passam ao sangue materno e
à circulação fetal. Há inclusive, evidência de que algumas destas substâncias -como o monóxido de carbono
- alcançam maior concentraçãO na circulação fetal do
que na circulação ma~erna.
A má nutriçãO da gestante - em decorrência de sua
prática tabágica --como Ca:uSa de preju(zo fetal, é um
-arg-umento menos convincente- que -os ariteriores ..::..
sabendo-se da proteção posta pela Natureza sobre o feto, em relação às carências maternas. Cabe considerar,
no entanto, que os efeitos nocivos do fumo durante a
gestação são aparentemente mais intensos nas gestantes
de baixo estrato sócio-económico;
Estudos proc_:urarydo correlacionar os danos fetais com
a intenSidade da pt-ática tabágica materna têm sugerido
que estes danos aumentam tom o número de cigarros fumados_ pela mãe: até dez cigarros por dia. A pãrtir daí, o
aumento do dano é, relativamente, menor. Por outro ta~
do, tem !i~ verificadQ que, se a mãe parar de fumar até a
20• semana da gestação, os efeitos deletérios do tabagismo sobre o feto são mínimos. Este fato justifici a irisiStênCJa que se deve nianter sobre a gestante no sentido de
que~ se não conseguir parar de fumar ao saber-se grávi~
da, Pare pelo menbs antes do último trimestre da ges. tação. O maior danQ__gbservado nestç: trimestre ê atribuído }lO efeito- negativo do fumo sobre a nutrição fetal. ~
nes~e perío-do que a demanda nutritiva do feto_ é mais intensa.
CoJ:nà o fumo ê uma mOléstia infecto-contãgiosa. não
apenas a mãe geStante-deve ~~dtáMlo,_mas também as pessoas com as quais ela convive, a começar pelo pai da
criança. Está bem comprovado que uma pessoa que não
fuma, mas convive com fumantes, fuma cerca de um
terço do fumado ao seu redoc
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O tabagismo materno estende sua agressão à criança
além do parto: pelo ar, pelo leite e pelo exemplo.
Crianças cujas mães {umam têm, em seu primeiro ano
de vida, o dobro de episódios de bronquite e pneumonia
do que o o_bservado em filhos de não· fumantes. Se o pai
também fumar, a incidência triplica. S pouco provável
que mãe ou pai baforem na cara do nenê. E: o ar- da casa,
mais especialmente o do quarto, que se torna pestilento.
O leite de uma fumante transmite aO lactente todos os
tóxicos por ela inalados com a fumaça-de tabaco. Alguns
destes tóxicos- como a nicotina- são isoláveis da urina do nenê. Ainda não se sabe a qualidade e a·volume do
dano assim causado pela mãe a seu tilho. A.s possibilidades englobam quase toda a patolog_ia do tabaco. Inclusive a possível adicção farmacol6g'íc3 da criança à nicoti.na.
Os legados macabros da fumante a_seus filhos não têm
limite no tempo. Na meninice, na adolescência, eles são
representados pelo mau exemplo: a maioria dos filhos de
fumantes são fumantes. Na juventude, pela má companheira em que a mãe fumante, já em idade madura, se
constitui. Uma pessoa com bronquite, enfisema e más
artérias não pode ter a compreensão, a tolerância, o ânimo que uma filha espera de uma mãe. E, muito menos,
numa etapa seguinte, a que uma neta festejaria em sua
avó.
De todos os efeitos O_Cgativos do tabagismo sobre a espécie humana, talvez nenhum seja, ria sua essênCia, tão
perverso, quanto os por ele determinados sobre os descendentes do fumante. Há uma urgente necessidade de
que os conhecimentos médicos sobre o tabagismo materno sejam mais amplamente difundido junto à população.
E que os órgãos de Saúde Pública e os profissionãis da
MC:dicina, em geral, dediquem a este tópico uma atenção
bem maior do que aquela que o mesmo atê agora lhes
mereceu.
BIBLIOGRAFIA
DHEW Public'J.tion No ( PHS) 7'jl-50066. Smohng and Hl'afth. A RI.'por! oj
tht-Smgt!tln Giiif.oritf. U.S. Depo.rtament of Hea!th, Educatlon and Welfare, 1979.
GROSS R. MAUAD F~. F., RUFFINO NI!TTO. A., MANGIERI
SOBRt, F. PEREIRA. O,L.B .. MUCCILLO, G. e MARTINEZ. A. R.
Tabagismo e gravidez. I. PrevaiO:ncia do hábito dç fumar entre ge~tan·
les... IJ. Repercussões sobre o produto eonecptual. RI.'IÚ/a da A M B
29:4-9, 1983.

PROCIANOY, G .. MAULAZ, P.B, c SCHL-EE. J.C. JnOuência do fumo
durante a gestação sobre o red:m-no.scido. Jornal Bras!ll.'iro di.' Medicina IR: 88-105, 1970.
RIGA TIO, M. Eridcmio. tabáglca: um programa deao;;ão. Re1útaáa AM·
RJGS 27: 500-2. 1983.

ROSEMBERG. J. Ta!Ulgl.1mo. Slrlo Prohfl.'ma di.'Saúdl.' PúblimSão Paulo,
ALMED·EDUSP, 2• ed.. 1981.
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS: H~anhorSmol..ing! roffo ..... iip R.-.
porr. London, Pitman, 1983.
RYSER H.J.P. Cigarettc smokers have mutagenic urine: What does it
mean? Warld SmoMng and Hrarrh (Amcr!eo.n Caricer Socie_ty, New
Yorkl4:44-5,_1979.
--------- -·
SANTOS B.G .. SELIGMAN. R .. FRIEDMAN, R. e GOLDFELD, H.
Tab;q;ismo c lndicc de Apgar, peso do nconato, pe!õo d~l pl:~centu c outros fatores eotrclatos. R('t'/.lta da A."-fRTGS 15: 204-8, 1981.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) ---sr. Pre_sidente, Srs. Benadores:

Prometi e cumpro a palavra, isto é, assomo a esta tribuna, para-aplaudir em meu nome pessoal e do povo de
Mato Grosso, o Governo Federal, na pessoa do Sr. Presidente da República, pela inauguração da Rodovia que
deveria se chamar Juscelino Kubitschek, ou seja a 364,
no trecho Cuiabá - Porto Velho.
São quase um mil e quinhentos quilômetros de asfalto.
O que isso sign"ifica para Mato Grosso, Rondônia, Acre,
enfim para toda a Amazônia e a própria Pátria, não se

pode bem avaliar, por enquanto o que se im~gínã -de importante sobre o fato. Talvez seja muito mais do que se
pensa.
O Diário de Cuiabá, editado na Capital de Mato Grosso, dia 14 úllimo, assim noticia o histórico ato:
Figueiredo inaugura a BR-364 e apóia Maluf

"Com 10 minutos de atraso do horário_ previsto
na programação ofiCial, o Presidente João Figueiredo chegou a Cuiabá na maithã de ontem para inaugurar a Ro_dovia Cuiabá- Porto Velho- BR·.164,
uma daS- maiores obras de seu governo.
Durante a solenidade; demonstrando Um nítido
cansaço, e às vezes, irritação devido ao lnfenso calor, o Presidente fez um rápido discurso, quando falou sobre a impOrtância da-06rã- e tamóém defnonsti"Ou seU apoio ao candidato à sua sucessão, Deputado Paulo Maluf.
O_Governador Júlio Campos e Paulo Maluftambém discursaram."
Crianças aclamam Tancredo Neves e cidadão ~
agredido por segurança e policiais
ao tentar ver figueiredo na inauguração da BR-364

O, O, O, O, Tancredo" assim se manifeStaram
as crianças da rede municipal de ensino de Várzea
Griinde_ que estiveram presentes a Sõlenidade- de
inauguração da BR-364, presidida pelo Presidente
Figueiredo, ontem, no Trevo do Lagarto.- Além deste inCídente que ocorreu ao final da festa, outros
aconteceram como o fato de um Cidadão ter sido
agredido por um segurança da Presidência e por
muitos policiais militares, ao tentar ver de perto o
chefe da Nação. Muitas crianças desmaiaram de
sede e de fome, já que estavam no local desde às 8
horas sem água nem -comida atê às H:40
Três incidentes durante a visita de Joio Figueiredo
Um cidadão agredido por um segurança da Presidência da República e por policiais militares;
crianças- (estudantes) desmaiando de sede e fome e
depois dentro do Ónibus, cantando- ale&ferriiiúe;-no
final da solenidade da abertura oficial do tráfego
pela BR-364, pelo Presidente Figueiredo, acompanhado pelo candidato,1 do PDS, Paulo Maluf, este
versinhq; "0, O, O,
Tancredo-... ~·
Estes foram os três incidentes que aconteceram
durante a visita do Presidente Figueiredo ontem a
Mato Grosso, quando em Várzea Grande, acompanhado por Ministros, Deputados Estaduais, Secretários de Estado, cerca de 3 mil crianças, estudantes
da rede municipal d_e ens_irio aproximadamente mil
pessoas, entre comitiva, imprensa e funcionários do
Estado, ele fez o descerramento de uma placa alusiva a abertura do tráfego pela BR-364 e homenageou
o Marechal Ro-ndon.

o: -

-A 8gressão
Julio Ces"ar Souza, 26 anos, ·engenheiro ciVil, funcionário das Centrais Elétricas Mato-grossenses (tal
estagiário- nãõ confirmado) tentou se aproximar
do palanqUe onde estava o Pi-esiae-nte di República,
pois segundo informou. "queria ver o- Presidente da
_República do Brasil de perto", foi agã.riado por um
segurança da Presidência, pelo braço e levado para
longe, com a ajuda de alguns policiais militares.
Julio Cesar estava nos fundos do palanque e__tinha uma faixa a qual não era perrriitido a populares
ir além. Cntretanto, este a desrespeitou e foi agarrado pelos policiais e segurança da Presidência. De
imediato, pelo que disse, temendo ir parar nas mãos
da SARA (Serviço de Apoio a Repressão Armada
da Polícia Militar) começou a gritar, chamando a
atenção até dãs autoridades sobre o palanque.

Quarta-feira 17 3753

Sendo liberado, certamente, pela participação da
imprensa que correu para o local, Julio Cesar disse
que gríto~ "porque não queria entrar no cacete. Se
eu fosse parar nas mãos da SARA eles iriam meter o
pau em mim".
Ainda revelou que estava no local em companhia
de funcioilârios da CEMAT, que foram liberados
do serviço e levados para o local. "Vim para cá insistido, forçaram a gente vír". O fato mais lamentável foi q-ue- os- pÕiiciais deixaram uma marca vermelha em seu pescoç_o, local onde um deles segurou
para arrastá-lo para longe do palanque.
Tancredo
No final da solenidade, os estudantes que estavam nO local, levados em vários ônibus fretados
peta -Prf:feftufi Municipal de Várzea Grande, retornaram para o centro da cidade industrial cantando
alegramente o nome do ex-governador Tancredo
Neves, candidato das oposições. O fato pode ser
considerado inédi~o vez que um dos participantes da
festa é o adversário de Tancredo, Paulo Maluf.
Os ônibus Eucatur, placa 2018 e Unido Cascavel
1929, que estavam lotados de estudantes da rede
municipal de ensino (Várzea Grande) foram desde o
trevo atê o centro de Várzea Grande seguidos pela
repottagem do Diário de Cuiabá, e quase ininterruptanlirite, as crianças canfaVam "Tancredo O, O, 0".
Um outro senhor que estava no local da solenidade, c~rria como louco pelo local, perguntando
onde podia encontrar água, pois, a uns 8 metro~ do
palanque, 3 ou 4 crianças tinham desmaiado de sede, pois tinham sido levadas para o trevo do Lagarto por volta das 8:00 horas e até o m_o_mento (11:40
horas) não tinham recebido nenhum gole de água."
Não tenho em mãos os jornais de Porto Velho, mas,
')uvindo-se e vendo-se a televisão naquela oportunidade,
abe-se que o povo de Porto Velho, democraticamente,
:xpressou-se pelo aplauso e pela vaia. Ambas as atitudes
representando o que pensa o povo sobre alguns fatos
inusitados, da inauguração e que não interessa comentar
agora.
Ressalto, somente, que a. "vaia" ê uma forma democrática de se expressar, não sendo como se afirmou na
ocasião um ato--de deseducação. Mas, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, vamos registrar os Dados Técnicos da Rodovia:
DADON TtCNICOS
Extensão ....................... . •.. !.442 Km
Largura da p~s~a de rolamento ........... - 7,0 m

Raio mínimo '" .. .. ..
.. . .. .. 300,0 rii
Rampa máXima· . . .. .. .. . . .. . . .
_7% __
PAVIMENTAÇÃO
Sub-base •.... _ ............. __ . solo estabilizado
- Base .... -~ .. ~solo estab.jsolo brita/brita gr-aduada
Rçvestiinento ...• Trat. sup. duplo e eoncr. ãsíáitico
Revestimentos dos
acostamentos ... , .....•... Trat. superficial Simples
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
45 pontes construídas .... , . , . . . . . . . . . . 2.434 m
1 ponte restaurada ...... , . . . . . . . . . . . . . 300 m
9 pontes existentes .... , . . • . . . . .. .. . . . . JQ8 m
CUSTO DA OBRA
Valor histórico ........ -......_. CrS 265,8 bilhões
CONSTRUTORAS
BatalhãO de Engenharia de Construção- (5~>)
Batalhão de Engenharia de Construção (9~")
C.C.O. --Construtora Centro-OesteS/A
C. R. Almeida S/ A- Engenharia e Construção
Contek Engenharia S/A
CONSTRAN S/ A. Construções e Comércio
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Construtora Alcíndo Vieira- CONVAP SfA
Construtora Andes SfA+
·
Construtora Mendes Júnior SJA.

Construtora QueiroZ Gaivão

~/A.

Construtora Tratex S/A.
EBEC- Engenharia Brasileira de Construções SfA.
ECEX - Empresa de Engenharia e Construções de
Obras Especiais S f A.
E.I.T.- Empresa Industrial Técnica SJA.
SERVENG-CIVfLSAN ~/A. Empr~sas ~ssociadas
de Engenharia Sendx Engenharia S/A.CONSULTORAS
EC L - Engenharia, Consultaria e Economia S{A.
EU LER - Engenharia e Consultoría Ltda
ETEL - Empreendimentos Têcnicos de Estradas
Ltda
Humberto Santana Engenheiros Consultqres Ltda
PLANTA Engenharia e Consultori_a S/~
PRO ENG E: Projeto e Serviços de Engenharía Ltda.
SUPERV!SORAS
DNER/MT atraVés-dos 19 e II~' DRF
DOCfM-E .atravês do 21' Grp. Eng. Const.
Fazendo _História, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
lembro a importância do Presidente Juscelino Ki.tbitschek na c.onstrução da 3~~ Quem nos riarfa- a P3.ssagem.
é o brilhante Oficial do Exército Paulo Leal que também
teve grande influência na concretiZação da rqdovia.
Eis o que afirma aquele brilhante patrício.
O OUTRO BRACÓ DA CRUZ

_

Paulo Leal fala sobre os acontecimentos que
marcaram a abertura da BR-29, hoje a 364.
COMO FOf DECIDfDA A ABERTURA
DA BR-29
Muítos acontecimentos importantes na história ele um
país ou de uma região ocorrem de maneira inesperada,
sem prévia preparaçao ou elaborado planejamento. Entre esses podemos incluir a decisão da abertura dª_rodo_via Cuiabá-Porto Ve1fi0-Rio Branco; que-só acon1eceu
em 1960 por diversas circunstâncias ocasionais e porque
era Presidente da Repóbiica Juscelino Kubistschek de
Oliveira.
Waldir Bouhid, então Presidente daSPVEA, hoje SUDA M, havia antecipado a realização da primeira viagerii
de Belém a Brasília pela rodovia recém-aberta mas ainda
em estado precá.rio, de abril, cori-fOrffie forã programada,
para a segunda quinzena de janeiro de 1960.
_ _ _
Após cinco dias, venCendo dificuldades, tranSPofldoatoleiros, rebocando viaturas em longos treChos, chegou
a Brasilia a denominada.''Caravana de Integração Nacional", com todos os veículos saídos de Belém.
Como Governador de Rondôniat integrei a caravana,
juntamente cooi os demais Gõvt:riiã.dores dos Territórios
do Acre e Rio Branco, a tua! Roraima, e dos Estados do
Norte:_ Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso e
Goiás.
Levava comigo um pequeno esboço da ligação rodoviária entre Rio Brã.nco-Porto Velho e Cuiabá, iessaltanM
do o caminho de serviço já existente i:nt:ri RiO Branco e
Abunã, embora pouco mais fosse que um simples picadão, o trecho ferroviário- AbunãMPor_~o Velho, a precária
via pioneira Porto vCiho-Ariquemes e a ligação entre
Rio Juruena, Rosário Oeste e Cuiabá, em tráfego permanente, aberta pela Engenharia Militar.
Por aquele esquema sumário, para estabelecer a ligação Cuiabâ-Rio Br"inco, ainda que de maneira precária e somente nos meses de seca - o que de qualquer
forma já representaria muito_.:..: faltava o longo trecho de
Rio Juruema a Porto Velho, riUma extensãO de mais de
mil e duzentos quilômetros, sendo a maior parte em plena floresta amazônica.
Conhecendo o temperamento de Ju~celino Kubitschek

e considerando o entusiasmo com que recebera~ C~ia
vana de Integração Nacionaf. Que chegara a Bfasílii-pela
-rodovia chaffiada de "Estrada das Onças" por um dos
futuros-candidatos à Presidência dª Repóblica, tínhamos
3.Iguma éspt:rança de que o Pre~idente poderia
sensibilizar-se pela idéia da abertura dã. rodovia BrasíliaPorto Vdho-Acre.
Com o pequeno ma-pa nas mãos, procuramos primeiramente o Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Dr. Edmundo Rêgis Bittencourt
expondo-lhe nossa pretensão de levar esse plano ao Presid~nre da República.
O Dr. Régis não n_os deu ___a menor esperança e
desenco_~ajou-nos d~Jalar ao presidente, declarando q~:~e
não leria a menor possibilidade de êxito, pois o DNER
estava às voltas com vultosa dívida do asfaltamento da
rodovia Belo Horizonte-Brasília, cuja cobertura carecia
de recursos. Como pensar-se em novas empreendimentos?
Sendo a rodovia Brasília-Acre de especial importância
para Mato Grosso, procuramos também o Governador
daquele Estado, Dr. João Ponce, para fazê-lo porta-voz
daquela reivindicação; uma vez que teria rii3.is força que
um simples Governador de Território, mas não" conseguimos vender-lhe a idéia, com a qual não se entusias-_
mou provavelmente por achá-la inviável.
- Concor~ando conosco, incentiv?ndo-n!)s a fev_ar a soficitação ao PresideOte da República, estavam os GoVer:.
nadQr_~_dQs_T~:rritórios do Acre, Cei. Armando Fontenele..__~_do Rio Branco, Dr. Hélio Araújo, além do Governador do Maranhão, Dr. José de Mattos Carvalho, que
embora nada tendo diretamente com a possibilidade da
sua implantação.
. . _..._ . Faltava entretanto oportunidade. Não deveríamos extemporaneamente pedir uma audiência ao ''Presidente
cheio de afazeres, com problemas de toda ordem, par~
expor-lhe uma idéia que o próprio Diretor-Geral do
DNER julgava invi~vel. Bastaria uma consulta do Presidente àquele órgão e tudo iria por água abaixo.
A _oportunidade surgiu a dois de feveidro~- quando o
Presidente convocou todos os Governadores dÕ -Norte
para uma reunião, Coroan~o o ~ucesso da primeira viagem_ via rodoviária de Belém a Brasília.
A essa reuniã_o,_ além dos Governadores mencionados
soment~-çQmpareceu _a delegação de impre~sa do Amazonas, chefiada pefÕ Dr. Felipe Dahou.
Houve uma recomendação geral, que nos foi transmitida, para que não se fizessem pedidos e não se levantassem problemas_ para? Presidente, wna vez que a reunião
seria exclusivamente para comemorar a viagem d~, "Caravana de fntegração Nacional".
Iniciada a reunião, falaram divers_os Governadores expondo problemas genéricos de su~s regiões, de certa forma seguindo-se as regras do jogo_.
Em determinado momento hou~e uma pausa,_ um siM
lêncio como se a reunião estivesse a terminar. Sentimos
instiiúivamente que seria aquele momento para tentar
dizer o que_ pretendíamos, e que tantas vezes ensaiáramos mentalmente, com argumentos estudados, que nos
pareciam:~V:âliç:io~ .. Mas só nos ocorreu, pela emoção do momento, dizer:
-Presidente, _o Senhor já ligou Brasília a Belém e a
Pol-to Alegre e. a está ligando a Fortaleza. Porque o Senhor não comp-leta o outro braço da cruz, construindo a
-rc;-dOvia Brasília-Acre?
Na~_ mãos, um pouco trêmulo, tínhamos o pequeno
map_a esquemático, com a quilometragem dos diferentes
trechos assinalados.
Houve um silêncio total e pesado por um curto período quando o _presidente~ no_seu estilo b_em característico,
chamar{do-nos pelo nome, perguntou:
~ Uai, Paulo. E pode?
Há._ passagens em nossas vidas das quais não noS-esM
quecemos e essa rOi a que mais nos marcou. Sentimos

_imediatãmente que o sonho por muitos julgado absurdo
poderia tornar-se realida_de.
Respondemos num impulso o que o raciocíniõ frio
não aconselharia:
-_Pode, Presidente; mas é negócio prá homem!
Da_ndo um riso aberto o Presidente retrucou, espalrl'Hlndo as mãos sobre a mesa:
-Então vai sair.
Começamos a falar, sem tomar mais conhecimentos
dos outros presentes, procurando resumir todos os argumentÇJS que ~linh.áramos em defesa da abertura da estrada
·
O Go~~r;;ador. do Acre, Coronel Fontene!e, relatou a
odisséia da viagerri. de duas viaturas de São Paulo a Rio
Branco, através de Cáceres- Vila Bela-Rio GuaporêFerrovia MadeiraMMamoré e o caminho de serviço atê
Rio Branco, segundo a rota anteriormente fei(ã. pelo c~
minhào "Bandeirante'', que três funcionários de Rondônia, Bezerra, Bismark e Pirralho, levaram de São Paulo a
Porto Velho, em viagem pioneira nessa rota ein. outubro
de 1959.
Os Governadores do Território de Rio Branco, atual
Roraima, e do Maranhão, também apoiaram nossa pretensã_o. Os demais permaneceram silenciosos.
Depois de fazer algumas perguntas, inclusive sobrC o
custo provável da estrada, que não hesitamos em arbitrar, o Presidente virou-se para o Cel. Lino Teixeira, subchefe do Gabinete Militar, presente à reunião e: lhe disse
qUe mandasse ch~ar o Dr. Régis Bittencourt.
Ce!. Uno tin_h_a o cenho fechado e nos fitou friamente,
com visfvel ar de desagrado. Quando chegou o Dr, Régís, não o encaramos, pois imagi!lávamos como seria sua
reação.
O diálogo do Presidente com o Dr._Rêgis foi curto.
pois naquela altura já havia decidido implantar a BRM29 .
Pediu somente que o DNER preparasse um plano de
abertura __da estrada, destacando os dados necessários
para a exposição às televisões, jâ marcada para alguns
dias depois.
A decisão do Pre1iidente, que procuramos difundir ao
máximo, foi divulgada sem destaque, exceto em Ma naus,
dada a presença da delegação de imprensa amazonense,
única a participar dessa reunião dos GOvernadores.
Três dias~ej:Jois, a 5 de fevereiro, numa exposição ampla das obras de seu governo, o Presidente anunciou a
decisão da abertura da Brasília-Acre, mostrando num
grande mapa o provável percurso da futura estrada e
"apontando para as ligações de Brasília a Bel~m. a Porto
Velho. e a Fortaleza, concluiu:
-Desse modo ficará projetada no solo brasileiro a
imagem do Cruzeiro do Sul.
Na mesma ocasião, marcou a data de inauguração da
Rodovia Brasília-Acre: dezembro de 1960, dez meses
apenas de prazo para sua implantação.
A BR-29 nunca teve ato especial de sua inauguração,
cciin corte de_ fita oU solenidade pomposa.
Mas a 28 de dezembro de 1960, ao anoitecer, chegava
a Porto Velho, sob a chefia de Eduardo Lima e Silva- o
Dudu, ~ a denominal4 "Caravana Ford", composta de
7 Càmlnhões e umjeep, saldos de São Paulo havia 40 dias
e que foram os primeiros veículos a co_brar todo esse percurso.
Desde então, embora tendo o tráfego interrompido
durante alguns meses nos per:iodos de chuvas, utilizando,
inicialmente, barcas nas travessias dos rios principais e
passagens de emergência nos outros cursos d'água, a
BR-29 permaneceu como único elo rodoviário de Rondônia com o restante de-nosso País, até que outras estradas mais recentes, como Manaus-Porto _velho e a Tran~
samazônica taffibém -fossem implantadas.
De fevereiro a dezembro de 1960 foram meses trepidantes na vida de Rondônia, especialmente de Porto Velho, onde se instalou a Comissão Especial encarregada
da construção dessa rodovia.
Na luta que se travou, contra condições adversas e
contra a escassez de tempo, nesse empreendimento que a
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imprensa mundial especializada considerou como o mais
arrojado que se levava a efeito em todo o mundo no seto r rodoviário, algUns tombaram para sempre e outros
guardam as cicatrizes e as lemhranças das canseiras das

doenças e dos sofrimentos. Mas o sentimento que certamente perdura entre todos os que participaram dessa
grande odísséia deve ser o de que valeu a pena o sacrifício.
N. da R.- Era governador do Território Federal de
Rondônia o coronel Paulo Nunes Leal, quando o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira resolveu cqnstruir uma rodovia entre Br.asília-Rondônia-Acre. Naquela época eStava sendo concluíido o asfaltamento da
Belo-Horizonte-Brasília, e as estrad_as entre a nova capital brasileira e Belém do Parã, Fortaleza e Porto Alegre
jâ davam condições de;, tráfego.
O Presidente Juscelino Kubitschek, para implantar
sobre o mapa do Brasil a "imagem do Cruzeiro do Sul",
necessitava somente ligar Brasília ao Acre, através de
uma rodovia para integrar o noroeste do País ao sistema
rodoviário nacional. E ele a coqstruiu, completando,
como tanto desejava, o ~·outro braço da Cruz".
A epopéia da construção da BR-29, hoje BR-364, desde a dia memorável em que ficou decidida a sua construção (2 de fevereiro de 1960) até a sua conclusão, é
contada pelo coronel Paulo Nunes Leal em um livro que
brevemente será lançado nesta capital, sob o expressivo
título O OUTRO BRAÇO DA CRUZ.
O jo{n-al O Globo, do Rio, edição de 13-09-84, também narra a história da BR-364, s~b vários prismas
como se vê, abaixo:
A BR-364 E PRIORIDADE DO GQVERNO,
AFIRMA CLORALDINO
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integração com a Guiana, Venezuela, peru e Bolívia, repres.entando a espinha dorsal do sistema de transp-orte
que serve à Amazônia.
A próxima etapa da rodovia estenderá a pavimentação
de Porto Velho atê Rio Branco, numa extensão de 505
quilõmetros, estabelecendo-se, assim, a ligação de todas
as capitais bras_i~iras por via pavim_entada.
VOLUME DO TRÁFEGO
O tráf~o na BR-364 é da ordem de 500 veículos, por
dia com a previsão de até quatro mil veículos, num prazo
de 15 anos.
O trânsito pesado é o predominante na estrada, com
dezenas de carretas e caminhões transportando víveres e
--eqUiPamentos para a região, e dela retirando madeiras e
outras riquezas_naturais.
No sentido Cuiabá-Porto Velho, os principais produtos transportados são equipamentos e materiais de cons- f.ruçào, ferragens, roupas, mantimentos, cigarros, bebidas, implementes agrícolas, eletrodomésticos e remédios, procedentes do Sul do País, principalmente_de São
Paulo. No sentido inverso, transportam-se, basicamente,
madeira, arroz, cale, cacau, borracha e cassiterita.
A pavimentação da Rodovia Marechal Rondon, que
será illaugurada hoje em duas solenidades separadas uffia, pela manhã, em Cuiabá, e outra, à tarde, em Porto
Vel@ ~ ç_ª-CJ?nJ>truç_ão de _estradas vicinais pelo Ministério dos Transportes ao longo de toda a rodovia, faz
parte do progrªma rodoviário do Çoverno _fio Presidente
Figueiredo.
Esse programa, segundo -CioX:aldino SeVerO; tem priõ~ - ridade "para os projetes de restauração e aumento decapaddade das estradas existentes, da complementação
das malhas _de_jntegração naciOnal e de expansão das
fronteiras agríColas".

Brasília ~ "A Rodovia Marechal Rondon, a BR-364
que liga Cuiabá, no Mato GrOsso, a Porto Velho, em
· Conexllo Internacional
Rondônia, é o projeto de maior destaque dos já realizados no País e se constitui numa-das prioridades do GoA importânçia desta ligação, segundo o Ministro Cioverno do Presidente João Figueiredo".
- - mldino Severo, aindã apresenta outros componentes que
A afirmação é do Ministro dos Transportes, Cloraldidevem ser considerados por sua importância: através
no Severo. Ele, _com o Presidente Figueiredo e os goverdessa rodovia, será lntegfado o corred~?r de exportação,
nadores dos dois Estados, Júlio Campos (MT) e Jorge
que alcançará o Porto de Paranaguã, nO Par~ná, através
Teixeira (RO), participam ht?,je da inauguração da BRda BR- 163 (C!.dab_â-CampO 'Grande-Dourados-Guaíra),
364 nas duas capitais, os dois extremOs diu:odovia.das BR-364/ BR-183( BR-467 (Guaíra-ToledoPara Cloraldino Severo, trata-se de uma rodovia vital
ÇaJicavel) e_ a BR:-_P7 (_Ças_ç{lvei-Curitiba-PortQ çie Parapara toda a Região Noroeste_. e Amazônjc<i, p-oiS naguá).
"constitui-_se numa verdadeira espinha dorsal de todo
A rodovia exercerá ainda a função de via arterial tronum projeto de desenvolvimento muito maior, que é o f'Qcal na malha de Mato Grosso, integrando o programa
lonoroeste".
estadual de estradas vicinais em implantação Em termos
de ligação, a Rodovia Marechal Rondon é parte da rodovia BV-8, Brasília-Caracas, integrante do Sistema RoO Maior Projeto
doviário Panamericano, e cuja construção atende acorMais do que a rodovia em si, segundo Clorãldino Sed-Õs-internac!Onifisfirinados pelo Brasil.
-vero, "constroi-se também, um grande sistema de rodoA BR-364 constiti.ii=-se tambêm no infcio da expansão
vias vicinais, cuida-se de um projeto de assentamento de
da rede_ rodoviária pavimentada rumo ao extremo ocicolonos e também de obras nos campos da saúde e da
dental do Brasil, nõ Estado do Acre (que será a próxima
educação, que vêm sendo desenvolvidas paralelamente
fase a ser feita pelo Ministério dos Transportes), compelo Governo _do Presidente João Figueiredo''.
preendendo_ a cgnexão com a rede rodoviária do Peru, na
Os investimentos totais da pavimentação da Rodovia
cidade tri-fronteiriçil de Assis Brasil.
Marechal Rondon - ou, mais simplesmente, BR-364,
como a conhecem mat~J-grossenses e rondonienses -seA _Histó_ria da BR-364
gundo dados do Ministério dos Transportes, atingiram
A história da Rodovia Marechal Rondon ou BR-364
USS 300 milhões e, por iss-o", entie outros motivoS, a obra
começou há muito t~mpo: foi durante o Governo do Preconstitui-se no maior ptojeto rodoviário brasileiro dos
sidente Afonso Pena_ que começou a desenvolver efetivaúllimos anos.
- mente- o 'projetO para conCretizar ã ligação entre Cuiabá
Na sua análise, Cloraldino Severo afirma que a-BRe Porto Velho.
364 procura, basicamente, dar suporte a um projeto de
c

desenvolvimento integrado do Centro-Oeste, que envolve produção agrícola, pecuária, madeireira e indústria
extrativa, além de prover os 1.442 quilômetros da estrada de beneficies sociais àS popuT<iÇões da região.
A Rodovia Marechal Rondon no trecho Cuiabá-Porto.
Velho, integra ainda o siStema vfári_o ao norte de_Porto
Velho: Manaus (Amazonas), Boa Vista (Roraima) e Rio
Branco (Acre), com o resto do País, alêm de permitir a

Nesse particular, atesta o Ministério dos Transportes,
foi' de grande relevância o trabalho pioneiro :do-Mare. chal Rondon {dai a homenagem do Governo à suã. nie-mór] a com o nome dado à rcidovia), reàlizado anos antes
de se pensar enl consti'tiir a-eStrada.
A partir de 1912, o Cntão tenente do Exército Rondon
foi inCumbido de estender a primeira linha telegráfiCa
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naquela área, praticamente desconhecida do homem civilizado. Às custas de gran~es dificuldades materiais, pôde Rondon abrir uma picada para a colocação dos posfes-relegrãficos.- -- --- -Baseando-se nesta trilha aberta por Cândido Rondon,
o DNER (Departamento N~cional de Estradas de Rodagem), 50 anos_ depois, em 1952, implantou a diretriz para
ó tfãçado entre Vilhena e Porto Velho, em Rondônia.
O Exército, já na dêça_da de.3.0, antecipara em parte o
que viria a ser a rodovia Cuiabá-Porto Velho, pois abrira
duas frentes de trabalho: uma, a partir de Porto Velho, e
outra, saindo de Cuiabá.
DO PAPEL Á ESTRADA
Em 1944, a ligaçãO- das duas capitais do então Território Federal do Guaporé e do então Esta<!o do Mato
Grosso (integrado) foi incluída no Plano Rodoviário, organizado por uma comissão de técnicos do então Ministério de Viação e Obras. Mais tarde, em 1946, esta rodovia foi incluída no Plano Rodoviário Nacional. Nessa
ocasião, foi iniciada a sua construção definitiva, com característicaS- de traçado então em vigor no DN ER.
Considerando que de~eria ser executada a implantação da rodovia pioneira, foi ado_tada uma diretriz que
tangenciasse pontos conhecidos de núcleos populacionais e, ao mesmo tempo, evitasse travessias caudalosas.
A implantação obedeceu às características de estrada
classe I do DNER. Deve--se lembrar que, sem a contribuição da aviação e da __rádio-telegrafia, a abertura da estrada teria sido impraticável, devido às condições inóspitas da região àquela época.
- Dessa fo~_fl!_a,_,. o aux,i!_io. prestado pela Força Aérea
Brasileira (FAB) foi impriscindível- ressalva O Ministro Cloraldino Severo.
DIFICULDADES INICIAIS
Nos primeifOs ãnoS da década de 60, a estrada tinha
trechos construídos e o_utros-- em caminho de serviço.
Apesar das primeiras viagens rodoviárias para Porto Velho terem sido cons-eguidas por volta de 1962, o trânsito
sorilerite era poss1vel, e com grandes dificuldades, nos
curtos meses de estiagem do verão amazônico (entre junho e agosto).
Mesmo não oferecendo condições permanentes de tráfego, a rodovia cumpria, naquela êpoca, a sua função de
1-eduzir Sensivelmente o _custo dos gêneros alimentícios
em Porto Velho, graças à possibilidade de afluência de
caminhões com mercadorias de vários Estados.
Após a criação, em 1971, pelo Governo Federal, do
Pr6~ú:-aiTta- di Desenvolvirriento Integrado do CentroOeste (PRODOESTE), que visava principalmente à exp_ansão da tede ro_do_y_iã_ria, o I?N ER pôde contratar o
projeto de engenharia-Para pavimentação da ligação en·
tre Cuiabá e Porto Velh~. ··
Contudo, até 1980, as obras de pavimentação no trecho desenvolveram-se apenas nos seus extremos, a partir
de Cuiabâ e a partir de" Pçs;to Velho~ a cargo dos Batalhões de Engenharia e Construção (BEC) do Ministério
do Exército, dentro _da política de prioridade delineada,
à- época, para o setor de transportes.
Finalmente, com a criação do Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil (Polonoroeste)
e a concessão de financiamento por parte do BIRD
(Banco Mundial), fo_ram garantidos recur§os para ~.in
tensificação das o_bras de pavimentação, Oque leVOu o
DNER a contratar, em 1981, através de concorrêncía internacion"al, diversas firffias empreiteiras.
A 'cargO dessas empre!as, ficou a. execução da terraplenagem definitiva e da pavimentação de 1.084 quilómetros entre Córrego Campinas, próximo a Cárceres, no
Mato Grosso, e Ariquemes, em Rondônia.
Com o MinistériO do Exército.continuoü a· resPonSabilidade das obras nos trechos de Cuiabá-Córrego Campinas e Ariquemes-Porto Velho, numa extensão total de
358 quilômetros, somando, com os trechos a .cargo das
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empresas internaCionaiS; oS 1.442 qüilômetros que for~
mama completa BR-364 ou Rodovia Marechal Rondon.
Por sinal, a BR-364 recebeu o nome de Rodovia Mat~
chal Rondon, através da resolução do Conselho Rodoviário Nacional, em 14 de maio de 1955, homologada, à
êpoca, pelo MinistériO de Viação e Obras Públicas, em 7
de maio do mesmo ano.
Car-acterísticas da Obra

A rodovia Cuiabá-Porto Velho, com a extensão de
1.442 quilômetros, tem uma plataforma de !O metros de
largura, em corte e aterro, com pista de rolamento de
sete metros e acostamento de um metro e meio cada.
A terraplenagem da Rodovia Marechal Rondon movi. mentou um volume de aproximadamente 32.300.00 metros cúbicos, dos quais 775.000 metroS Cúbicos em roclla
e 31.524.00 metros cúbicos em solos.

A sub-base é de solo estabilizado, com-espessura variável entre to e 35 .centímetros; a base tem a espessura
entre 23 e 24 centímetros e é de solo estabilizado em 786
quilómetrOs, de solo brita em 348 quiJômetros e de brita _
graduada em 308 quilômetros, variando em conformidade com as ocorrências das jazidas e suas distâncias aos
locais de. utilização dos materiais.
revestimento é do tipo de tratamerito superficial duplo na pista de rolamento e do tipo tratamento superficial simples nos acostamentos; a imprimação foi executada com asfalto diluído dos tipos CM 30 e CM 70 e o tratamento superficial com cimento asfáltico CAP.
Os segmentos da rodovia nos trechos Cuiabá-Córrego
Cárrrpinas e Ariquemes-Porto Velho forma executados
- em-con:cn::to betuminoso usinado a quente. Esses materiais betuminosos foram transportados das refinarias de
Manaus e Paulínea, situadas, respectivamente, a l .050 e
1.855 quilômetros dos extreinos do trecho a ser pavimentado.

o
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o· ptojeto da ródovia Cuiabã-Porto Velho tem 50
obras de arte (pontes e viadutos), num total de 2.760 metros, todas já ~~:n:!clu!das:
Já colocada ao intenso tráfego, a BR-364 ou Rodovia
Marechal Rondon será oficialmente inaugurada hoje,
numa festa rios dois Estados por ela beneficiados, em
ambas contando com as presenças do Presidente João
Fígueiredo e do_ Ministro dos Transportes, Cloraldino
Severo.
Deve-se recordar, num pleito de justiÇa. que o Oariàeí--rante Raposo tavares palmilhou a região, por onde se desenvolve o trajeto da grande rodovia, faz duzentos anos.
Tanscrevo, também, como testemunho histórico o que
publicou o Jornal do Commérclo do Rio de Janeiro, no
dia 13 de setembro último e que assinala fatos curiosos
das várias etapas da luta pela comunicação Rodoviária
Cuiabá-Porto Velho.

~ .... ll'~:l~rk__
~
~can.~::~:1lk.J.Õ;J.J.Jocrr•·>mu:::u~J.7:1f"

RUI).;a:llrlft>Or:clrnn';IJ>::JIIQ.or.mt"'IU.l,..,
."~~''O'""I.o.!l1U-Uenndn<7121'..JPOI'TO.
=:.~"~.\Ur=;;fui~.

~~·o:ll>a;cun/,4!i{ll\m,..cic-~
~rur;./r;m:l~tu..f<Jiud:

-=""""""'

.

C'()l>.l!ECAA ROOOVIA.
MARECHAL ROt-'OOS

,.....,.~

N··

=
"""""'""""
m""""
,..,~

'·

Terminando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este pronunciamento que visa sobretudo registrar nos Anais'Clesta CãSa e portanto- do Co'ngresso Nacional, esse fato auspicioso de se ligar por uma Rodovia asfaltada as_dtHt.s cªpitaíS de Estados Brasileiros e que representa de fato um
marco admirável para o progresso e desenvolvimento
das regiões Centro Oeste e Amazónica, dentro do contexto nacional.
Fazendo justiça, Sr. Preisdente, Srs. Senadores, desejo
prestar uma homenagem sincera ao Senhor ..Presidente
João Figueiredo, que, como o gi'ande responsável pela

administração pública, determinou que a obra fosse realizada. Presto, também, uma homenagem ao Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Cloraldicyo Se~ro, bem como a
tQdos que contribuira.m para a construção da Rodovia,
como por exemplo, o Banco Mundial que financiou; partC _do trahalho, paralelamente, aos incógnitos trabalhadores dos mais humildes a.té aos mais g~.tegorizados que,
com O :suai- dOS S!;!:_US fostO$-t;;_ÕutrOS Sacrific_Los, COntribuiram para o sucesso da empreitada.
Por último, Sr. Presidente, Srs .. Senãdores, para
congratular-me com uma classe, ou seja, a dos motoris-

tas de caminhões, heróis anô'nimos, desbravadores daregião e que, com a coragem que lhe é pec-uliar, com a ca·
pacidade imensa de sofrimento e de paciência. trilharam
e d.esbravam a primitiva rodovia, quando ainda era, não
bem unla estrada,· mas um caminho.
Em o que .tinha a dizer. (Muito bem!

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havend~ a tratar, you encerrar a p~esente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a
seguinte

~

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Secão II)

Outubro de 1984

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência::-:- art. 371, c,
do Regimento Inte_rno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto-de Lei do Senado n"' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei nl' 1.54 I, de 14 de abril de
1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Comissão
-de Constituição e Justiça.

Votação, em turno únicO; do Projeto de Lei da Câmara nO? 10, de 1981 (n'll 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,

tendo·
PARECERES fAVORÁVEIS, sob n's 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.

autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer~
roviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n9s 335 e136, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, J9
pronunciamento: contrário; 2"' pronunciamento: favorável
ao Projeto e_ à Emenda de Plenário;
-de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 29 proriünciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e d_a Emenda de Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma- ·
ra n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que
iritroduz riiodifica~ na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de !9 de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob nYs 299 e 300, de 1984, das CorilissQes:
--de Constituição e Justiça, pela constitucíõnalidade e
juridicidade; e
- de Legislaçio Social, contrário.

3
Votação, em turno ún,icó,-do Projeto de Lei da Câmara n\' 44, de 1981 (n'i' 587/79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação' de massa (rádio, televisão, cinema, jornaiS, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerciais qUe não sejam negociados, produzidos, _criados, filmados, gravados, copiados :.. . __ imagem e som - por profissiOnais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n~'s 186 e 187, de 1983, das Comis--sões:
- de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana~ José Lins e Lenoir V~rgas; e
- de Finanças, favorável.

Votação, em turno único (apreciação preliminardajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n~'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao ãrL5"' da Lei n'l' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte·
rada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob nYs 692 e693, de 1982, das CotniS~
sões:
-=--de Legislação Social, favorável, nos termos de Substitutivo que apreserita; e
~ de Const_itulçio e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 44, de 1981 (n~' 587/7__9, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anúncios _e de comerciajs que não sejam negociados produzidos, criados, filmados, gravados,
copiados- imagem e som -por profissionais e empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comissões:
-de Economia, fav~rável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Uns e Lenoir Vargas; e
-de Finanças, favoráveL

5
Votação, em turno único, do-Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n_'i' 227 f75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renoyação de con~ra~
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten--~--- __
do
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 1.360 e 1.36!,
de 1981, das Comissdes:
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

Votação, em turno único~ do Projeto ·de Lei da Câma~
ra n~' 65, de 1979 (n9 4.257 J77, na Casa de origem), que

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar F:ran~
co-,--que-:estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consy.mo
próprio de motoristas profissionais autônomos, tendo
PARECER, sob n'l' 533, de 1984, da Comissão
_._de Redação, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 240/84,
do Senador Virgílio Tãvora, solicitando seja O projeto
-sUbmetido a votos; nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.)

lO
vOtação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n"' 41, de 1982, .de autoria da SenadQra Laél.ia d~
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de -27 de maio de _1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 e 25, de 1984, das Cornissões:
_;de Const_itg_ição e Justiça -]9 pronunciamento: contrário; 2~' pronUnciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
.....:.-de-Finanças, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a
sessão. _

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE
15/10/84 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. liENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO.
Como Líder, pronuncia o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs_. Senadores. Hoje os professores brasileiros
· comemoram o seu dia, mas evidentemente, não haverá
festas, nem comemorações, nem alegria. O que existe na
VefdaCJe é muita decepção pelas promessas não cumpridas e muito cansaço pela labuta diária e pelas lutas trav~das em_ d~k~a da dignidade, em defesa do ensino, das
condições de trabalho m~hor e -da educação de uma maneíra gerar em· nosso País.
Todos sabem, e atê mesmo o próprio Governo- sabe,
mas não ousam tocar no assunto, que os problemas educacionais são problemas de estrutura e que só se resolverão quando forem atacados em sua origem e não de maneira- SUperficial ou pãliativci. Portanto, a verdadeira de- mo--cratização da educação no Brasil só virá no momento
em-que-reformas profuitdas se verifiquem na estrutura
social do País_ e pc:rmitam a construção de_uma escola
verdadeiramente democrática, identificada com a comunicade e voltada para uma causa democrática ampla e
não para atender aos interesses d~ uma elite em uma sociedade P.rofundament~desigual e injusta como ê á nossa.
Segundo. dados fornecidos pelo BID (Banco Interame·
ricano de Desenvolvimento), entre 1972 e 1980, o Brasil
aprésentou, entre todos os países da América L«tina, 9
menor percentual médio de gasto público com educação.
Enquanto a média brasileira foi de 7,7%, a Costa Rica,
que destinou o maior percentual, atingiu 28,8% dos gastos públicos com educação e a Argentina. que ficou· no
peni11timo lugar, ainda destinou 11,5% no período indi·
cada entre 1972/1980. Está assim provado que o amparo
governamental ao desenvolvimento_da educação em nosso País ê tão significativo que coloca o Brasil em último
lugar entre os países latino-americanos e também nos óltimos lugares a nível mundial. Em virtude dessa discriminação, o de reduzir a um plano secundário a educação
nacional, o País possui hoje 31 milhões de analfabetos; 7
a 8 milh-ões de crianças fora da escola; cerca de l/3 de
crianç~s em idade escolar sem conseguirem ir ã escola;
57% de alunos matriculados que não chegam a concluir o
primeiro ano, e, ainda, de cada 100 crianças em ídade escolar só 66 entram na escola e dessas só 28 concluem o J'l'
ano; das crianças Coril menos de 7 anos apenas 8% reCebem atendimento pré-escolar, a maior parte através de
escolas_ particulares; a privatização do ensino Superior jâ
levou a que apenas 20% dos univers"itários consigam estudar em escolas Públicas e 8Ô% tanham que pagar escolas" particulares; nas cidades, a maioria dos professores
rec.ebem em média doiS_ salários mínimos e na zona rual
há Profess.ores que ga:nbam· só 10% do salário mínimo.
ou seja, entre CrS 10.000~00 e Cr$ 12.000,00 cruzeiros
mensais. ~ preciso realmente repensar a política educacionalbrasileira e repensá-la mexendo nas estruturas da
sociedade. Se o País não acordar para isto, o sistemaeducaciOóal não vai poder impedir que cerca de 90% dos
alunos que fazem o 19 ano não consigam sequer concluir
a 8• série.

E este o quadro melancólico da educação em nosso
País, e, por isto, os professores não têm hoje, em seu dia,
motivos para-Comemorações para festas, para alegrias.
t, como dissemos, U:m dia de tristezas e decepções, mas
com grandes esperanças de mudanças no futuro bem
próximo, porque o_ fim deste regime está chegando e com
ele a maioria das coisa_.s ruins que têm acontecido impunemente neste País nos últimos 20 anos.
Finalizo este discurso, Sr. Presidente, saudando o
nobre Senador João Calmon, que, como homem sensível
aos problemas da educação em nosso País, teve a preocupoçào de lutar, até o final, pela aprovação de sua
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Emenda Constitucional ocorrida em 1983 e que determina que_ a União deverá gastar 13% da receita resutantes
de impostos com a manutenção e desenvolviriientó do
ensino.
Infelizmente, vivemos ainda no Pais do_ arbítriõ~--do
desrespeito e da im__punidade. Simplesmente o governo
não está cumprnfdÕ~"iriei e n-a vCrdãde, ao ínvês dos 13%
prevístõS na enienda,-verificci-se- que riO-Of'çãníeilTõ-a:esreano o_·Governo Federal destinou realmente apenas 5,6%
da recéita de_ impostos para o ensino.
Esperamõs qUe no próXimo anO, ccim os ventoS da democracia que já começam a soprar, os professores de
todo o Brasil tenham mals mot_ivos_ para fiCãT"ã\gr6f e
festejar o seu dia com perspectivas mais concretas deVerem solucionados os angustiantes problemas da eduw
cação nacionaL
O Sr.-Jorge Kalume- Permite V. Ex• um_ aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o eminente
Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kelume- E: a Maiórhi cUrri-J)ri"lileritãftdO
V. Ex' pelo seu pronunciamento . Se V. Ei~ tiVesse ·che~
gado antes, teria verificado que a linha da minha saUdação aos professores foi quase idêntica à áõ-06brê"Se:
nado r, sempre em defesa da instrução, em defesa dO magistério, do professorad_o. Reconheçu9ue estamos muito
aquém da realidade. Um pais, "pari alCançar seu verdadeiro desenvolviinen"lO - é desenecessáriO -d-iZei- istO::..
tem que preparar, primeiramente principahnente, os seusfilhos. Lamentavel!llente, nP~ p.jn.d~);:star;nos um pouco
abaixo daquela linha desejada, Quanto à Émenda João
Calmon, que teve a anuência de to~dos nós, o aplauso -ge:.
ral, segundo li, há poucos dias, na imprensa, estaria Senw
do regulamentada, paru- a transferência âeSseS-reÇúrSOs ·
aos governos estaduais. V. Ex• talvez tenha, por equívow
co, deixado de acrescentar que, alêm dos 13%, os Estaw
dos serão obrigados a aplicar 20 ou 25% do seu orçamento na instrução, o qlfe ve melhorar granct'~rTiêiite os recurs-os-pa-ra que esse-assunro;-tãoimpõrfãOTe e· relevante;
seja atendido na suã j)leniiuâe. Felicid:ides V~- Ex•

a

O SR. HENRIQUE SANTILW - Agradeço_o aparte de V. Ex•
_
, " ,..
-~
. Quero diz__ey'__ q ue ti ve opoi"tui1i4ade de ouv~':'\~, há _1?_0_1:1:co, e C.Qncordamos com _os termos d_.g_ ~eu d~s~_!.!.r~E~§.ó.
quero desfazer um ~quívoc_o, eminent~Sc:=:nac!or. __f;~pri_:
meiro lugar, não se trata de regulamentar a emenda
coristit"ucíoOaL O GovernO escamoteou :a· verçiade ~ a
emenda constitucional, aprovada no ano passado, não
foi aplic-ada no corrente exercício. J::je teria qu.e adrriitir
isso publicamente. Tentou esconder a verdade, tenlou tapar o sol com a peneifa, tentou, de toda a forma, falsear
a verdade. Isto é que é-inadmissível, eminente Senador.
Só espero que, para o IYróximo ano, para o exercício de
1985, -possamos c_o_meçat a cumprir a Emend~João CaJmon.
Quero, por outro lado, dizer a V. Ex• que não desconheço a obrigatoriedade dos Estados aplicarem 25%,dos
seus orçamentos, dos seus recursos de impostos no ensino. Os Estados devem estar fazendo isso, porque, corno
bem sabe V. Ex•, a legislação brasileira, altamente centralizadora num aspecto, noutro delegou_ aos Estados e
Municípios a maior carga de despesa com a educação
brasileira. Na verdade, sobre os Estado e Muncípios, é
que recai o grande ónus da educação brasileira, precariamente fornecida ao nosso povo.
Nós precisamos ter consciência plena do que está
ocorrendo, das tentativas que o Governo fez, inclusive
agora há pouco, de escamotear a verdade, de torcer a
realidade dos fatos, de tentar dar explicações falsas arespeito de uma aplicação que ele não poderia, jamais, ter
deixado de cumprir, porque se trata de um dispositivo
constitucional, que, como bem disse V. Ex•, foi apOf:ido
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com aplausos por todo o Congresso Nacional, por todos
os partidos políticos com assento nesta e na outra Casa
do Congresso Nacional.

ou á_lgido locatário de torre de marfim. ApeadO do
pedestal_a que se _alçará, não para a preservação de
virtudes essenciais mas por exigência de convenções
secundárias, passou, hoje, a vivei" e participar dos
conflitos e sofrimentos dos_ seus iguais, parã. que os
sentindo. e vivendo pudesse contribuir para resolvêlos, não como um orago a quem um carisma iluminara mas como um homem a quem a experiência e o
saber esclareceram."

O Sr. Jorge Kalume- Só para orientação de V. Ex'
veja a falta de fiscali_zação. _Contava-me um deputado,
hoje, que e~ determinado município da Paraíba, peço
- permissão para não citar o município, o Prefeito resolveu
aumentar os venCimentos dos professores e, pasmem,
pa~~ou-os pa_ra nove mil cruzeiros mensais.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Quer dizer que es-tá pior ainda do que acabo de dizer em meu discurso,
porque tenho conhecimento de que em alguns munictpios do Brasil estão pagando de 10 a 12 mil cruzeiros
inensais para os professores rurais. E vem V. Ex~ trazer o
seti -testem-unho d_e que menos ainda se paga em alguns
outros municípios. É vergonhoso para nós.
É claro que isto tudo exige nossas considerações, nosso pensa_JTiento, precisamos nos debruçar sobre assunto
tã,o_grªye quanto este, caso contrário, para o Brasil, não
haverá recuperação. Todos reconhe_cemos que só haverá
--recuperação para este País, que tem potencialidade_continentais, se começarmos, realmente, a dar_ prioridade à
educação, não apenas discursivamente, mas efetivanlen- te.
O Sr. Jorge Kalume - O nosso papel aqui é seguir
aquele conselho de Padre Vieira: brades, brades e não
-=~cesses; Temos que bradar permanentemente até que um
diã ·nós ~Slii3.11io"s- VitOrioSos.---

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Nós "'tamos esperando, inclusive eu acredito nisto, nobre Senador, que,
a partir do próximo ano, é possível que não apenas esteja~os bradando, mas tendo condição de participar dos
processos'decisórlo.S neSte País.
""~
E a luta para a qual todos nós nos encaminhamos, no
CongresSo Nacional, hoje é toda a luta política que se
faz, -independentemente dos Pa_rtidos a que pertençamos.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQllE SANTILW - Pois não. Ouço,
com prazer, o .aparte "do eminente Senador _Moacyr
Duarte.

-O Sr. Moacvr Duarte - Eminente Senador Henrique
Santillo, na d;ta em que s_e comemora a passagem do
"Di~o Professor", do sacerdote do saber- digamos
assim -eu me permitiria que fizesse parte integrante do
seu discurso o pensamento do Professor Mário Moacyr
Porto, que honra a Universidade Federal do Rio Gr:ande
do Norte_ e que ê um pensador de minha terra. lnci\lsive,
já exerceu o cargo de Reitor da Universidade Federal da
Paraíba, diz S. S•:
Num mundo em que a força ameaça substituir o
Direito e os valores do espírito se degradam em simanias ultrajantes; num tempo em que o poder de
ter muito é maior do que a virtude de dar mais;
-- numa crise eni cjue o sucesso não ê apenas a vitória
sobre o obstáculo, mas, sobretudo., o lucro que se
obtem do expediente, reverenciar a figu-ra do Professor, é menos uma homenagem que-se tributa a uma
classe do que uma carta de reabilitação que se con- · -cede à humanidade.
Magistério não é uma profissão que se escolhe,
mas uma predestinaçãO que se aceita. Quem- não é
(õcado pela grama do chamamento não se integra
jamais na cOmunidade dos eleitos._ Enco_ntrando·se
a si mesmo ao investirwse na função de professor, o
cidadão não chega, prossegue; não começa, continua.
O Professor de hoje, partícipe atuante e não testemunha indiferente da evolução sócio-pOlíticacultural do seu meio, não é mais o exilado da vida

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eminente Senador -MOacyr buarte, com tão verdadeiras afirmações, a
sua citação faz do meu pequeno e desprentencioso discurso um mero apêndice. Agradeço a V. Ex'
Sr. Presidente, com sua permissão, vou encaminharme, brevemente, por um outro assunto, tambêm desta
tribuna. Há de ser para fazer um apelo: era de calamidade u situação da administração pública em Goiás, quando recebida por seu a tua! mandatário, o Governador I ris
Rezencfe. Político- administrativamente, a situação era
de caos, e_ financeiramente de desespero. Uma relação
apenas é sUficiente para demonstrar a veracidade dessas
afirmações: para uma receita de 80 bilhões de cruzeiros,
realizada no exercício de 1982, a dívida pública estadual
atingia, em março de 1983, a importância de quase 450
bilhões de cruzeiros.
Antes dessa última data, eu mesmo, Sr. Presidente,
não poucas vezes, ocupei esta tribuna para denunciar o
descalabro da e_n_tão administração estadual e o nenhum
zelo para com a coisa pública por parte do seu governante. À ·ocasião, tive oportunidade de- mostrar aos meus
ilustres pareS do Senado documentos comprobatóiíõs da
situaÇão falimentar das instituições financeiras do Estado_- O Banco do Estado de Goiás, a Caixa Econômica
e o Banco de Desenvolvimento de Goiás, como tainbém
da fonna imoral e inescrUpulosa com que.seus recursos
estavam sendo aplicados para o beneficio de meia dúzia
cfe apan)~l,J_ad_os do Governo.
Tendo recebido um governo estadual praticamente inviabilizado, o Governador I ris Resende, homem probo_ e
consciente_ de_ sua grave responsabilidade, já com todas
as transferências de recursos federais para o estado bloqueados pelo Banco Central e pelo Banco do Brasil, em
vista de comPromissos finanCeiros assumidos pela adminístr'açáó 3riteriQr e por ela não cumpridos, sem estardalhaços e sem desejar tirar proveito politico ainda maior
dessa situação calamitosa, fez a opção pelo trabalho
sériO e verdadeiramente recuperador do estado. Para
essa obra, indispensável ao resgate da dignidade da administração pública em Goiás, contou com o_ apõio iricondicÍÕnal do seu Partido, o PMDB, e entusiástico
apoio de toda a população de Goiás.
Agora, Sr. Presidente, após o comício de Goiânia em
favor do candidato da Frente Democrática, bloquearamse novamente_as transferências federais, iricluindo-se ai
empréstimo externo, internalizado há mais de seis meses
e no Banco Ceritral. Em nome da decência, diria eu, e
sobretudo dos goianos todos que, hoje, acima das posições poHtico-partidárias, reconhecem a seriedade do
nosso governo estadual, quero apelar à sua Excelência, o
Senhor Presidente João Figueiredo, que determine o
desbloqueio desses recursos.
Na verdade, Sr. Presidente, em regime de seriedade,
Goiás s_6 quer ·continuar progredindo e contribuindo,
efetivamente, para o engradecimento naci_onal.
O Sr.-ViijíJio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Ouço V. Ex•

O Sr. Virgílio- Távora - Eminente Senador, apenas
um aparte aí no seu discurso~ V. Ex' diz que um empréstimo externo, internados já os dólares há seis meseS ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO ses.

Mais de seis me-
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O Sr. Virgílio Távora- ... está bloqueado? V. Ex• tem
certeza absoluta disso?

O SR- HENRIQUE SANTILLO- Sim ..São 50 milhões de dólares _aprovados por este Senado_,_ano passado, internalizados há m~is de s.eis rneg:s e1 _p_ortanto, já
vencido o prazo de carência, e 2 r milhões dos quais destinados à rolagcm de um parte da dívida externa ~-o ~ta
do, e os outros 29 milhões a serem aplicados pela administração em .ob_ras públicas. Estão bloqueadQs. pelo
Banco do Brasil em virtude de dJvidas qye não puderam
ser saldadas, deyido à situação financeira realmente calamitosa por que ainda passa o Estado d~ Goiás.

Como disse a V.

Ex~ e_

a todos os que me ouvem,~ Es-

tado que teve uma receÚ~, e~ 1982, de 80 bilhões de._crÜ~
zeiros, teve uma dívida levantada em março do a_no seguinte de quase 450 bilhões de cruzeiros, a maior parte
das quais por suas instituições financeiras, o Banco do
Estado, e o Banco de Desenvolvimento do EstadQ.
O Sr. Virgílio Távora - Então, eminente Senador,
permita-me bem esclarecer: estão retidos esses dólat.es
para pagamento de compromissos não podidos saldar
pelo Estado .., __

O SR. HENRIQUE SANULL() -::-_Na _admiJ1istr~ção
anterior, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora - Sim,"iliás JUst!!meiité 11 f~r!!l~
com que V. Ex' _apresentou aqui o problema é que mé
causou espécie, razão pela qüal o aparte foi -dado.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Não, V. Ex• se

equivoca. Vou esclarecer V. Ex• para que não haja dúvida: Eu disse da for_ma mais clara possível - e se V. Ex•
não ouviu, há de permitir que me desculpe- V. Ex•terá
para consulta as notas taquigráficas.

O.Sf!. HENRIQUE SANTILLO- .~o apelo que endereço a Sua Ex_cel_éncia o S_enhor_Presidente da Repúbli-

-Ca, de;; ta tribuna, e es~ou ce.rto em nome do rneu Partict>J,
com a presença do meu Líder no Plenário, agora. Só
para ficar mais claro ainda: o Governador do meu Estado assumiu _o_Govemo _com esses recurs_osjã bjoqueados,
vejam bem, no tina! da administração anterior. Estavªm
b_loqueadçs e sem n~ohuma esQ_écJe de negoci!!ç_ão_entre
os dois Governos.
Assumindo I ris Resende, a primeira coisa ·que· ele-rez,
com muita seriedade, sem estardalhaço e sem querer tirar proveito político da situaçãõ de extrema calarnjdadç:
-em_ que encontrou o Estado de Goiás, iniciou o prócessb
de negociação, conseguindo, daí alguns meses, precisament~ três meses depois, a suspensão desse bloqueio, ert:J.
virtude das negociações que estavam sendo encetadas,.
Essas negociações ainda persistem, porque as dívidas são
extremamente elevadas e não são_ dívidas externas porque estas, as externas, fqfàm negociadas Com esses 21
milhões de dólares dos 50 milhões que o Senado autorizou e que o Governo do Estado de Goiás consegl,liU fã._zyr
no exterior,- 110 ·ano passado. Como eu disse, restaram 29
milhões de dólares que deveriam ser transferidos ao Go- vemo do Estã.do de Goiás, rrias que tambên1 foram reti~
dos ao lado do FPE e dos_demais recursos para o pagamento de parcelas da dívida estadual externa e interna,
vencidas e não pagas pelo Estado por absoluta impOssibilidade financeira.
Então, que fique bem claro: o que eu apelo é que o
Presidente da República interfira junto aó Banco. Cen~
tral, junto ao Banco do Brasil e junto à SEPLAN, para
que essas in_stituições do Governo Federal reencetem as
negociações e suspendam imediatamente esse bloqueio;
caso contrário, o prejuízo para ã. população goiana será
muito grande, porque se trata de _recursos importantes
para o desenvolvimento de meu Estado. Esse ê o pedido
que faço.

O Sr. Virgllio Távora- Talvez V. Ex' teilha uma inteligência que os interlocutores não têm.

O SH. llE..l\lPJQUE SA.l\ff".......LO - Disse que os recursos foram bloqueados em virtude de compromissos assumidos na administração anterior e não cumpridos. É isso, esse é o motLvo. E_antc:riormc:;:tite _se pode,_ graças à
pertinácia e à seriedade do governo estadual, que isso se _
negociass~ a nlvel federal. Mas,lamentavelrçtente,_após,
coincidentemente, o comício de Goiânia, essas _nego~
ciações foram suspensas e os recurs_os novamente bloqueados. Foi isso o queeu disse, com todas as letras, no
meu brevíssimo discurso qrie acabo de pronunciai.
O Sr. Virgílio Távora - E o brevíssimo discurso que
V. Ex• acaba _de pronunciar apresenta um fato cuja gravidade não queremos aqui obnubilar. b. que V. Ex• afir~
ma, peremptoriamente, que esses recursos internados
não foram pas:sados ao Estado para o pagamento, não o
foram devido ao não pagamento de dívidas de ad_miois~
tração anterior, e que estavam sendo negociados, justamente, os prolegómenos desse ajuste de contas e que, devido o comício de Goiás - não é isso que diz V. EX-'?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

As negociações

foram suspensas.
O Sr. Virg.mo Távora- Foram suspensas. Vamos nos
inteirar dos acontecimentos, dos fatos e trazer aqui a -este Plenário ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO·- Isso é importante
que V. Ex-' faça.

-

O Sr. Virgílio Távora- ... porque, justamente, isto ê o
_que quizemos dizer bem_ claro; se os recursos esta~am
pertencendo ao Estado e foram retidos para pagamento
de dívidas do Estado para com o Banco Central que não
tinha sido saldado, a negociação era a única_ foriria de,
realmente, esses recursos chegarem até as mãos do Estado de Goiás.

-O Sr.

Humber~o_ Lucena-

Permit_e V. Ex• um aparte?

O~BR. HENRIQUE SANT!LLO ,.-,Ouço, se V. Ex•

me permitir, p-rimeiramente o nObre Senador Jorge Kalume que já hav_ia me solicitado o aparte.

0 Sr. Jorge Kalume Só púa complementar- o raCiOCínio do meu estimado colega Virgílio Távora. V. Ex• diz
q"ue está blOq-UeadO hã 6_ meses:.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Não, o segundo
bloqueio se deu agora, após o comício de Goiãnia.
O St.Jorge Kalume- E que V. Ex• atribui ao comício
de Goiânia.

O SR_ HENRIQUE SANTILLO -Não, eu não atribuo a nada, é que coincidentemen_te foi Jogo após o
comício de Goiânia. Eu não atribuo a nada! (Risos.)_
O Sr. Jorge Kalume- Mas desconfia, para aproveitar
o_ que disse. Senador José Fragelli. (Risos). Mas, ~e o
comício foi a -menos de um inéS,-as negOciações, que V.
Ex• falava ainda há pouco, vem a quase um ano, porque
vem desde o governo passado; então, não se pode culpar
ao comício o bloqueio desses recursos. Certamente, está
faltando o emendimento, mais estreito, naturalmente.
_~O SR_ HENRIQUE SANTILLO -

~muito díffcil.

O Sr. Jorge Kalume- Ou áiguns esclarecimentos que
a bui-ociaCia exige: Deve -Ser isso. Porque nós não a pro~
vamos ísso.

.O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ex•, mais uma
vez, por favor, não queira tapar o sol com a peneira.
Foi justamente o seu Vice-Presidente, que V. Ex• ajudou _a eleger há seis_<!JlOSL que Qá três ou quatro anos
usou esse mes_mo termo- estavam querendo tapar o sol
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com a peneira. De maneira que V~ Ex• quer tapar o sol
com a peneira, f(lzendo essa tentativa, co~o_ no caso da
ed~Çç.~ãQ, -Nio é nada disso. -t Uma pers~guiçào poHtica
mesmo, Ex~. t porque se realizou o comícjo_ddJoiânia,
isso foi suspenso e se fez novamente._o bloqueio. Ora,
mas que é__isso! Quem duvida disso? Quem há de duvidar
di~o? ~tranha coincidéncia, não?
Na vexdade, Sr. P_re~idente,_é que o no~so nobre Líder
V-irgílio Távora disse que trará suãs explicações. Realmente gostaríamos _que elas se fizesse~ tehho certeza
que_elas se farão. Da vez passada, quando estive aqui--Y~-~ bern v_. Ex• - bem antes d~s eleições de 1982, para
fazer uma gril.víssiJnã. denúncia ã ·reSpeito das instituições
financeiras do meu Estado, mais precisamente, do Banco
do Estado de Goiás e-da Caixa Económica do Estado de
Goiás, trazendo em mãos documentos comprobatórios
de de.sHzes_çriminosos, a Liderança do PDS, então, ficou
de trazer-me explicações. Desta tribuna, cobrei várias ve:.
zes essas exPlicações-. Nunca me vieram! Nunca! Estou
certo de que não ocOrrerá desSa feita~ Estou rea1inen-ú~ _
esperando que as explicações se façam neste momento.
O Sr. Virgílio Távora- Não seí quem da Liderança
dO Pbs prometeu isso a V. Ex_~ Eu rião fui.

O SR. HENRIQUE SANTILLO
rando.
O Sr. Humberto Lucena -

~Estaremos

.

espe-

.

Permite-me um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, eminente ,Líder Humberto Lucena.
- O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• diz bem. V, Ex• fala
não apenas em seu n~me pessoal, mas em nome de toda
a- Bancada do FM"OB, nesta Tasa. Eu sUbscrevo plena~
mente o- seu apelo ao Senhor Presidente da República.
Não me surpreende, porêm, essa atitude do Governo Federal em relação a Goiás, porque idênticas retaliações
vêm sofrendo, segundo denúncias feitas pela imprensa,
os Govemã:dores Luiz Rocha, do Maranhão, e Roberto
Magalhães_,_ de Pernambuco, pelo simples fato de terem
optado pela candidatura Tanctedo Neves para Presiden-

te--da República. Várias aütoriz;iÇô;;;s, fOiam concedid3.S
pelo Senado Federal, e as operações de crédito jâ em andamento estão sendo embaraçadas pelo Banco Central,
por causas eminentemente polítícas.lsso é inconcebível e
deve merecer o nosso mais veemente protesto, nobre Seitãdor Henrique Santillo.
~O

SR •. HENRIQUE SANTILLO -

Agradeço a V.

Ex•
·
-Mais uma vez, Sr. Presidente, para concluir, gostaria
de deixar bein claro aquí o comportamerifo âo Governo
dp meu Estado, nobre, altivo, independente, mas sem
buscar o confronto c_om o Governo Federal sem nunca
buscar o desnecessário conforto com o Governo Federal.
Pelo contrário, exercitando uma política da boa vizinhança, até mesmo porque, geograficamente, é vizinho
.do_Governo- Federal, sempre procurando bom entendimento_C-Qm todo_s_ o_s órgãos· do Go_verno Federal e principalmente com Sua Excelência o Senhor Presidente da
República:_Q G_ovt::rnO _do rne!l Estado sempre manteve
esse tempo todo, após a sua posse, o melhor dos relacio~
namentos, _de caráter administratiVo, com Sua Excelên~
cia o Presidente da República, bem como com todos os
seus ministros, c_om todas as instituições do Gover_n_o Fe-dera!. Espero que este tipo de comportamento realmente
seja reconhecid_o~como um_ comportamento amadurecido
e que não pode tOlerar nenhuma espécie de retaliação.
Muito obrigado. (Muito bem!)

.. (*) ATQ DO PRESIDENTE. N• 66, DE I984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~
ciso IV, do Regi"mento Interno e de acordo com 'a delegação de c_ompetência que lhe foi outorgada pelo Ato n'
(•} Republicado por haver saldo com incorrcçõcs no DCN-!1 dc_5-1().84
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2, de 1973, revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Comissão Diretora, e tendo em vista o que consta do Processo
n"' 003290 84 O, Resolve incluir a servidora MIRIAM
MIRANDA CRUZ PEREIRA na categoria Funcional
de Adjunto Legislativo, Classe Única, Referê:nciaNS~l4,
do Gfiipo~Afi-vidades de Apoio Legislativo, do Quadro
Permanente, por transformação, de acordo com_ o disposto no artigo 3', § 3~ da Resolução n9 334, de 1983, e
no artigo _I<~ do Ato da Comissão Diretora nt 30, de 1983.
Senado_ Federal, 3 de outubro de 1984. - Moacyr
Dalla Presidente do Senado Federal.
EDITAL
(CONCURSO PÚBLICO PARA CONTADOR')

O Primeiro-SecretãriO do Senado Federai, Senador
Henrique Santillo, torna público que estarão abertas,
dias 22 e 23 de outubro de 1984, de09:00 às 17:00 horas
no Ginásio_ de Esportes Presidente Médici, nesta Capital,
as inscrições para õ CoilCui"so Público destinado ao proM
vimento de 6 (seis)- empregos de Contadõr ~- Ref. NSM
10, do Quadro de Pessoal CLT -Tabela Permanente do
Senado Federal.
2 - DOS REQUISITOS PARA VALrDADE ~DE
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETlVO ~~ ~

2.1 -A validade de participação no ConcUrso eStá
condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
a} ser brasileiro e comprovar estar em dia com aS
obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos e, mílitares, para os de sexo masculino; se português
deverá o concorrente comprovar estar amparado pelo
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses,
cOm o reconhecimento do gozo dos direitOS políticos na
forma do disposto no art. 13, do Decreto n9 70.436, de
18-4-72; se de outra nacionalidade, comprovar permanência regular e definitiva no Pafs, nos termos da legislação em vigor, sendo dispensado de apresentar título de
eleitor_ e certificado militar;
b) possuir Diploma de Curso Superior de _Ciências
Contáheis, concluído há pelo menos 3 (três) anos da data
da inscrição ou comprovação de possuir provisionamento_em ContabiHdade de nível equivalente;
c) comprovar experiêncía prOfissional na área -de
Contabilidade ou aiividade afim de pelo menos 3 (três)
anos a contar da data de_ inscrição;
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de
50 (cinqüenta) anos, até a data de inscrição, excluídos os
casos- previstos no art. 49 e parágrafo único da Lei n9
6.334, de 3 I -5-76.
e) comprovar o registro de Conselho Regional de
Contabilidade até a data de inscrição.
2.2 ~Os documentos comprobatórios do atendimen·
to aos requisitOs ·acima fixados serão exigidos, apenaS,
dos candidatos convocados para admissão.
2.3~ Anular-se-ão, sumariamente, 3. incriçãO ifodes
os atas dela decorrentes se o candidato não comprovar
que:
a) no ato da inscrição; satisfazia aos requisitos constantes do subitem 2.1, alíneas "a"•. "b"....c"•. "d" ~"e",
bem como ao limite de idade previsto na alínea '"d";
b) no ato da admissão, em se tratando de servidor
público federal, deverá, ainda, ser observado o disposto
no parágrafo único do art. 49 da Lei n9 6.334, de 1976.

3- DAS CONDIÇOES PARA

INSCRIÇÃO~~~,

3.1 -No ato_ da inscrição, o --candidato deverá: __ _
a) comprovar o recolhimento no Banco do Brasil S/A
da taxa de inscrição. no valor de CrS 15.000,00 (quinze
mil cruzeiros) nas agênclas CENTRAT:.sas, SUNIV·
UNB, SUMIF-Ministério da Fazenda, SUSEN-Senado
Federal e_SUPAR-Câmara dos_ Deputados - Edificio
principal, obtendo para isso guia de recolhimento no
próprio banco, nos dias 17, 18, 19,22 e23 de outubro de
1984, a taxa, uma vez paga, não será restituída;
b) apresentar documento oficial de identidade;
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--cl preencher em letra de forina, assiõar o cartãO de
inscrição e a declaração no verso de que está ciente e de
que concorda com todas as exigências deste Edital e de;
mais instruções do Concurso e devolver o respectivo car·
tão ao posto de inscrição.
3:2- Não será ·a-ceita inscriçilo condicional,
admitindo-se, entretanto, inscríção através de pi:ocuração; obedecido o disposto no item anterior (fimia reconhecida).
4- Da estrutura .e realização do processo seletivo
4.1 -O processo seletiv-o constará de provas objetivas, de Português, Conhecimentos Gerais, e Conheci~ento Específico de caráter eliminatório, exigindo-se,
para aprovação, o mínimo de 60 (sessenta) pontos para-ã.
de Português, 60 (sessenta) para a de Conhecimentos Gerais, e 60 (sessenta) para a de Conhecimento Específico.
4.2. ~A modalidad_e e constituição das provas, assim
como o conteúdo programático, valor~ número de questões, condições de aprovação em cada uma das provas,
cohstam das Instruções Específicas que- serão afixadas
ilas portarias d_o local de inscrição e entregues aos candidatos quando da efetivação da mesma.
4.3 .....:.. Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda
chamada ou vista de qualquer das provas.
4.4- Ocorrendo qualquer reclamação sobre o resultado do Concurso, o candidato_poderá ~pres_entar requerimento nesse sentido, uma única vez, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas a partir do dia imediato ao
da divulgação dos resultados de cada prova, no Diário
Oficial da União.
4.5- 0_--requerimento deverá ser dirigido__ ao
CoorderiadOr-Geral do Concurso e entregue na Primeira
Secretaria do Senado Federal.
5 - Precederão a admissão dos candidatos aprova·
dos, exames de saúde capacitantes que serão realizados
pela Subsecretaria de Assistência Médi_ca e Social do Senado Federal, nos termos das disposições do Regulamento Administrativo da Casa.
-6- As interpretações e omissõeS ·aeste EditãT sci:ião
resolvidas pela Coordenação do Concurso.
__7 ~Informações poder~ o ~r_ obtidã.s àtravés~aos telefones: 211~3391 e 211-3392.
Brasília, 16 de outubro de 1984.- Henrique Santillo,
I9~Secretáriõ.
-

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e mâxima oc
50 (cinqUenta) anos, até a data de inscrição, observado o
disposto no a-rt. 49 e parágrafo único da Lei n9 6.334/76,
2.2- os- documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos acima fixados serão exigidos, apenas,
dos candidatos aprovados e convocados para admissão.
2.3 ~Será anulada, sumariamente, a incrição- e todos
os atas dela decorrentes se o candidato não comprovar
que:
a) no ato da inscrição, satisfazia aOs- requisitos dO
bitem 2. I, alíneas "a" e. "b", bem como ao limite dC ida·
de previsto na alíne& ..c";
b) no ato da admissão, em se tratando de servidor
_ público, satisfaça O disposto no parágrafo único do art.
49 da Lei n9 6.334/76._

EDITAL
(CONCURSO P.ÜBLICO PARA DAT!LóGRA!õO)

1 -O Primeiro-Secretário do Senado Federal, Senador Henrique Santillo, torna público que esiarão abertas, dias 22 e 23 de outubro de 1984, de õ9:00 às 1
horas no Ginásio de Esportes do Centro Desportivo Presidente Médici ileSta Capital, as insC"rlções para- õ"CCnlCurso_ PúbHço_çl_~_s.tin®o ao prõvimento de 150 (cento e cin~
qUenta) empregos de Datilógrafo - Ref. NM 21, do
Quadro de Pessoal CL T- Tabela Permanente do Senado Federal.

i:oo

2- DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
NO PROCESSO SELETIVO:
2.1 -A participação no "Concurso está condicíoriada
ao atendimento dos seguintes requisitos:
a) ser brasileiro e comprovar estar em dia com as
obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos e, militares~ para os candidatos do sexO masculino; se
português deYerâ o concorrente comprovar estar amparado pelo Estatuto_ de Igualdade entre brasileiros e portugUeSes, e eni plenO "gozo dos aireitcis políticos na fonna
do disposto no art. 1:3, do Decreto n9 70.436, de 184-72;
se de outra nacionalidade, comprovar permanência regular e definitiva no País, nos termos da legisJ3.Ção em vigor, ficando dispensado de apresentação do tftulo de
eleitor e certificado militar;
b) possuír-cc!rtificado de conclusão da 8• série do )9
Grau ou Curso Ginasial, até a data da inscrição;

·.su-

3- DAS CONDI(:OES

PARA INSCR!ÇÃO
3.1- No ato da inscrição, o"candidato deverâ:
a) comprovar o recolhimento no Banco do Brasil S/ A
da taxa de inscrição, no valor de CrS 5.000,00 (cinCo Inil
cruzeiros), nas agências CENTRAL-SBS, SUMIFMinisté-río da Fazenda, SUSEN-Senado Federal e
SU PAR-Câmara dos Deputados, obtendo para tanto,
guia de recolhimento no próprio Banco, nos dias 17, 18,
19, 22 e 23 de outubro de 1984;
A taxa de inscrição uma vez paga, nio será restituída
b) apresentar documento oficial de identidade;
c) preencher em letra de forma, assinar o cartão de
"hiscrição e~a_ declaração de que está ciente das exigências
do Editãi demais iftstrUções reguladoras do concurso,
devolvendo o respectivo cartão ao posto de inscrição;
1.2- Não será aceita inscrição condiciorial,
admitindo-St\ entretanto, inscrição através de procuração, obede_cido o disposto no item anteriõr. (firmareconhecida)A

e

4 - DA ESTRUTURA E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

4.1 - O processo seletivo constará de provas objeti~
vas, de Português, Conhecimentos GC-rais, e prática de
datilografia, todas de carâter eliminatório, eX:igíndo~se o
mlnimo de 60 (Ses~enta) pontos para aproVaÇão naS provas de ·Português e Conhecimentos Gerais, respectivamente, e 60 (sessenta) pontos, para aprovação na prova
~e Datilografia.
4.•2~ - A modalidade e constituição das provas, assim
como o cOnteúdo programático, valor e número de questões, condições de aprovação em cada uma das provas,
constam das instruções específicas, parte integrante do
presente Edital, que serão afixadas nas portarias do local
de inscrição e entregues aos candidatos quando da efeti~
-vação da mesma;
4.3- Não haver~. sob qualquer hipótese, segunqa
-cJl~ma_da ou vista _de qualquer da~ provas.
4.4- Para prestarem a prova de Datilografia, prevista no item 4,1, serão convocados os 900 (novecentos)_ primeiros colocados, na razão de 6· (seis) para cada vaga
oferecida, adotando-se como critério de_deseinpãte melhor nota na prova de Português, cosntatando-se empate
na 900• (nonagentêsima) colocação, serã facultado a todos os candidatoS aí posicionados a realização da prova
de Datilografia;
_4.5:-_NaJ1ipótese do número deç~didatos aprovados na prova de Datitografia ser inferior ao ·número de
vagas ofereciâas, serão convocados n1ais 6 (seis) candidatos para cada vaga não preenchida, até que se obtenha
o total de 150 (cento e cinqUenta) aprovados, obedecida
a ordem de classificação de que trata o subiteffi anterior;
-- 4.6- Qualquer reclamação sobre o resultado do Con:
curSO- de\·'e-râ ser formalizada através de requerimento,
uma úniCa vez, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir do dia imediato ao da divulgação dos resultados
__ de cada prova, no Diário Oficial da União.
4. 7 - o requerime-nto deverá ser dirigido ao
CorOdenador--Geral do Concurs-o e entregue na
Primeira~Secretaria do Senado Federal;

a
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5 - Precederão a admissão dos candidato_$ __aprovados, exames de saúde capacítantes que serão realiZados
pela Subsecretaria c.i~_A_ssistência Médica do Senado ,federal, nos termos das disposições do Re_gularnento Administrativo da Casa.
6-Os candidatos habilitados e contr.atados deverão_.

permanecer pelo período mínimo de 2 (dois) anos no
exercício da função âe Datilógrafo.
7 - A inscrição do candidato implica na aceitção da
circunstância- de que trata o item anterior e demais itens
do Edital.

8_- As__int_e_rpretações e omissões deste Edital serão
re_<;olvida." pela Coordenação do Concurso.
9 ..:...._Informações poderão ser obtidas atravês dos telefones: 211 3391 e 211 3392.

Brasília, 16 de outubro de 1984.- Henrique Santillo,
.

l~"..Secretárío.

PORTARIA N• 41, DE 1984
o Diretor-Geral, no usá das atribuições que lhe confere-~ ar):_igo 2 IS do Regulamento ~dministrativo do Sena-
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do Federal, Resolve designar DJALMA JOSh P:gREIRA DA COSTA. Técnico Legislativo, CAIO TORRES.
Técnico Legislativo, e PAULO lRINEU PORTES, Têcnico Legislativo, para, sob a presidêncía ·do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes no Processo n'~ 010519 84 O, nos
termos do artigo 481 e§ 1'1 do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 31 de agosto de 1984. -·Aiman No--

gueira da Gama, Diretor-Geraf-

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XXXIX- N• 130

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 19111

CONGRESSO NACIONAL - - - - - - r
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso l, da Constítuíção, e eu, Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nç 46, DE 1984
Aprova o texto do Convênio Multilateral sobre CóoperaÇlfóoe Assistência Mútua entre as Direções Nacionáis de
Aduanas (incluídos os anexos I, V e XIII), celebrado na cidade do México, a H de setembro de 1981.

Art. I' . É aprovado o texto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e AssisteiiCia Mútua entre as Direções Nacionais de Aduanas (incluídos os anexos I, V e XIII), celebrado na cidade do México, a li de setembro de 1981.
Art. 2•

Este Decreto Legislativo entra em .vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de outubro de 1984. -Senador Moacyr D!!lla, Presidente.

CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERAÇÃO E ASSISTENCIA MOTUA ENTRE AS DIREÇOES NACIONAIS DE ADUANAS
PREÂMBULO

As partes contratantes do presente Convênio.
Considerando que a cooperação e assistência mútua
entre as administrações aduail.i!iras naêiõn3:ls- tem- demonstrado ser, no-plano internacional, um instrumento
útil para alcançar diversos objetivos em favor do incremento e desenvolvimento dn comêrcio e a facilitação do
transporte;
Que até hoje, entre os países latino-ame_ricanos e particularmente em alguns dos processos de integração existentes na região. se tem realizado esforços para insiitu~
cional izar dita c:ooperaçã'o e assistência mútua coin vistas princiPalmente à prevenção, investigação e -repressão
das infrações aduaneiraS;
Que na prática a coopei"ação e assistência mútua que
se prestam as administrações aduaneiras nacionãis
latino-americanas não se circunscreve apenas aos objetivos·antes aludidos senão qUe se estende tamhém a outros
campos e aspectos aduaneiros dC interesse comum;
Que a experiência demonstra que é conveniente institucionalizar a cooperação que se prestam, de fato, as administrações aduaneiras naCionais nos diversos aspectoS·
aduaneiros, através de um instrl,lmento internttcional de
carãter multilateral em que se definam os campos de
atuação e os métodos e condições requeridos para tornála efetiva:
-

Que tanto a atual conjuntura do comércio -e do transporte dentro da região como a evo.IJ,Jção dos processos de
integração nela existentes sã-o favOráveis à institucioilalização das ações de cooperação e assistência a nível regional porque Contribuem efetivamente para dinamizar as
correntes comerciais e pa"ra facilitar o transporte entre os
países membros: e
· Que, finalmente, a dita institucionalização constitui
iguaiinente um instrumento eficaz 'para prdrilover e assegurar a harmonização e simplificação dos instrumentos
aduaneiros naciOnais e a modernização das estruturas e
métodos de trabalho das administrações respectivas: -Concordam com o seguinte:
CAPITULO PRIMEIRO

Defmlc6es

~)

Por ..gravames à Importação ou à Exportação", os

dirCito~(ãduãileiros e os demais direitos, impostos, taxas

e ot.iú·OS eric3rg0s "que Se percebam em ou por ocasião da
iri1Portáçã0 OU CX.portaçâO de mercadorias, com exceção
dis taxas-é encarg-o_$ análogos, cujo montante se limita
ao: custo aproximado dos serviços prestados;
e) P01:.~~Pessoa", tanto uma pessoa natural ou fisicã,
Cofio -uma p"eSs-oa-jU:i"ldica, a menos que, do contexto, se
deduza que se-trata de uma ou out-ra;
f) Por. "Ratificação", a ratificação propriamente dita,
a aceitação ou a aprovação;
gf Por "Diretores Nacionais de Aduanas", os chefes
superiores das administrações aduaneiras das Partes
Contratantes do presente Convênio; e
-h) Po~: "Secretaria'., o órgão encarregado de assistir
aos Diretores Nacionais de Aduanas das Partes Contra~
tantes ilã-ã.dministrãção do presente Conv!nio.

Artigo I<?
Para a apliCação do presente Corl"\lênio, entende-se:

ia) Por '·LegiSlaÇão Aduarieira", o cOnjiinto·ue-disposições legais e regulamentares aplicadas pelas respectivas
adnlinislrações nacionais, concernentes à importação ou
exportação .de mercadorias e:demais regimes e operações
aduaneiros;
b) Por ..-lnfração Aduaneira'., toda -violação ou tentativo.~ de violo.~ção da legislação aduane_ira:
c) Por "Delitos Aduaneiros", as infrações aduaneiras
qualificadas como tais nas respectivas legislações nacionais;

CAPITULO SEGUNDO
Campo

de apHcaÇio do Convênio
Artigo 2'

1. As Partes Contratantes do presente Convênio estilo
de acordo com que suas administrações aduaneiras pres·
tem assistência mútua com vistas a prevenir, investigar e
reprimir as infrações aduaneiras, seguns:io as disposições
do presente Convênio.
2. As Partes Contratantes do presente Convt!nio também concordam com que suas administrações aduanei·
ras pr-estein cooperação-mútua nos termos indicados nos
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respectivos anexos, em aspectos de interesse comum distintos dos indicados no item anterior.
3. A administração aduneira de uma Parte Contratante poderâ solicitif a assistência prevista no parágrafo I
do presente artigo, durante o desenvolvimento de um~,~
iilvestigaçào ou no marco de um procedimento judicial

ou administratiVo -emp-reendido por esta Parte Contra-

Via Superfície:
Semestre
...•...•..•..•..•••...•••..•.. Cr$ 3.000,00
Ano
..............................~ ••••.•. . Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

que a administração aduaneira queOs proporCionO-u tíver estipulado; e
b) Ci~rãà, po pars que os receber. das mesmas medidas de proteção das informações confidenciais e do sisilo
profissíorlal_ que_ aquelas que estiverem em vigor no dito
país para as infonnações, documentos de infonnação da
mesma natureza_, que tiverem sido obtidoS -em ·seu próprio t~~ório.
2. Estas informações, documentos e outros elementos de infor.mação nào_ poderão ser utili~dos para outros fins ex~to Com o·consenUm~n~o ~çrito da administração aduaneira que Os prOporCionar e -sob reserva das
condições que tiver estipulado, assim como das disposições do parágrafo 1 b) do presente artigo.

tante. Se a administração aduaneira não· tiver a iniciativa
do procedimento. não poderá solicitar a assistência se~
não dentro do limite da competência (iue se lhe atribuir a
título desse proccxlimcnto. Deste modo, se se empreender um procedimento no país da administração requeri- da. esta propcionarâ a assistência solicitada dentro do limite da competência que se lhe atribuir a título de dito
procedimento.
4. A assistência mútua prevista no parágrafo 1 do preArtigo 6<1
sente ~_rtigo não se _refe~e às__ ~lici_taçõ~ d~ arr~~o, nem à
aJbrança- de direitos, i~poSiOS,--eDcSr&oS~ Inllhas ou
---r._ --AS~-cõmuni~5ões entr~ as Partes Çç;ntra_tantes
qualquer outra soma por conta de outra Parte Coritra_previstas pelO presente Convênio.se éfetuarão diretafnentante.- __
_ _ _ _ _ te ~ntre suas respectivas administrações aduaneiras . .As
administiaÇões aduaneiras das Partes Contratantes deArtigo 39
signarão o~ serviços ou funcionários encarregados de assegurar as ditas comunicações, e informarão à SCcreútria
Quando uma Parte Contratante ju~r _gu_~ a as~s~~
o_~ no.~es. e endereços dos mencionados serviços ou fuit~
cia ou cooperação que lhe for solicftà_dª puder atentarcionários. A Secretaria notificará essas "informações às
contra sua soberania. sua segurança ou seus outros inteoutras Partes Contratantes.
resses essenciais, ou inclusive prejudicar os legítirilos in2. A administração aduaneira da Parte Contratante
teresses comerciais de empresas públicas ou privadas,
requerida ado tará em conformidade com as leis e -regulapoderá recusar acordá-la, ou acordá-la S<?b reservas de
mentos em vigor em seu território, t,odas as medidas neque se satisfaçam determinadas cbndiçôes Ou ex_ig~~c_iaS.
cessárias para a execução da solicitação de assistência ou
CQoperação~Nesse sentido, os demais órgãos desSa Parte
ArtigO 4'
Contratante prestarão, na medida do possível, a colabo:ração necessâría para o_CQmprimento dos objetivos do
Quando a administração· aduaneira de uma Parte
presente Convênio.
Contratante apresentar Uma Sõlicitação de assistência ou
3. A administra~ão adt,J.anei_ra da Parte Co_ntratante
cooperação a que ela própria nilo poderia atender se a
requerida atenderá às solicitações de assistência ou coo·
mesma solicitação lhe fos:>e apresentada pela outra Parte
peraçào no mais breve prazo.
Contratante, fará cõnslar esse fato no texto de sua solicitação. A Parte Contratante reqúerida terá completa liberdade para determinar o curso a dar a essa SQiiCitação.

CAPITULQTERCEIRO_
Modalidades gerais de
assistência ou cooperaçlo
Artigo 5"
1. As informações, os doCllmentos e os outro$ eler_ne_n~
tos de informação, comunicados ou ob~idos através da
aplicação do presente Convênio, merecerão o seguinte
tratamento.
_ ~_~
__
__
a) Somente deverão sc;r utilizadps para os fins do presente Convênio, inclusive; no marco dos procedimentos
judiciais ou adm:rlistiatiVos e sob reserva das cçndições

I. As solicitações de assistência ou_ cooperação formuladas a título do presente Convênio ·serão apresentadas por escrito e_íncluirão as informações necessárias e
serão acompanhadas pelos documentos con~iderados úteisL
2. As solicitações escritas poderão_ ser apresentadas
nO idioma da Parte Contratante solicitante. As solicitações e os documentos que as acompanharem serão traduzidas, caso solicitado, para um idioma acordãdo pelas
Partes Contnitant~ em questão.
-l- ,,Quando, em razão da urgêncJa, as solicitações de
assistência ou cooperação não forem apresentadas por
escrito, a Parte Contratante requerida poderá exigir uma
~onfirmação escrita. ·

Artigo 8'
Os gastos_ que ocasionar a participação de peritos e
testemunhas, eventualmente resultantes da aplicação do
presente Convênio, ficarão a cargo da Parte Contratante
solicitante, sem prejuízo de que possam combinar formas de financiamento. As Partes Contratantes não pode.
rão reclamar a restituição de outros gastos resultantes da
aplicação do pfesentc: Convênio.

CAPITULO QUARTO

Disposições Gerais
Artigo 9'
A- Secretaria e as Administrações Aduaneiras adota-

-rãO ffiedid-its slecesSáiiã.s Para trianter comunicações direU!S C:Oii!- vis~~s_a_ ~acilitar-o-cumprimento das disposiçõçs
do P~sente con-venío. sem prejurzo daquelas que se eretuam através dmo respectivos Ministérios de Relações
Exteriores.
Artigo 10
Para a aplicãção do presente Convênio, os anexos em
vigor referentes· a uma Parte Conrratafite formam parte
integrante do Convênio.

Artigo ll
- ~<\:s disposições do presente Convênio nã_o impedirão a
prestação de uma assistência ou coo~eração miÍ.tua mais
ampla que algumas Partes Contratantes acordarc:m,

CAPITULO QUINTO

Funções dos Oiretores Nacionais
de Aduanas e da Secretaria

Artigo 12
I. Os Diretores Nacionais de Aduanas zelarão, no
marco do presente Convênio, pela gestão e desenvolvimento deste.
2. Para estes fins, os Diretores Nacionais de Aduanas se reunirão periodicamente, pelo menos uma vez ao
ano, com; o objetivo de examinar o al}damento da aplicaÇão, do presente Convênio e seus anexos e adotar as diretriz.es e recomendações que julgarem convenientes.
3. A Secretaria exercerá, com base nas diretrizes e
comendações dos Diretores Nacionais de Aduana$, as
seguintes funções:
a) elaborar os projetas de emendas ao presente Convênio;
b) emitir opiniões sobre a interpretação das disposições do presente Convê:nio;

re-
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c) assegurar vfnculos úteis com os organismos inter~
nacionais interessados:
d) adotar todas as medidas susceptíveis de contribuir
para a realização dos- objetivos gerais e específicos d.o ·
Convênio e; especialrileiite, e-studar e propor riovos métodos e procedimentos de informação, cooperação ejo_u
assistênCia;
e) solicitar e coordenãr a prestação dÕ assistéiicia têcnica proporcionada por organisffios internacionais espe-

cializados;

J) organizar e convocar as reuniões de diretores, indicadas no item 2 do. presente artigo;
g) apresentar um relatório anual de suas atividades
aos Diretores Nacionais de Aduanas;
h) executar as tarefas que os Diretores Nacionais de
Aduanas julgarem conveniente determinar.
4. Para o_ melhor cumprimento das funções indicadas
no parágrafo anterior, a'Secretaria poderá convocar reuniões técnicas para os furfCioilários ou encarregados dos
escrhórióS que têm a seu cargo as diversas aç_ões de cooperação e assistência a que se-refere o presente ConvêniO
e seus anexos.

. 5. A secretaria a que se refere o presente ConvêniO se~~
rá exerci dá pela Direção Geral dC Aduanas do MéXico.
Artigo 13
Os Diretores Nacionais de Aduanas aprovarão o regulamento de suas reuniões. Neste regulamento se estabelecerá que para os fins de votação, cada anexo será considerado como um convênio diferente.
CAPITULO SEXTO
Disposições finais
Artigo 14
Toda diferêtiça entre duaS ou várias Partes Contratantes, no que se refere à interpretaçãÓ ou aplicação d4?_presente Convênio, se solucionará atrav~ de negociações
diretas entre ditas Partes, as quais darão a conhecer à Secretaria a origem da diferença e a solução encontrada.
Artigo 15

1. Tõdo Estado latino-americano, assim como Espanha e Portugal, podem chegar a ser Parte Contratante do
presente Convênio: · - ·- - · ·
a) subscrevendo-o, sem reserva de ratificação;
b) depositando o instrumento de ratificação depois de
havê-lo firmado sob reserva de ratificação; e
c) ade'rindo a ele.
2. O presente convênio estará aberto para a assinatura
dos Estados a que se refere·o pa:tágrafo 1 do pres~nteartigo, na sede da Secretaria.
· ·
3.. Depois dC sua enti'ada "em vigor, o presente CóJlvenio ficará aberto à adCSãO dOS deniàis Estados_.inàí.cãdç:t-no item 1 que assim o solicitarem.
- -4. Cada um dos Estados a que se teferem ~ parágrafos I e 3 do presente artigo indicarã-o, no- inome1_1tO de
firmar ou de ratificar o pfesente cOnvênio ou de ã"deiir a
ele, que aceitam os anexos I, V -e VIII. Ao mesmo tempo
ou posterionnente poderão notificar à Secretaria- qUe ·
aceitam um ou mais anexos adicionais.
S. Os instrUmentos de ratificação ou de adeSão Serão
depositados perante a Secretaria.
Artigo !6
I. O presellte convênio entrará em vigor três (3) meses
depois que três (3) dos Estados mencionados no parágrafo 1 do artigo 1S, o tenham assinado sem reserva de ratificação ou tenham depositadO- seu instrumento de ratificaçãO'.
-- - -_ --2. Em relação a toda Pai-te Coritràtante Que assiriar o
presente Convênio- sem i'eseiva dC fáillicaÇão, ou I-lúifi--:_- -car ou~ de acordo com o item 3 do aitigO 15 3derk a ele,
depois que três (3) Estados o tenham assinado sem reser-

va de ratificação oú tenham depositado seu instrumento
de ratHiciwão, o Coflvênio entrará em vigOr Úês (3)- iTI.eses depois que a dita Parte Contratante o tiver assinado
sem res-ma ·ae ritificaÇã-0 Ou depositàdo seu instrumento de ratificação ou de adesão, segundo o ca-so.
~- Todo anexo ao presente Conyênio, exceto os Anexos-], V e XIII entrará em vigor três (3) meses depois que
_ dois (2) Estados tiverem aceito dito anexo. Em ie1ação a
toda Parte Co"i:Jtratante que aceitar um anexo depOis que
dois (2) Estados o tiverem aceito, o dito anexo entrãrá
em vigOr três (3) meSes depois que esta Parte Contratante
tiver notificado s_ua aceitação. Entretanto, nenhum anexo entrará em vigor relativamente a uma Parte Coi:ltra,:,
tante, anteS dei próprio Con_vênio entrar em vigor relativamentê a essa Parte Contratante.
Artigo 17
Não se admitirá nenhu~a reserva ao presente Convênio.
Artigo 18
I. O presente Convênio terá duração ilimitada. Entretanto, toda Parte Contratante poderá denunciá-lo a
qualquer momento depois da data de sua entrada em vigor, tal como_ ~stâ determinado em seu <!ftigo I?.
2. A denúncia se notificará por um instrumeniÕ escrito depositado perante a Secretaria.
3. A denúncia causará efeito seis (6) meses depois do
recebimento do instrumento de denúncia pela Secretaria.
- 4. As disposições dos parágrafos 2 e 3 do presente artigo serão igualmente aplicáveis em refãçâo aos- anexos
ao convênio, podendo toda Parte Contratante, a qualquer momento depois da data em vigor, tal como se d~~
termina no artigo i6, "retii-ar Sua aceitação de um oU
vários anexos, exceto os anexos I, V e XIII quC são de
aceitação obrigatória. A Parte Contratante que retirar
sua aceitação' de todos õs anexos será considerada como
denunciadora do ConvêniO; pata os efeitos âCsta dispOsição os anexos I, V e XIII serão _considerados como um
só anexo.
S. Toda Parte Contrata'nte que denunciar o Convênio ou que retirar sua aceitação de um ou vários anexos,
continuará obrigada pelas disposições do artigo 5 _do
presente Convênio enquanto conservar infonnações e
documentos ou de fato receber assistência efou cOoperaç-d.o de outras Part<:>_ Contra~antes.

Artigo 19

l. Os Diretores Nacionais _de Aduanas ejou a Secretaria poderão recomendar emendas ao presente Convênio.
_
_
2. O texto de tOda-emenda recomendada será comunicado atrayês da_ Seçretaria_ às Partes Contratantes do
presente Convênio~
3. -To_dª propos_ta de emenda comunicada_ cqnfonne
o parágrafo anterior entrará em 'w"igor, em i'e1ação a_todas as Partes Contratantes, dois (2) meses depois da expír::ição de um (I) ano que se8uir à data da comunicação
da proposta da_ emenda, COf!J.~_con_di~() de_ que durante O
- mencionado período não tenha sido comunicada nenhuma obje_çãp_ à mencionada proposta de e~enda à Secretarla~põr_u_m Estilo. que for _,part_e Coritrata_nte.
_~.:~ _s~e- fOr Comuriica~a à Sesretaria_ ,l.lm.a _pbjeção à
proposta de ~enda por ~:~m Estado Parte ContrataD.te,
anfes da· expirãçãÔ de um ( 1) ano mencionado no parágraTo 3 -do presente Útigo, se considerar-se-á que a
emenda não foi ãceita e ficaiá. sem efeito.
Artigo 20
I. Toda Parte Contratante que ratificar o_ presente
ConVênio ou <idérir a ele terá considerado como 3ceitas
as emendas em vigor na data do depósito de seu instrumeriío ·de_ ratificação õu de adesão.
Toda Parte Contratarlte que aceitar um ariex.o terá
consideradO como aceitas as emendas de ditO anexo, em
vigor na data-em que notificar sua aceitação à Secretaria~

2: -

Artigo 21
A Secretaria notíficará às Partes Contratantes do presente Convênio e ao Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas:
a) as assimituras, ratificações, adesões e notificações
menciOnadas no artigo IS do presente Convênio;
b) a data na qual o presente Convênio e cada um dé
seus anexos entrarem em vigor conforme o artigo 16;
c) as denúncias recebidas, conforme o artigo 18, e
d) as emendas consideradas como aceitas conforme
o. artigo 19, assim como a data de sua entrada em vigor.
Artigo Z2

A partir da sua entrada em vigor, o presente Convênio
será_ registrado na Secretaria Geral da Organização das
Nações Unidas conforme o artigo 102 da Carta da citada
Org-ãrfizàÇão.
- O 'iiist"rUmCmto--Original do presente Convênio, cujos
textos nos içfiCiilia-s espai1hol, português, francês e inglês,
sã.õ igualmente autênticos, será dc!pOsítado Oã. Secretaria,
que enviará cópias Certificadas a todos os Estados mencionados no parágrafo 1 do artigo 15 do preseiite Cánvênió:
-o ""preSente· Convênio firma-Se na cidade do México,
no dia 11 de setembro de 1981, na presença do Senhor
- licenciado David I barra, Secretário da Fazenda e Crédito Públíc.o dos Estados Unidos Mexicanos, que o assina
ria qualidade de testemunha, na presença dos represen- tantes dos Organismos Internacionais, que também o asslnam.
Argentina - Juan Carlos Mllrinez
H ai ti - Willi~m Banhome
México - Guillermo Ramirez Hernandez
_
Paraguai - Miguei_Mardn Gonzalez Avila
República Dominicana - Teófdo Garcia Goozalez
Uruguai -Dante Barrios de Angelis.
TESTEMUNHAS
David Ibarra - Secretário de Fazenda e Crédito
Pt1bUco Estados Unidos do México.
... HUgo Ernesto Opatzo Ramos - Representante_ da Associação Lai.illo-Americãna de lrltegração.
Durval F. de-Abreu-Representante da Organização
dos Estados Americanos.
José Dei CampO Ruii: - Representante do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Ignáclo Encbavarrfa AranedA- Representante da Co· "
missão Económica- para a América Latina.
Arodys Robles Morales- Representante do Programa
das Nações Unidas para o Comêrcio e Desenvolvimento.
Josefti--Raquel Tabfa,da Ortlz- Representante da Secret~ri<i"_ d~ ln,tegração Cen_tro-Ame!icana.

ANEXO l
Prestação de oficio de
assfsténda e/ou- cooperaçio
- I. A admlnistr::ição aduanCira de uma Parte Contratante comunicará de ofício e confidencialmente à administra-Ção aduaneira da Parte Contratante interessada,
toda a informação significãtiva que ChC8:ar aõ seu conhecimento no marco normal de suas atividades e que lhe
faça supor que será c-ometida uma grave infração aduaneira no território dessa Parte Contratante.
As informações a comunicar referem-se, em especial.
ao tr;lnsito
pessoas, ·mercadoriã.s ou meios de transporte,
2. Se necessário, a administráÇão aduaneira de uma
Parte Contratante comunicará, de oficio Cconfidencialme!J.te -à administração aduaneira de outra Parte Contratai-tti, sob a- forma de originais ou cópias aUtenticadas,
documentos. relatórios ou atas, em apoio às informações
resultantes da aplicação do parágrafo 1 anterior. -

ae
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3. A administração aduaneira de uma Parte Contratante comunicarâ, de ofício e confidenCialmente à adm!nistraçàO aduaneira de outra Parte Contratante diretamente interessada, as informações susceptíveis de lhe serem úteis, referentes às infrações aduaneiras e, especialmente, aos novos meios Ou mêtodos utilizados para
cometê-Ias.
4. As administrações aduaneiras nacionais d_as Partes Contralanies ptestar.:se-ão~~de oficio, a maior coope-ração e assistência--PosSíVel nos-diversos campos, aspectos e matérias que forem de interesse do ponto de vista
aduaneiro. -

ANEXO V
Cooperação em matéria de
facilitaçio do tráfico de
mercadorias ejou pessoas
através da fronteira comum
l. A pedido da administração aduaneira de uma Par~
te Contfatiül.tC, ·a- administração aduaneira de outra Par~
te Contratante çomunicarâ ~ relaçãQ_das a9uanas situa-:
das ao longo da fronteira cOrii.llm, coin indi®,ção de sua
competência, horáriO- de trabalho e estradas e caminhos
habilitados para o acesso às mesmas, assim como qual~

que~

"tnodificação posterior das informações proporcio-

nadª-.~,

f. Dest?- forma_. _~:f'!la e out~a se esforçarão por coor-

denar_ o funcionainento destas <:~-d~anas, harmonizando
sua competência e horários de trabalho e procurando
que os serviços respectivos funcio-nem em tocais comuns
(j_~staposiç~o) e'?. controle d~ Vf?Ículos eb?gagem se efetu_e me~i'ª-n~e pro<;etlimento_~ un_ificados .
.. 3.. A pedido da administração aduaneira de uma Parte Contratante, a administração aduaneira de outra Parte Contratante proibirá ou solicita:rã, a quem correSponder que protba, a exportação de mercadorias destinadas
ao território da Parte Contratante solicitante, quando a
aduana de.destino desta última não for competente para
desembaraçã-la. .

ANEXO.Xlll
Cooperaçio em matéria de
modemizaçio dos serviços
aduaneiros oacionais e
de habilitaçio técnica de seu pessoal
A pedido da administração aduaneira de uma Parte
Contratante, a admi~istração aduaneira de outra Parte

Outubro de 1984

Contratante lhe prestará toda a cooperação que lhe for
pQ_ssível com ~_finalidade de contribuir para a modernização de suas estruturas, organização e métodos de trabalho, inclusive a coOrdenação do funcionamento efou
da utilização dos laboratórios químicos aduaneiros e outraS d.ependências das administrações nacionais e o aproveit~mento de funcionários espe.cializados na qualidade
de peritos.
A pedido da administração aduaneira de uma Parte
Çorur_atan te. a administração aduaneira de outra Parte
Contratante, prestará toda a cooperação que lhe for
possível para pôr em andamento e/ou aperfeiçoar os sistemas de habilitação técnica do pessoal da administração
aduaneira da Parte COntratante solicitã.rüe. ·inclusive o
treinamento e o intercâmbio de professores e a concessão
de bolsas de estudo.
A Secretaria maittei-â um registro atualizado das informações fornecidas pelas Partes Contratantes do presente
anexo ou que forem colhidas sobre as possibilidades de
prestar ou requerer, conforme o caso, a cooperação a
que se referem os parágrafos I e 2 anteriores, e adotar.â
as medidas que forem pertinentes para promover a utili·
zação da mencionada cooperação.

·, .....,

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 173• SESSÃO, EM 17 DE OUTUBRO DE 1984.
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor PraidQ.te d_ll República
Nos 182 a 185, de 1984 (nos 377 a 380/84, na origem), de agradecímento de êomunicações.

1.2.2- Oficio do 1'-Secretiri.o da Câmara dos Deputados
Nt 853/84, comunic3.nd_Q a -aprovaÇão e envio à
sanção do Projeto de Lei do Senado n" 80/74 (n'
2.830/80, naquela Casa).
1.2.3 - Comunlcações
Dos Sts. Senadores Albano Franco- e Aderbal Ju~
rema, de que se ausentarão do País para pa-rtiêíPareni
da XXXIX Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas.

l.Z.4 -Discursos do Expediente
SENADOR HUMBERTO LUC.ENA. oomo Ll<ler
-Comentários a nota do Ministro da Ind6stria e do
Comércio sobre acusações feitas ao Sr. Aloisio Garcia, Presidente do IBC.
SENADOR NELSON CARNEIRO. como L!de(
- Escolha do Bispo Sul-Africano Desmond Mpilo
Tutu, para Prêmio Nobel da Paz de 1984. Autorização dada pelo Senhor Presidente da República ao
Ministro Jarbas Passarinho para conceder um reajuste de 85% do INPC para os inativos que recebem beneficiaS acirila de três salãrios mínimoS, a pa-rtir-de 1•
de novembro vindouro. Apelo ao Senhor Presidente
da República no sentido de institucionalizar o Parla·
mento· Latino-Americano.

SENADO.R ALMIR PINTO - Artigo publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, sob o título, ..Igreja
de Roma defende sua identidade".
1~~-

Comunlcaçio

d~

Presidência

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

1.2.6- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n' 209, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Lei n'6.782, de 19_de maio de 1980, C:Sten.dendo a todos os servidores, mesmo não estatutários,
o direito à pensão especial.

1.2.7- Requerimento
N<:~ 245/84, do Sr. Senador Nelson Carneiiõ~ Solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do exDeputado Federal Janary Nunes, ·o'corrído ontem no
Rio de Janeiro. Aprovado, apóS usar da palavra no
~~!"inhamento da "~otação o Sr. Nelson Carneifo.

1.3- ORDEM DO DIA
--___.;.Projeto de Lei do Senado n' 140/84; de autoria
do Senador Nelson Carn~iro, gtie-altera a red.ação do
aTt. 250 e I:CStabelece- os ãrts. 252,253 e254, todos da
Lei n" 4.737,-de IS .de julho de 1965 -Código Eleitoral- revogando o Decreto-lei n91.538, de 14de abril
-de 1977. (Em regime de urgência). Aprovl:do em primeiro turno, com emenda, após parecer da comissão
competente. A Comissão de_ Redação.
-Projeto de Lei do Senado n' 140/84, em regime
de urgência. Aprovado em Segundo turno: À Câmara
dos Deputados.
-Projeto de Lei do Sen~do n' 139/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decretol_~i nt__ l.~41, de_l4 deabr~t de 1m. (Lei das Sub!egen-

das). (Em regime de urgência). Votação adiada por
falta de IJI.Orum.
_,...Projeto de Lei da Câmara n' 10/81 (n<:~
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre aposentadoria, com proventos . integrais, dos excom batentes segurados da Previdência Social. Vo·
tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 44j81 (n' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação_ de masSa- (râdio, televisão, cinerita, jornais,
reviStas; cartazes: ànuáríos ou qualquer outro tipo de
publicição) aceitar a autóriiilção ou a veicUiaÇlo de
anúncios e- de comerciais que não sejãin -negõdados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e soln - por profissionais e empresas brasileiras._ Votaçio,.a~da ~_or falta. dC:_quorum.

..., Projeto de Lei da CAmara no 53{17 (no 227/75,
na Casa de origem)~ que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissíOnais, e da outraS providênciãs~ Votaçio adiada por
falta- de quoriun.
-Projeto de L_ei da .Câmara o<:~ 65_/7_9 (n'
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 14/84 (n"
2.867/76, Da Casa de ofigem), que introduz modificações na Consolidação das Leis ·do Trábalho, aprovada pelo Decreto~lei n" 5....452, de i' de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair núpcias, Votaçio
adiada por fatta di quorum. · ·
-Projeto de Lei da Câmara n<:~ 79/79 (n"
t.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parâM
grafo -~9 art. 5' da ~i n" 3.807, de 26 de agosto de
1960.. que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Sacia~, alterada_ p~~ Lei_ n" 5.890, ~e 8 de junho de
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1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votaçilo adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do SenadO n~ 13 f80, de autOria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do Petróleo e do álcool,
quando destlnad6ii0 consu-mo-próprio de motoristas profissionais autônomos. Votação adiada por f:ilta de quorum, para votação do Requerimento n9
240j84.
-Projeto de Lei do Senado n'~ 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n'i' 594, de 27 de maio de 1969, que
institui a Loteria Espo-rtiva Federal, e dá outras providências. VOtação adi&da- POiTãJta

de quorum.

IA- DISCURS-OSAPÚS A: ORDEM DO DIA

SENADOR MOACYR DALLA- Dia do professor.
SENADOR NELSON CARNEIRO '-- Fuga de
menores do Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador- RJ.
SENADOR GASTÃO MULLER-Depoimentos
prestados na Comis_S_ão _d_e Desportos e Turismo da

Câmara dos Deputados pelo Presidente ·do Comitê
Olímpico BraSi!eim e pelo Diretor Técnico,-sobre as
Olimpíadas de Los Angeles.
SENADOR LOURlVdLIJAPTISIA- Objeiivos
iniciais colimados pelo Projeto de Irrigação Nilo
Coelho, implantado pela CODEVASF.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2-ATA DA .174• SESSÃO, EM 17 DE OU·
TUBRO DE 1984

cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado do Vaticano. Apreciado em sessio secreta.

2.1-ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Oficio. do

sr;J~>-Secretário

da Câmara dos

Deputados

Encaminhando à revisão do Senado, autóirafo da seguinte matéria:
SUbstitutivo da Câ~ara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado nl' 148, de 1984-Complementar, que
adapta a Lei Complementar nl' 15, de 13 de agosto de
1973, que regu_la---ª- composição e o funcionamento do
Colégio que elegerá o Presidente da Repóblica e dá
outras providências, às disposições-da Emenda COnstitucional nl' 22, de 29_ Qe julho de 1982.
2.2.2 -
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-...:.Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~> 157/84 (n~> 323/84, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da Repóblica submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Raul
Henrique Castro Silva de Vicenzi, Ministro de Primeira Classe, da" carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à RepúbliCa
da_ Áustria. Apreciado em sessio secreta.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
~-DISCURSO

PRONUNCIADO EM SES-

SÃO ANTERIOR
-rio Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão
16·10·84

Leitura de projeto

Projd:o de L~i ·d~· Senado n'?-210, de 1984, de autoria do Sr. Senador Gabriel Hermes, qu~. "acrescenta
diSpositivo à lei n'? 5.474,-de 18 de julho de I968,alte--rada pela Lei n'? 6.458, de 1'1 de riovembro -de 1977,
dispondo_ sobre o pagamento de Duplicatas em data
posterior à de seus vencimentos.
2.3- ORDEM DO DIA

de~

4- RETIFICAÇÃO
-Ata da ~65• Sess~o; i"ealizad~ em 4~10-84

5-SECRETARIA GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de 1'1 a 30 de
setembro {Retificação)

6 - MESA DIRETORA

-

Parecer da Comissão de Relações Exteriores
128/84-(n~> -278!84~- na erige~)
pela q-Ua_I o S_enhor Presid~nte da Repúblíca submete
à dé!ibêràÇão-do SenadO a escOlha do Senhor Carlos
FredericO Duarte Gcinçal_ves da RÓcha~ Mliiístro dC
Primeira Classe, da carreii-a de Diploffiata, p3'ra exer-

Sobie a MeOSagem n~"

7- LIDERES. E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 173' Sessão, em 17 de outubro de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária,

da

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e

47~

Legislatura

Almir Pinto

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:.

EXPEDIENTE

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Claudionor Roriz- Odacir SOãi"eS---Aioysío Chaves
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros-:_ Alexandre Costa
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto José Lins- Virgílio Távõra- Carlos Alb~rto- Moa~
cyr Duarte- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
- Aderbal J urema - Guilherme Palmeira -- Carlos
Lyra- Luiz Cavalcante --Albano Franco- Lourival
Baptista - Passos Pôrto -~ Luiz Víana -- João Calmon
- Moacyr Dalla- Amaral Pei_x_QtO -- Nels.on Cameiro
- Itamar Franco - Morvan Acayaba_- Amara_! Furlan ~Fernando Henrique Cardoso- Severo GomesHenrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MiillerJosé Fragelli- Affonso C amargo- Lenoir Vargas_Pedro Simon - Octãvio Cardoso.

DOYrésfdente da República, de agradecimento de comunicação:
N~> 182/84 (n'? 377/84, na origem), de 16 de outllbro do
c-orrente ano, relativa à 'aprovação das matérias con-starites -das Mensagens da Presidência da República n"'s 46,
de 1982: 320, 319 e 331, de 1984.
· N'<' 183/84 (n~> 378/84, na origem), de 16 de outubro do
corrente ano, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n~'s 75,
101 e 113, de 1984.
N~> 184/84 (1}~'_379/84, na origem), de 16 de outubro do
corrente anO'.- relativa à promulgação da Resolução n~"
Só, de I~84. N<~ 185/84 (N<~ 380/84,. na origem),. de 16 de outubro
do coàente imo, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n'?s
122, 125, 139, 140, 223 e 257, de 1984.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,..- ~ lista de
presença' acusa o cOmparecimento de 43 Srs. senad~r~s.
Havendo número regimental, declaro aberta a sesS~!O·
Sob a proteção de Deus, ipiciamo~ nossos trab~hps.
O Sr. J<?-Secretãrio proCederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte-

MENSAGENS

OFICIO

O~ P~iin~iro--Secretário da Cânlara dos D~putados N"' 853/84, de 16 de outubro do corrente ano, com uni~
cando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do

Senado n'1 90, de 1974 (n~> 2.830/80, na Cânlara d-os beputados), de autoria do Senador Franco MontoiO, que
concede aos empregados domésticos-férias ànu3is remuneradas d_e trinta dias corridos, ~pós cada período de
doze meses--de trabalho. (Projeto enyiado ã sanção em
16-10-84).

O SR-. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
:Sobre a me5a, comuÕicações que vão-ser lidas pelo Sr.
1~>-Secretáiio.
São lidas as seguinfes
TenP,o a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País, a partir de 23 de outubro para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos arts.
36, § 2~', da Constituição e44 do Regimento Interno, participar, cOmo Observador Parlamentar, da Delegação do
Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia Geral das Nações
, Unidas.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1984.- Albano
Franco.
T enh'o a honra -de cOmunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do Pais_? partir de 17 de outubro para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos arts.
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36, § 2~>, da Constituição e44 d0-Regimeilt61ntemo, par~
ticipar,- como Observador Parlamentar, da Delegação do
Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1984. - Aderbal

Jurema.
·
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A
cia fica Ciente~
·
Hã oradores inscritos.

Presidên~

ConcedQ a palavra ao nobre Senador Humberto Luce-

na, na qualidade de Uder do PMDB.
O SR-. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte dis-curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, Senador

que-eram

Murilo Badaró, declarou, através da imprensa,
destituídas de fundamento as acusações formuladas contra o Sr. Aloísio Garcia, recêtn-noró.eado para o cargo de
Presidente do IBC.
De fato, as acusaões foram feitas poi- triiril. desta tribuna, na semana passada, e, posteriormente taióbém, pelo
jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de domingo.
As afirmaçõeS do Ministro e a nota oficial do própria
IBC, pUblicadas na edição de ontein do Cori-elo Braziliense, não negam nem desmentem que o Sr. Aloisio
Garcia esteja -uindiciadõ" em Inquérito Admin-istrativo
instaurado pela Fundação de Assistência ao Estudante,
por determinação~da Sra. Ministra da Educação, Esther
de Figueiredo Ferraz.
Desejo ressaltar, Sr. Presidente e Srs. Senadores. que a
acusação de corrupção passiva que pesa contra o- Sr.
Aloísio G3.fCia não foi feita pela imprensa, pelas oposições ou por mim. Tanto eu quanto a imprensa as tornamos públicas apenas. O libelo contra o Sr. Aloísio G_a_rcia está no depoimento de um funcionário do Gollerno,
o Coronel João Manoel Brochado, Superintendente da
Fundação de Assistência ao Estudante, quando foi inquirido pela Comissão de Inquérito. Se, por acãso, as
acusações fossem tão desprovidas- de fundamento, como
afirma o Ministro Murilo Badaró, por que a Comissão
de Inquérito, ãJiós- a oitiva de dezenas de testemunhas,
decidiu indiciar o Sr. Aloísio Garcia cotno_acusado_ d_e
praticar corrupção passiva, na instrução do Inquêrifõ?
Se, por acaso, são interesses políticos~ comO ã:firmam
o Ministro e o PreSidente do IBC, a que política servem o
Coronel Brochado e a Comissão de Inquêrito?
A Comissão de Inquérito ainda não concluiu os trabalhos. O indicianieri.to do Sr. Aloísio Garcia poderá ou
_não transformar-se em reComendação de punição ou de
encaminhamento à justiça penal, de acordo com o conteúdo do Relatório final, que venha a ser apresentad'o
pela Comissão à Ministra da Educação.
O que fiz desta tribuna, Sr. Presidt.nte e Srs. SenadOres, foi manifestar a minha estranheza pela nomeação do
Sr. Aloísio Oarcía para a Presidência do IBC, estando
este senhor respondendo a Inquérito Administi-ativOínstaurado por órgãOs do mesmo governo a que serve.
Era o que tinha a dizer. (MuitO Cem!) -- --

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO:
BADARÓ REJEITA
.. ACUSAÇ0ES A, GARCIA
O ministro da Indústria e do Comércio, Murilo Baciaró, não quis comentar as acusações de que o atual presidente do Ins~.ituto Brasileiro do Café (IBC), AloísiO Teixeira Garcia, recebia comissão de lO por cento para resgatar dívidas das empresas fornecedoras de gêneros alimentícios ao Programa de Alimentação Escolar, do Ministério da Edücação e Cultura, quando foi presiden-te da
Empresa Brasileira de Alimentos (COSA L), entre 14 de
setembro de 1982 a 28 de fevereiro deste ano.
Para o ministro, aS acusações não merecem uma Comiss.ão Partam'entar de Inquérito (CPI), argumentando

que a CPI só deve ser utilizada quailOo o assunto tiver
rundamento~ O caso não comporta a convocação da comissão, "explicou o mi'nistro, "p"ela fragilidade das acusações, absolutamente infundadas".
Ontem à tarde, o presidente do IBC liberou uma nota
de esclarecimento, através da Coordenadoria de Comunicação Social do Ministêrio da Indústria e do Comércio
dizendo que ~no período de minha administração a COBAL adquiriu produtos e utilizou serviços de cerca
2.500 empresas e entidades. No entanto, de todo esse
universo, apenas a PRO VISA formulou denúncia de suposta corrupção envolvendo meu nome".
Aloisio Garcia disse tambêm que 70 jjoi_ ceiiio das
compras da empresa são de responsabilidade de superinteitderlteS regionaiS, e que a outra pai-cela (30%)
destinaVB:·Se a comprªs instiliiciOnaís,_âe formaÇãõ de "estoques do governo,_Ele acusou a PRO VISA de utilizar o
recurso com fimj: políticos, afirrriarido"-que sua conduta
profissi"ollã.J ~ "pautada em critêrios unicamente técni~

de

c0s-".
A seguir a íntegra da nota:
O presidente do Instituto Bras~leiro do Café (IBC),
Aloísio Teixein:i"Garcia, vem de público esclarecer notícias viculadas pela imprensa, nos últimos dias, a respeito
_de fatos atribuido_s à sua admiriistr8ção ao tenipo em que
era presidente da ·companhia Brasileira de AlimentosCOBAL.
I -De acordo com a estrutura interna da COBAL e
de seus estatutos, não cabia à presidência da empresa
realizar transações comerciais, quer fossem de compra
ou de venda. existindo para tanto uma diretoria e departamentos resjlonsâveis pelo setor. Apenas em casos excePcionais- PrCsidênCia tomava conhecimento efou intervinha no 'setor comercial. que é descentralizado por
todo_ o_ País. Assim, cerca de 70% das compras da COBAL se achavam sob a jurisdição de superintendentes regionais.- Do restãitte que competia à matriz atravéS da diretoria comercial uma parcela signifiêatlva destinava-Se
a compras institucionais, dos próPrios estoques do -go-

a

verno~

2- No período de minha administração, a COB-AL
adquiriu produtos_ e utilizou serviços-de-Cerca de 2.500
~empresas _e eõtid-cldeS:No_entMtiO, de _to-do esse Unlversõ,
apeõaS a -PR.OvrsA forniulou denúncia de suposta corrupção, envolvendo meu nome.
3-- Segundo o depoimento da titular da PRO VISA,
consta eXPressamente que "pessOa afirmando se chamar
Aloísio Garcia" teria lhe teleronado, solicitando c_omissão para liberar pagamento de faturas atrasadas devidas
pela COBAL a terceiros, que não a PROVlSA.
Constata-se a evidência de_ ci~e tal denúncia carece de
consistência e não constitui sequer indício de um possível
·
envolvimento meu.
4 - Desejo ainda destaCár a circunstância de a denunciãnie, nO citso a PRÜVISA;jain-ais hà"vef mantidO qUalquer transação direta com a CO.BAL, sendo apenas
fabri~t~ de componen~e aJ4nenF~io para outra empre--sa, que pOr SUã"-Vez desmentiu OepiSódiO eril- (rlle"Stão.
5- Atribuo o mencionado telefonema, porquanto jamais houve qualquer contato pessoal com a denunciante,
a terceiros, que utlizam o nome de dirigentes superiores
para alca_nçar seu propósito ex.clusivo, de denegrir empresas, instituições ou homens públicos.
6-::..... Não descarto assim a possibilidade de estar sendo
vítima de pessoas ou organizações comerciais que foram
rrustadas ou obstadas em seus interesses, proCurando denegrir minha imagem, já que as contas da COBAL, durante_ minha gestão, foram aprovadas tanto pela auditoria externa da SEPLAN/PR quanto pelo Tribunal de
Contas da União.
7 - Lamento a utilização de tal recurso, com fins exclusivamente políticos, reafhrriãndo mais uma vez a minha conduta profissional pautada em critérios unicamente têc-riícOs. Sem qualquer conotação, partidária ou
facciosa.
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Tenho ainda a dizer que guardo com serena tranqUilidade a apuração de tais ratos, certo de que a verdade e a
justiça -prevalecer.lo. Aloísio Teixeira Garcia, Presidente
do Instituto Brasileiro do Caré.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO, corno Líder.

O SR. NELSON. CARNEfRb (PTJl'·'---~IU. Como
Hder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Três motivos me trazem a esta tribuna nesta oportuni_dade. O primeiro é para me somar aos cidadãos livres dC
todo o mundo, que hoje se rejubilam pela concessão do
_Prêmj9 Nobel da Paz de 1984 ao pastor anglicano de
Johannesburgo.• Desmond Mpilo Tutu.
Realmente, a signiração dessa escolha está bem retratada no parecer unânime dos cinco membros da Comissão Norueguesa, que distinguiram O:..;).!acerdote sularricano com o prêmio deste ano.
··~
" O teXto é o seguinte:
uA premiação deste ano deve ser vista como um
reconhecimento renovado da coragem e do heroismo demonstrados pelos negros sul-africanos em seu
uso de métodos pacíficoS no esforÇá COntra o
apartheid (a política separatista imposta pelos go-vernantes brancos de Pretória). Este reconhecimento é também dirigido a todos aqueles que em todo o
mundo usam tais mêtodos para se afirmarem na
vanguarda da campanha pela igualdade racial cOmo
um direito humano. A premiação também deve ser
vista como um gesto de apoio a todos os indivíduos
e·-grupõs- da Ágrica do Sul que, com sua preocupação pela dignidade humana, fraternidade e democracia. estimulam a admiração do mundo".
O Congresso NaciOnal, num país multirracial como o
Brasil, não pode deixar de consignar o seu jú-bilo por ver
premiado este apóstolo da paz, que luta nos caminhos
difíceis da Á fríca- do Sul pela extinção do pesadelo racial.
O segundo motivo, Sr. Presidente, é rejubilar-me com
a iniciativa do Senhor Presidente da República, comunicada hoje ao Ministro Jarbas Passarinho, conforme leio
no J ornai do Brasil:
.. Brasília- Todos os ínativos que recebem pensões acima de três salários mínimos (Cr$ 291 mil) terão reajuste de 85% do INPC, em vez dos 80%. a
partir de ("'de novembro. Autorização foi dada ontem ao Ministro da Previdência Social, Jarbas Passarinho, pelo Presidente João Figueiredo, durante
despacho no Palácio do Planalto. A medida signifi~
ca, para a Previdência, um custo de Cr$ 215 bilhões,
O Presidente também autorizou o Ministro- e
esta é uma velha aspiração de rodos 'bS apOsentados
e pensionistas deste País e que, 'po~ muitaS vezes, tenho ocupado esta tribuna para reclamar - a reali·
zar estudos para que o reajuste dos benefíCios qUando da correção do salário mínimo, passe a- Ser rcito
pelo -novo salário - e não pelo anterior;-procedimento atual da Previdência."
Realmente, essa era uma das grandes reivindicações
dos aposentados e pensionístas, a de que os reajustes fossem calculados, não sobre o antigo salário mininlo, mas
sobre o -,-iiovo salário nlínimo. ~TOdos COmpreendem que"
no mês seguinte o Ministério da Previdência não poderâ
modificai todos os cálculos-, mas todos esperam que es~
ses cálctilos seJam rcrcitos com a maior .brevidade, de
modo que desde a data da fixação do novo salário mínimo, a ]'i' de novembro, já possam eles receber o reajuste
c"om base no novo salários mínimo e não com base no
;!intígo.
Finalmente, o Presidente João Figui::"iredo, que tem
sido alvo de tantas crítiCas e de tantos aplausos, merece
realmente a gratidão do País, por ha':'er, ~isso ~ incon-
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teste, contribuido poderosamente para abertura da polí·
tica interna. Ai estão todos os antigOs exiladÕs, a(estão
todos aqueles punidos pelos atos institucionais, ainda
que injustamente punidos, sem direito de defesa e contra
os quais desde o primeiro dia da Revolução de 1964,
manifestei-me da tribuna do Senado, arrostando, inclusive, possíveis conseqaêricias; houve também .a realização
das eleições de 1982, eleição direta dos Governadores, e

tudo isso a Nação reconhece no Senhor Presidente da
Reptlbiica. Mas, ao lado dessa abertura política interna,
espero que Sua Excelência atenda ao apelo que lhe fiz
pessoalmente no Palácio do Planalto, em audiência e-special, apelo que enderecei, tambêm, ao Sr. Ministro das
Relações Exteriores, para- que ailtes dC~ encerrar o Seu
mandato o Senhor Presidente da República dê um passo
além na abertura da politica continental, tomando a iniciativa de enviar ao COngresso Naclonã.I um textO de
acordo pela instituciOnã.Iização do Parlamento Latinoamericano a que tenho a hOnra, por bondade dos companheiros da América Latina, de ser o Presidente. Com
essa instituciorialização se abrirá, para a· Parlamento
Latino-americano, amplas e novas perspectivas.
Antes mesmo dessa instituciOnalizaçãO - e aqui vai
uma confidência, com os resguardos naturais - o relevo
dessa entidade é de tal sorte que ainda no mas passado
fui procurado por um delegado das Forças Revolucionárias de El Salvador para·que o Parlamento _Latinoamericano foss.e intennediârio de um diálogo com o Presidente Napoleon Duarte. Por sorte, Sr. Presidente, o
Presidente tomou essa iniciativa e, hoje, o que deveria resultar da iniciativa do Parlamento Latino-amei-icã:no; r'esulta de uma atitude digna de todos os aplausos do próprio PreSidente da República de El Salvador.
Guardo, como testemunho dessa atividade, a carta de
agradecimento que acabo de receber daquelas organizações revolucionárias, o que prova que, embora não
seja ainda instituCionâli:Zado, o Parlamento Latinoamericano jâ se projeta como uma força capaz de levar
aqueles que estão em armas em El Salvador para tentar
um entendimentO com o governo legal."
Esse fato, Sr. Presidente, que mostra a importância
que a América Latina dã ao seU_ Parlamento, justifica
que o Senhor Presidente João Figueiredo dê um passo
adiante, não se contenha apenas na abertura da política
interna, mas caminhe além e tome a iniciativa reclamada
por todos os países da AmE:rica Latina de instituciorializar o Parlamento ·que tenh.o a honra de dirigir.
São essas, Sr. Presidente, as considerações que deveria
fazer nesta oportunidade. Muito obrigado: (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre _Senador Almir Pinto, por permuta com
o nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr:esidente, Srs. Senado;-es:
Devo dizer, antes de iniciar o meu despretêricioso discurso, que é uma mera coincidência o assunto que irei
tratar nesta tarde da tribuna do Senado Federal, com a
presença de relígíosas n:is galerias do Senado FederaL
Este discurso escrevi de sexta-feira à tarde para o·sãbado. Ontem, deveria ter falado, mas ocupando a Presidência; na ausência de S. EX• Q. Sr. Presidente, não me foi
possível. Só hoje, então, como segundo orador inscrito
-em 2~' lugar, o nobre Senador Jorge Kalume, que não
iria falar na tarde de hoje e inscrito em l~' lugar ofe~ceu
a oportunidade de ler o que escrevi.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é certo que o Senado
Federal é o cenârio onde se discute os problemas nacionais: política, economia, assuntos outros de interesse regional e, -ainda, os ligados à eduCação, saúde e assistência
social.
Religião ...a nossa Constituição preceitua a liberdade
religiosa. Cada qual adotarâ -a que lhe parece melhor e
qu~ ausculte os seus sentimentos de fé
cristã.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IW
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O Brasil, sendo um dos p~_íses mais católicos do mundo, fiel à Igreja de Roma, não parece aceitar, como aconteceu presentemente na América Latina. uma espécie de
desromanizacão ocorrida ao tempo de Bizâncio.
Há poucós dias, abordei desta tribuna um tema que
preocupa os católicos, quando perplexos assistem uma
descaracterização_ do que se passou a chamar Teologia
da Libertação, emprestando-lhe o clero progressista uma
feição inteiramente inãrxista, materialista, enfim.
Na ocasião ii e Pedi fosse tfanscrito uma entrevista
concedida ao Joroal_de Brasffia, pelo Arcebispo Metro-:
po-litano Dom JOS~ Freire Falcão, teólogo de boa cepa,
em que S. Revm• deixava bem claro ~ se~ pensame~_!o,
ãO meSJno- tempo em que _advertia o clero, para_ a não
aceitãção do que alguns sacer_dotes pretendem em relação à aplicaÇão da Teologia da Liberação, frontalment-e contrâri3 -aO ~frito da lgrefã CatóliCa Romana, querendo enxertâ-l_a cOm a dÕutrina marxisia, repelida, por
inconciliável com o que é professado pela religião de
CristO.
·

gara!11 a negar a identidade da Igreja da Europa e da
Igreja latino-americano.- O Papa, num discurso notável e lúcido - a ser ainda comentaao - , fez, perante a feuniãO do CELAM, um diagnóstico baS:..
tante realisia da--problemática da América Latina e
da sua Igreja. No_ nosSQ contexto - restringindo
nossa análise à sítuação- eclesiástica - chamas as
verifi~Ções prOcedenteS de D. Antônio Quarrilncino; presidC'nte do CELAM, que apontou os maiores
desvios observados na (greja Latino-ameriC-ana:: ·a
desobç_diê11_cia à hierarquia ei:iesiãstica e
Pofitização da função -religiosa, istO é, o uso da ãnãlise
mar_x,_ista _no EVangelho.
A Teologia- da Libertação e a Igreja popular (que
poderiam ter um sentido correto, qu'e de fato não
. _têm), colQcando a_ !)._jerarquia de lado e fazei1do da
lifurgia_ um instrumento político ou meramente sociológico :___ ·'disse D. Quarrancino - produZemuma verdadeira Igreja- paralela. Igreja, portanto,
- cl~mãtTcã e hi:réiica. uma lgrC:ja infectada pelo pior
vírus cultural produzido pela Europa, o qual atinge,
letalmen-te, tudo o que- o Ocidente, antes sob a lide. -rarfÇa -dã -Igreja, deu aO mUndo." Lembra o culto articulista o notâvel discurso pronunciado perante a reunião do Ceiam, que pela sua lucidez,
deixou bem claro o realista diagnóstico do problema da
América Latina e da sua Igreja que, segundo uns acompanhou a evolução dos tempos, segundo outros - a involução cultural da Europa e do Ocidente (secularização
e discristianização) do ponto de vista económico e sOcial,
fenômenos que foram interpretados com reflexos negativos para a vitalidade da própria Igreja.

O jornal O Estado de S. _Pttolo, de 13 do mês em curso,
em sua terceira página, traz um bem lançado artigo intitulado ..Igreja de Roma defende sua identidade".
Comenta o articulista as transformações por que vem
passando a Igreja Católica e. pata qu~ se compreenda
melhor as vicissida"des e as crises por que estâ passando,
especialmente no Continente' L.aiii:lo-:imeiicanO, rilister
se faz que nos aprofundemos em analisar o significadodessas mudanças e das mobilidades culturais, e esbocem,
os maiS Ca-Pãzes, uma filosofia ou, se quiserem, uma te6·
logia da históriã, a quem, decerto, caberá assegurar a.
continuidade cultural e religioSa d:i Igreja cOfifenlpofâ~nea.
Dentro de uma conceituação histOrica, o·jornalist<:~
nos oferece dados interessantes, quando diz:
..A parüt do ~cuJo p3.ssado, ou Seja, após o surgimento do IluminiSinO- e do- Liberalismo, COrrentes
filosófiCaS que engendraram ·as processos de secu-lâri:iaçãO das e"'struturas _cler:icais, herdadas da Idade
Média e da descristianização- óa- pi-ópria Igreja, a
Europa perdeu progressivamente seu contato,_antes
vital, com a cultUra greco-romana. Reduziu-se o ensino das línguas clássicas- o grego e o latim- que
foram os veículos da transmissão dos valores daquela civilizãção, tendo o Direito Romano perdido seu
- lugar dominante nas universidades especificas. Esta
uma das razões mais profundas da progressiva perda de vitalidade da Igreja, mesmo nos territói-íos do
Antigo Império Romano. A Europa tornou-se uma
terra da religio depopulata (a religião despovoada).
E nessa perspectiva aparece como um fenômeno altamente providencial a desCoberta das Américas e o
início da evangelizaÇão, sobretudÕ das suaS-Pã.rtes
conquistadas pOI' espanhóis e lusitanos. Acontecimento hiStóríco, cujo quinto Ct:Rtenãrio ocOrrerâ
daqui a oito anos e cujas festividãdesjâ se inicí,ar:1m
em -São DomingOs, com a preSença do Pãj)ã~}Oão
Paulo II, que preside a reuniãQ do Ceiam: A Igreja
Católica, preparando aS comemorações de 1992,
lança uma novena de anos qUe -Visa~ como o Papa
recOmenda, à regeneração da fé católica no continente, que, no fim dcbste séc;~lo reunirá m(J;iS da _m(;.
tade dos católicos do mundo. EStamos diante de
uma mudança cultural da maior significação históriCa, cujas responsabilidades o sUCeSsoi--de Pedi-O
sente e estremece.
Pois, afinal, a América Latina acompanhou a
evolução_- segundo outros, involução- cultural
da Europa e do Ocidente (secularização e descristianização), do ponto de vista económico e social, não
tendo, porêm, seguido o ritmo de_ desenvolvimento
que só o neocapitãlismo ocidental pode dar. E estes
dois fenômenos refletem-se negati_vainente na vit~Ii_-_
dade da própria Igreja, em cujas fileiras muitos se
revoltam contra a autoridade de Roma. Estes che-

a

O jornalista restringindo sua análise à situação eclesiástica ..cita as verificações de Dom Antônio Quaáilncino, Presidente do ·Ceiam,
..qUe apontOU os maiores desvios observa-dos na
Igreja latjno-americana: a desobediência à híérarquia eclesiásfícil-e a politização da função religiosa,
isto é, o uso da análise marxista no Evangelho".
Por fim, faz o prelado uma especial referência a teologia da libertação e a igreja popular:
.. para ele poderia ter um sentido correto, que de
fato não tem, isto por colocar de lado a hierarquia e
fazendo da liturgia um instrumento politico ou meramente sociológico, afirrriil D. Quarrancino; e
mais, produzem uma verdadeira Igreja paralela,
Igreja, portanto ciSinática e herética-. Uma Igreja ~n-
feCtada pelo pior vírus cultural produzido pela Europa, o qual atinge totalmente tudo o que o Ocidente, antes sob a liderança da Igreja deu ao mundo."
E adverte:
"essa infecção desde que não detida e sanada
pelo espírito renovador do Evangelho em sua pureza original, acabará por destruir primeiro sua identidade e, em seguida. a sua existência.','

o

Esta a maior preocupação do Papa, às vésperas do
quinto centenário da de5coberta da evangeliZ"ação da
América Latina, foi o que apreendeu e compreendeu perfeitamente_o ·editorialista do jornal O Estado de S. Paulo.
As manifestações do. Santo Padre foram por demais'
claras e positivas, e-as fez perante um clero numeroso em
São DOmingOs, Córalt~~ú1do a hierarqUia, sem a qual não
haverâ o d~vido respeito aos cânones sagrados pela desobediência à autoridade do catolicismo no ínurido.
O clero_ brasileiro_ esteve presente ao importante conclave que reuniu representantes da Igreja de todas as
Américas, onde presente es_tava o Papa João Paulo II em
seu quinto giro pela ATnérica Latina.
D. Ivo Lorscheiter- Presidente da CNBB- em declaração feita à imp_rensa antes de partir de São Domingos, ..m-anifestoU seu apoio à hierarquia eclesiástica e assegurou que o Papa entende muito bem a situação do
Hemisfério". O que falta em alguns sacerdotes - digo
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eu - é entenderem o Papa e não estarem aos quando
com inovações teológicas e -filosóficas, inft!ctaridO com .o
vírus europeus- na expressão de D. Quarrailcino; O que
de bom a Igreja católi~ tem dado ao mundo.
Disse-inais o: LirScheiter, que o pOlémico franciscano
Le.ornado Boff, teórico da Teologia da Libertação (de

cunho marxista, rit3.terialistã corrib foi "classificado por
teólogos do clero brasileii'O),-fícCni-ffiU.itO-S"atisfeitO, 8.firmou, com o diâlogo que manteve no Vaticano,--e acentuou que Leonardo Boff ''Prefere ficar dentro da Igreja
do que fora dela com sua teologia".
É Certo o ditado: às vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada.

O VatiCano fez bem chamar ao seu aprisco uma ovelha
que parecia desgarrada e, quem sabe .. infectaâa pelo
vírus europeu"!
Falaram mais alto a voz da razão e a consciência i'eH~
giosa do inteligente franciscano brasileírO, e tUdo -terminará bem, com a graça de Deus!
Era O' que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) •

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Raimundo Parente~ Gaivão Modesto -João Castelo- João Lobo.:..:_ Marco MacielRoberto Sal:lültinõ - Carlos Cblarelli.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) r Co.n.cedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
S. Ex• desiste da palavra.
COri.cedo a palavra ao nobre ~nadar Fábio Lucena.
(Pausa.)
S~ Ex~ não está PreSente.
Concedo 3 palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente._
Con~do a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
(Pausa.)
S. E_x• não estâ presente.
O SR •. PRESID!J:NTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convõca sessão -extiaordfnária a r-ealiZar-se hóje, às
18 horas e 30 mirlUtás, destinada à apreciação das seguintes matérias:
- Mensagem n'i' 128, de 198_4, relativa à escolha do Sr.
Carlos FrederiCo Dtiarte GonÇalVes da Rocha para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado
do Vaticano; e
-Mensagem n'i' 157, de 1984, relativa à escolha do Sr.
Raul Henrique Castro Silva de Vicenzi para exercer a
função de Embaixador do Brasil juntQ à República da
Ãustria.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, proje'to de lei que vai ser lido pelo Sr. {9-Secretârio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 209, DE 1984
Introduz modificações na Lei n'i' 6.782, de 19 de
maio de 1980, estendendo a todos os se'rvtdores, mesmo não estatutários, o direito i. pensio especial.

ÜJlt~bro de 19S4

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seçào 11)

J ustiOcação

Dã: -ãPIICãçãO- do

ari. 24'2:-~do Estã.tuto doS Funcio-nárioS Públicos_ (Lei n"' I .71 l/52), com a expHdtãÇão dO
Decreto- n.,.-76.-954/75 e -ã arriPliação d3. Lei ii9 6.782/&0;
acabou resultando _uma terrível injustiça para as viúvas
ou famílias daqueles servidores públicos que não Se sujei.:
tam ao regime estatutário; Liffia -v&!. que as prinie"iiãS fa-zem juS à péOS:ão ·espeCial (correspondente 3.6 vencimento ou remuneração integral do funcionáriO) -q1úu1do a
morte do chefe ocorrer em decorrêncía de acidente em
serviço, ao- passo que- essas últimas não.
São dois critérios- distintoS __e ant~gôriiCos·qu~ iêin geradO graftde mal-estar no âmbito do ftincionãlismo e
que, portanto, precisam ser unificados, tal como aqui est~ send_o_ pleiteado.
Sala das Sessões. ·17 de outubro de 1984. - Nelson
CarneirO.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.782, DE 19 DE MAIO DE 1980
Equipara ao acidente em seniço a -dOeãça profis..
sional.e as especiflca'das em lel para_ efeito de peulo
especial e dá outras prõvldêndu..

O Piesidi:iõte da RCjJú&Iicã, façó. saber que O COngresso Nacionar decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I'i' A doença_ profissional e as especific3"daS iin
lei ficam equipàradas ao acidente em serviço para efeito
da pensão especial de que trata o artigo 242 -da Lei n"'
1.711, de_ 28 de outubro de 1952.
ParágrafO Unico. A equipúação de que t'iáta este a-rtigo estende-se às pensões, inclusive do Montepio CiVil
da União, coi:Jcedidas aos herdeiros de funcionãrios já
falecidos, para efeito de complementação pelo Tesouro
Nacional.
Art. 29 O disposto nesta lei apUca~sena_atualização
das pensões em-decorrência da implantação do Plano de
ClassifiCàção de-Cargos, ínsiituído pelei Lei n9 5.645, de
- 10 de deZembro de -1970.
·
·
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei coft~_rã'o à CO!Jtª _d_e_ Encargos PTeVidenciiirios da
úilião, reCUrsoS SOI:i supervisão do M:TniSiêriõ dà Fazenda.
·
Art. 49 Esta Lei entrará- em vigOr na data- de sua
publicação, _revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1980; 159'i' da Independência e
929" da República. - JOAO FIGUEIREDO-- Ernane
GãlvêaS.
·
(Às ComisSões de ConStituição eJustiça·e de Serviço Público CiVIl.]

O SR. PREsiDENTE (Moacyr Dalla) -o-projeto
lido-Sérá publicado e remetido àS -OOmi~sOes competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelO Sr.
19-Secretário. - É lido o seguinte

Concedo a palavra ao nobre_ Senador Nelson

Carnei~

r~.~-t'ar"a eltCamintiar a votação.

· co SR. NELSON CARNEIR<,l(PTB - RJ, Paiaen<:a:
rilinliar-a votãção:-Sem r-evisão-ao orador.f- Sr. PreSidCri.te e SfS~ Senadores:
.
-~~-.;~·~ ~~i~r p~sar que r~gistfo o fal~ci~-~nto: ~~-Ül
ti~o do~ingo,-no Rio de Janeiro, do ex-Gove!nador do
Amapã. ex-Deputado Federal por aquele Estado, Janary
Nunes, irmão do nosso outro saudoso colega Coracy
Nunes.
Quantos tiVeram a opOrtunidade de _conviver com Janary Nunes dele guardam a lembrança de um homem
cordial, dedicado aos problemas da terra e do homem,
preocupado c_om o futuro do País.
Este registro será indispensável, Sr. Presidente, que figure nos Anais como uma homenagem de todos os Parlamentares com assento nesta Casa àquele que tanto procurou servir aos interesses do seu território, aos interesses do País, e deixou na Casa, onde por tantos anos frequentou, a contribuição valiosa da sua inteligência, da
sua probidade, _do seu alto espírito_ público.
Era o que tinha a dizer.
O SR .. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o- requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-_
cer ~entados. (~ausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e farâ cumprir a deliberação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estâ finda a
Hora do' Expedlenie.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
· Sôtire a mesa, requerimento cuja leitura serã feitã pelo
Sr. f'i'-Secretáfio. -

f: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 246, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matêria constante do item n'i' 2 seja submetida ao _PlenâriO.em 19 lugar.
Sala das Sessões. 17 de outubro de 1984. - Nelson
Carneiro.
O SR._PRESID~NTE (Moacy_r D_alla) - De ac01do
com a deliberação do Plenário, a Ordem do Diã serâ
apreciada com a alteração soliCitada.
Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 140, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, ..c" do Regimento
·
Interno)

REQUERIMENTO N• 245, DE 1984
O CongresSo_ Nacional decreta:
Art. l9 O art. }'i' da Lei n'i' 6.782._de 19 de maio de
1980, passa a vigorar- Com a seguinte modificação:
""Art. f'i' A doença profissional e as especifica~
das em lei fiCã.mequijlaiadãs ao -addente em serviço
para efeito'da pensão especial de que trata o art. 242da Lei n9 l. 7-1 t, de 28 de outubro de 1952. estendido
o benefício--aí prevís1o:-ilt0dos os servidores públicos, mesmo não esfatutár"ios-.
Parágrafo úillc::O.-- ...................._~ .• Art. 29 Esta Lei eiürará eitl vigor na data- de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se- aS disposições em -contrário. -

Pelo falecimento _do ex~ Deputado Federar Jã.nary Nunes, falecido ontem, no_ Rio de Janeiro, requeremos, na
fo~ma f:ig_imeiltal e de a-cordO co-m as tradições da Casa,
as seguinte~ homenageg$,:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e aÕ Estado.
Sala das S!!ssões, 16 de outubro de 1984.- Nelson
carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Este requerimerito- deperide--de votação, em cujo encaminhamento
poderão fazer uso da palavra os Srs. Se-nadores Que o desejarem.--

Votação, em turno -Anico, do Piojeto de Lei dq
Senado n9 140, de 1984, de autoria do_ Senador Nelson càrneiro. que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 253 e 254, todos da Lei n"' 4.
___ 7.37, de IS _de julho de 1965- Código Eleítriral-,rev:ogando o Oecreto~lei n'i' t.5J8. de 14 de abril de
1977, tendo
Parecer oral, favorável, proferido em Plenário,
da Comissão
_~de Constituição e Justiça.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda n"' 1, de Plenário)

ao

S~ficitó
nobr~ Senador Odacir s-o"ares o parecei' d"a
Com'issão de-Constituição e Justiça.
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O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO: Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs Senadores:
O parecer sobre o ]:'irojeto jã foi lido em Plenãrio, retornando a esta Cmriissão para que se aprecie a emenda
que lhe foi proposta, naquela oportunidade, pelo nobre
Senador José Lins.
O projeto, em suma, res(abelece antigas disposições do
Código Eleitoral, tidas como mais liberais e democrãticas que as que lhes suced_eram.
A emenda proposta é de inteira procedência. Alterando a redação do§ 2<~ do art. 1<~ do projeto, determina que
a Justiça Eleitoral, ao regulamentar a lei, estabeleça ..critério que observe, na utílização do tempo disponível, a
proporcionalidade da representação de cada Partido na
Câmara dos Deputados, de modo, porêm, a assegurar a
participação de todos Os Partidos na propaganda eleitoral gratuita".
A proposta harmoniza-se com a Constituição, é jurídica, estã elaborada em boa técnica legislativa e merece
apoiamento quanto ao mêrito".

Isto posto, _opino pela aprovação da Emenda
plenário.
É o parecer, Sr. Presidente.

n'~'

I, de

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,-A Comissão
de Constituição e.iUstiça conclui seu parecei- pela constitucionalidade e juridicidade da emenda.
Completada a instruçãO da matéria, em primeiro lur~o, sem prejuízo da emenda, passa-se à votação do proJeto._
Em votação.
Os Srs. Senadores que aproVam o projeto, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projetO aprOvado.

PROJETO DE LEI DO SENADQ N• 140, DE 1!1114
Altera a redaçio do art. 250 e restibelece os arts. 151,
253 e 254, todos da Lei n• 4.737, de 15 de julho de!%5Código Eleitoral - , revogando o Decreto-lei •' 1.538, de
14 de abril de 1977.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' O Art. 250 da Lei n"' 4.737, de 15 de julho ·de
1965, modificado pelo Decreto-lei n"'1.538, de 14 de abril
de 1977, passa a vigorar com a -seguinte redação:
.. Art. 250. Nas eleições gerais, as estações de
rádio e televisãO~ inclusive as de propriedade das
pessoas jurídicas de direito Público interno, reservarão duas (2) horas diãrias, nos sessenta (60) dias anteriores à. antevéspera do pleito para a propaganda
eleitoral gratuita, conforme instruções do Tribunal
Superior Eleitoral.
§ }\" Fora desse período, reservarão as mesmas
estações uma hora por mês, para propaganda permanente do programa dos Partidos.
§ 29 A Justiça Eleitoral, tendo em conta os di~
rei tos iguais dos- Partidos, regulará, para o efeito de
fiscalização, os horãrios concedidos.
§ 3"' DeSde que haja concordância de todos os
Partidos e emissoras, poderá ser adotado qualquer
outro critério na distribuição dos horãrios, cJ.ue deverá ser previamente comunicado à Justiça Eleitoral.
§ 4"' O horário não utilizado por qualquer Partido será redistritiúfdo aos demais,. vedada a cessão
ou_jransferência.
§ 5" As estações de rádio e de televisão são
obrigadas a divulgar comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de tempo de quinZe minutos, entre as dezoito e as vinte e duas horas, nos trinta dias
que precederem ao pleito."

Art._ 2'1 São restabelecidos, com a redação adiante,
os arts.J 252; 253 e 254 da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de
1965, rbvogados pelo Decreto-lei n" 1.538, de 14 de abril
de 1977:
..Art. 252. Da propaganda partidária gratuita
participarão apenas os representantes dos Partidos
devidamente credenciados, candidatos ou não.
Art. 253. Não depende de censura prévia a
pi-opaganàa partidária oU eleitoral feita através do
rádio ou-televisão, respondendo o_ Partido e o seu
representante, solidariamente, pelos excessos cometidos.
Art. 254. Fora do!i horários de propaganda
gratuita é proibido, nos dez dias que precederem às
eleições, a realização de ptopaganda eleitoral através do rãdio e da televisão, salvo_ a transmissão direta de comício público realizado em loçal permitido
pela autoridade competente."
Art. 3"' Esta Lei entrai-ã ein vigor na data de sUa
publicação.·
:- -Arl. 49 Revogam-se aS disposições em Contrário, es---peciafmente o i:>eCreto-iei n<l 1.53"8, de 14 de- abril de
1977.
O SR•. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação.
a emenda.
Os.Srs. Senadores que· a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AprSJvada.
É a- seguinte a emenda aproVada
EMENDA N• I
(de Ple~rio)
Ao Projeto de Lei do Senado 11'1140, de 1984, que
"altera a redaçio do art. 150 e restabelece os arts.
252,253 e 254, todo• da Lei"' 4.737, de 15 dejulbO
de 1965 - Código Eleltor.ol- rel'Opndo o Decretolei n' 1.538, de 14 de abrD de 1977".
Dê.-se ao§ 2'1 do art. 1'1 do Projeto de Lei do Senado n'?
140/84, a seguinte redação:
Art. 1"'
.... A·-~···.,~·~··· .. ~·-··········-~·-·-··
§ 2"' A Justiça Eleitoral regulamentarâ a presente
Lei, estabelecendo critério que observe, na utilização do
tempo disponível, a proporcionalidade da representação
de cada' Partido na Câmara dos DepUtados, de modo,
porém, a assegurar a participação de todos os Partidos
Políticos na propaganda eleitoral gratuita .
O SR. PRESIDENTE (Moacyr D~lla)- Aprovados
o projetO e a emenda, em primeiro turno, a matêria vai à
Comissão de Redação, a fim de se redigir o vencido para
o segundo turno regimental.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que
será lido pelo Sr. !"'-Secretário.
~ lido o seguinte

PARECER N• 642, DE 1984
- Da Comi!Sio de Redaçio
Redaçio do l'encido para o segundo turno regfmen·
tal do Projeto de Lei do Senado n"' 140, de 1984.

Relator: SenHor Almir Pinto
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei d_o S~nado n 9
140, de 1984, que altera a redação do art. 250 e restabele-ce os arts. 252, 253 e 254, todos da Lei o'? 4. 737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral -- revogando o
Decreto-lei n"' 1.538, de 14 de abril de t9n.
Sala das Comissões, em 17 de outubro ·de 1984. Passos Pôrto, Presidente - Almlr Pinto, Relator Claudionor Roriz.
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ANEXO AO PARECER N• 642, DE 1984
Redaçio do vencido para o segundo turno regime_...
tal do Projeto de Lei do Senado n'? 140, de 1984, que

altera a redaçio do art. 250 e restabelece os art. 252,
253 e 254, todos da Lei D"' 4. 737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral-, revogando o Decreto-lei
n' 1.538, de 14 de abril de 1977.
O Congresso Nacional decret~:
Art. t"' Ó art. 250- da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de
1965, modificado pelo Decreto-lei n"' 1.538, de 14 de abril
de 1977, passa a vigorar tom a seguinte redaçíi2:

Art. 250. Nas eleições gerais, as estações de rádio e de televisão,_ inclusive as de propriedade das
pessoas jurídicas de direito público interno, reservarão 2 (duas) horas diárias, nos 60 (sessenta) dias antcirior à antevêspera do pleito para a Propagãnda
eleitoral gratuita, conforme instruções do Tribunal
Superior Eleitoral.
§ I"' Fora desse período, reservarão as mesmas
estações uma hora por mês, para propaganda Permanente do programa permanente do programa dos
Partidos.
§ 2'~' A Justiça Éleitoral _regulamentará a pre~c;nte Lei, estabelecendo critério que observe, na ultilização do tempo disponível, a proporcionalidade
da_ representação de cada Partido na Câmara dos
Deputados, de modo, porém, a assegurar a participação de todos os Partidos Politi~s na propag~nda
eleitoral gratuita.
§ 39 Desde que haja concordância de todos os
Partidos e emissoras, poderá ser adotado qualquer
outro critério na distribuição dOs horários, que deverá ser previaniente cõmunicado à Justiça EleitÔral.
§ 4'~' O horãrio não utilizado por qualquer Partido serã redistribuído aos demais, vedada a cessão
ou transfCrêDcia.
§ S• As estações de rádio e de televisão são
obrigadas a divulgar comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de tempo de quinze minutos, entre as dezoito e as vinte e duas horas, nos trinta dias
~que precederem ao pleito."
Aft. 2'- São restabelecidos, com a redação a seguir,
os arts. 252, 253 e 254 da Lei n'~' 4.737, de 15 de julho de
1965, revogados pelo Decreto-le!- n'~' 1.?~8, de 14 9-e abril
de 1977:
"Art. 252. Da propaganda partidária gratuita
participarão ã.penã:s os representantes dos Partidos
devidamente credenciados. candidatos ou não.
-Art. 253. Não depende de censura prévia a propaganda partidária ou eleitoral feita através do r{a ...
dio ou televisão, respondendo o Partido e o seu representante, solidariamente, pelos excessos cometi~
dos.
Art. 254. Fora dos horários de propaganda gratuita é proibidO, nos dez dias que precederem As
eleições, a realização de propaganda eleitoral através do rádio e da televisão, salvo a transmissão dire-ta de comício p6blico realizado em local permitido
pela autoridade competente."
Art. 3"' Esta Lei entra eln vigór na data de sua publi·
cação.
Art. 4'~' Revogam-se as disposições cm contrário, especialmente o Decreto-lei n"' 1.538, de 14 de abril de
1977.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estando a
matéria em regirile de urgência, pass&"se imediatamente
à sua apreciação em segundo turno.
DiScussão do projeto cm segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, a matéria é considerada definitivamente aprovada,
nos termos do art._315, do Regimento Interno.
A matéria vaí à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la) -

Item 1:

Projeto de lei do Senad9 nl' 13_9, de_ f984
(Em reginiC de urgêncía
att. 371, c, do Regimento ln terno)

=-

Votação, crrt 'primeiro turrio, do Projeto Lei do
Senado nl' 139, de 1984, de autoria do Senador Nel-

son Carneiro, que revoga o Decreto-lei n~' 1.5.41, de
14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo_
Parecer Oral, favorávCl, proferido em Plenário,
da Comissão - de ConstituiÇão e Jus~iça.
Em votuçüo o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

.,....

O SR, NELSON CARNEIRO - Sr.J'residente, solicito verificação- de votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Se_rá ieita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Nelson Carneiro.
Antes de proceder à verificação reqUerida, a Presidência vai ·suspender a sessão por alguns minutos, a fim de
aguardar a chegada dos Srs. Senadores ao plenário.
Está SUspensa· a -sessão. -

(A .sessão é suspensa às 15 horas e 1Ominutos, sendo reaberta às 15 horas e 15 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)---: Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de: ''quorum", a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada.
0- ProjetQ_de (._~i do _Se_n_ado n~ 1_39/84, em reg!me de
urgência, ficit- câm a suà Votação adiada por falta de
"quorum".
Em conseqüênciá,-as demais matérias da Ordem do
Dia,- todas em fase de votação, constítufdas do Projeto
de Lei do Senado nt 1_32/84; Projetas de Lei da Câmara
n•s 10/81,44/81, 53/77,65/79, 14/84 e79f79; Projetos
de Lei do Senado n9s 13/80 e 41, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária:; -O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores in~critos ... ~ ·
Concedo a palavra ao nobr:e Senador Moacyr Dalla,

O SR. MOÀCYR DALLA (PDS- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -~Sr. Presidente, Srs. SenadQre~:
"Na sen_d,a ~o .tr.abalho que é só doação da
doação que se traduz nos mais puro amor,labutam
intensa e abnegadamente--aqueles que, à-iniagem e
exemplo do grande Mestre, colocam-se a serviço
dos __que, nas trevas da ignorância, buscam a luz do
conhecimento e o mundo a que têm direito."
Fazendo minhas as palavras tomadas a Madame
Charmont, em célebre oração dedicada ao supremo sacerdócio do ensino, volto meu pensamento aos qUeridos
mestres de todo o Brasil, saudando-os calorosamente
pelo transcurso da data nacionalmente consagrada à sua
homenagem.
Assim comO, ein -meU último pronunciamento; exortei
a consciência nacional para o magiiànimo corn.promissõ
que a criança brasileira exige da sociedade, do governo e
de todos nós, membros deste Poder da República, na defesa de seus direitos, como futuros cidadã.os, contínuadores naturais da obra que se constrói no presente, assini
também, aos mestres deste País, guias e mentores de SU•
cessiVas gerações, de todas as idades, classes, raças e cre-

dos, reclamo o reconhecimento e a valorização que lhes
devem ser proclamadas não somente em hinos e louvores, por ocasião da festiva data, mas,_sobretudo, em demonstraçã.o do efetivo apreço, ao nível das exigências
funcionais e salariais, que a classe há muito reivindica
das autoridades governamentais.
Se confiamos à criança a responsabilidade futura de
pros~seguir a tãr'efa põr nós iniciada, aos mestres queridos não menores encargos lhes são reservados neste universo integrado da luta que representa a segura marcha
do País avidamente revoltado para sua destinação progressista.
Ao receberem da família e da sociedade aqueles a
quem abrirão as portas da inforffiação e do saber, ao
nosso professor é conferida não apenas a elevada missão
de transferir sólidos conhecimentos, mas, sobretudo, de
formar a -personalidade, de enriqUecer a inti::lectualidade,
ae: aj:lurar-'éxperlência:s, de conduzir a capacidade de
crítica e análise, de suscitar e desenvolver o dom da cria.J,iyid_ad.§' em nossqs_jovens ç:.idadãos.
--- M-uitas Veies, mais que tim~-guia,-em ~eio:à sinUosa
estrada, entre falsos atalhos e difíceis obstáCulos, a figurà
do professor ajusta~se ao papel des~mpenhado por um
carinhoso pai, amigo e conselheiro, sempre pronto à palavra certa e estimuladQra nas horas de hesitação, de temor e insegurança.
Se&undo Young, o professor é. a um tempo, um ~o
derniza,dor _e um conservador, uma ponte entre geraçÕes,
uma fonte inspiradora de visãO, um desbravador, um
construtor de comunidades.
Ao reafirmar perante a criança brasileira a força do
compromisso democrático, que nutre o legítimo exercício da representatividade a que fomos chamados, també-m, perante o profeSsorãdcibi-asifeiro, empenho minhas
ações em favor dos princípios Que respõridem, em exata
cOnsonância, pelos valores da justiça social e da promoção do_ homem _e do trabalho.
_:_AO_S: me_~tres__ c~pixabas rendo emocionada homenagim., identificando, particularmente_no sacrifício -daqueles que se deslocam para as áreas interioranas, a_confirmação _da extraordinária parcela de civismo, arrojo e
desprenâimento _oferecidOs em favor da grandiosa causa
do Cnsino, cujos frutos dignificarão o Estado _a que tanto
amamos, alfcerçando os largos passos para um futuro de
consolidadas conquistas.
·
-São as minhas palavras. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- COllceâO a palavra aõ- nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CAI!NEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quando um "trombad_inha" arranca os brincos de_uma
senhora, pela janela do ônibus, desaparecendo na multidão; ou Um par deles invade um coletivo, assalta os Passageiros, salta e desaparece fazendo acrobacias no tráfego intenso; ou pura e simplesmente surpreende, à noite,
um casal __de namorados, tomando-lhes tudo - nesses
instantes a nossa revolta natural se dirige,_ em primeiro
lugar, contra o. "pivete", sobrando decerto algUmas descomposturas para as autoridades policiais incompetentes.
Na verdade, a FUNABEM se esforça no sentido de
abrigá-los e reeducá-los. Mas não .tem condições sufi-CíeÍlt~Spãra isso. Assfrri, recénferiiellte, tririta-menores
fugífam -do Instituto Padre Severino, Centro de Triagem
da FUNABEM, na Ilha do Governador, saindo pela
porta principal, depois de renderem os monitores com
armaS- de Calibre trinta e oito. Ao fim da tarde, tinham
SidO reCaptUrados vinte deles. Saliente-se que não ferirem ninguém, atirando apenas para espantar, variando
sua idade entre- doze e dezoito anos, das mais diversas
procedê"nciaS e passado criminoso.
O estabelecimento tem capacidade para 240 interriados_e a superlotação pode ter sido, segundo o Diretor,
Nerval Pires de Souza, uma das razões da fuga. Foi a pri-

Outubro de !984

meira violência naquela entidade, que tem reclamado
contra a superpopulação carcerária, sem Qualquer providência.
Alêm diSso, os jornalistas atestam a v"ioJência dos monitores._ Por isso, os vinte menores recapturados chega·
ram debabm de pancadas ao Instituto.
A exemplo do que acontece em todo o sistema peni·
tencfário fluminense, esse instituto correcional não faz
distinção ·entre OS menores segundo as infrações cometidas: vivem em promiscuidade, ladrões, viciados em drogas e assassinos.
Essa fuga mostrou, também, a fragilidade do sistema
de vigilância do Instituto, onde a maconha circula livremente, einbOra não tanto como nos presídios, segundo o
depoimento de alguns internos.
Já tiVemos uma Comissão de fnquérito do Menor, que
fez uma radiografia completa do problema, provocando
grande repercussão no Congresso Nacional. Mas não ti·
vem()S providências eficazes, nem do Executivo Federal
nem dos Gove.mps dos Estados, enquanto o problema se
eterriizâ, não apenas em prejuízo deles e daS suaS-vítimas,
mas de toda a Nação brasileira.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra -ao Oobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seg.uinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco tempo, desta tribuna, manifesteiRme sobre
o fracasso do Brasil, nas últimas Olimpíadas.
Nessa oportunidade ressaltei que, para se mudar é
"mudar jân- o Que se se dá nesse setor, precisa haver a
mudança da sede das Confederações Desportivas para
Brasília, pois enquanto permanecer fora da Capital,
como acontece, não se livrará os Desportos do Brasil da
praga dos famigeradas. "cartolas" que, normalmente, vivem no Rio e Sàa Paulo.
A Câmara dos Deputados, através da Comissão de
Desportos Tu-riSmo, -ou-viu- o PreSiaerifC do -Colnitê
Ol~iTipi~o,_S!. ~_aj?'r Sílvio !_~dil~a e o _Diretor Técnico,
André Richer. Nessa oportunidade, foram confessadas
as despesas com a nossa Delegação, ou seja, dciis bilhões,
trinta e seis milhões e oitocentos e quarenta mil cruzei·
-~os. Essa desp~a toda gerou 8 (oito)_ medalhas. As medalhas de ouro foram conquistadas por atletas qUe se
prepararit_Ijo-_~~~or.-- -- ---

e

Estou de pleno acordo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que se instale uma CPI para averiguar o que houve de errado, como também permanec<::. "fora do eixo" nesse seto r da vida brasileira.
O .J omal de Brasília e o Jornal do Brasil, do dia 21 de
-setembro- último, narram resumidamente as exposições,
que não convenceram, do Major Padilha, como do Sr.
André Richer, afamados. "cartolas" do desporto brasileiR
ro. _
Ek'O q-ue dTi o Jornal dO Brasil:
EXPLICAÇÕES_DO COB NÃO CONVENCEM
DEPUTADOS-.
Brasílía - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
gastou CrS 2 bilhões 36 milhões 840 mil para manter
152 atletas e 68. "oficiais" na Olimpíada de Los Angeles, que rCnderam ao País 8 medalhas. A informação das cifras foi dada ontem pelo diretor técnico
do COB, André Richer, à Comissão de Desportos e
Turismo da Câmara dos Deputados. Na ocasião, estavam presentes o presidente do Comitê, Sílvio Padilha, e todos os seus diretores, que durante as três
horas e meia de explanações e debates não satisfizeram os deputados.
O Deputado Márcio Braga-(PMDB-- RJ) disse,
por exemplo, que a Romênia, j>aíS com -22 milhões
de habitantes, renda per capta de 1.260 dólares e
prOduto inter-no bruto (PIB) de 27 bilhões de d6la-
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res-" "mais, portanto, que o- Brasil"- conseguiu
.em média, desde a primeira Olimpíada, 167 medalhas, o que, na sua opinião, proVa que não São os
pafses rícos que vertCCfif,- mas aqueles que trabalha-m
e têm competência. Citou, ainda, a Turquia, com 45
medalhas em média, a Tchecoeslovâquia, com 133,
e Cuba, com 60 medalhas, para ilustrar a incapaci-

dade do COB na última Olimpíada.
Outro integrante da Comissão, o DepUtado
Francisco Dias (PMDB - SP), alimentando as
críticas e insatifações de MárCio Braga, não fez perguntas durante as três horas de reunião e justificouse depois no plenário; uacho que este convite amistoso para avaliação- do desempenho e do gasto da
comitiva brasileira na Olimpíada teiltou 4:svaziar
meu pedido de uma Corilissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para ín'vestigar, a fundo, tudo o que
aconteceu ... Tanto Francis-co Dias, como MárciO
Braga afirmaram, após a reunião, que insistirão na
formação de uma CPI.
O díretor têcnico do COB, Aiüir~ Richer, foi extensivo em seu depoimento, no qual gastou meia hora, tentando provar a integridade do Comitê. Segundo ele, sua dedicação aos desportos é d~ "12 horas por dia, sem remuneração, o qUe só posso f!izer
porque gosto muito da, causa e porque já sou reali:.
zado na vida". Mas na hora de citar os números não
soube se explicar. No momento de fazer a contabilidade, Richer, que é advogado, usou de suas habilidades de oratória-para defender o Comitê, mas· não
teve muita desenvoltura para explicar gasto por gas:..
to.
Citou, por exemplo; que foram depositados no
Banco Central, para saques em Los Angeles, 240 mil
dólares (equivalentes a Cri 2 bilhões e 400 milhões)
só para despesa com os 152 atletas e 68. "oficiais".
Somente este número jâ cobriria as despesas totais,
computadas por ele. Mas, além disso, admitiu gastos de Cr$ 600 milhôs com passagens aéreas (internas e externas).
Mais ainda,justifiéiiido o transporte de 6 barcos
e 6 cavalos para as competições, Richer revelou que
qualquer companhia aérea privada cobraria p-elo
menos CrS 800 milhões pela tarefa. ConsegUiram,
segundo ele, que a Força Aéiea Brasileira a cumprisse por Cr$ 200 milhões., "não sei como, pois só o
combustível necessário para ida e volta custaria CrS
400 milhões."
Além disso tudo, Richer disse que o COB deu um
quarto dos Cr$ 2 bilhões para as confederações, de
maneira que elas pudessem...aprimorar-ou lapidar o
treinamento dos atletas". Portanto;· os números não
fecharam, os deputados não ficaram satisfeitos e,
brevemente, a Câmafã. deverá aprovar requerimento do Deputado Francisco' Dias para a criação de
uma CPI que inveStigue, não apenas as verbas gastas na Olimpíada, mas também a política de desPortos como um todo.
Participaram da competição, pelo Brasil, 152
atletas. além deles foram, às custas do governo, 68
pessoas, identificadas como técnicos, massagistas,
médicos. Na lista apresentada aos deputadosmembros da Comissão, pelo presidente do COB,
Major Sílvio Padilha, havia cargos d~, '"aco'mpanhante feminina". Foram duas a Los Angeles e André Richer assim explicou a necessidade das acompanhantes:
- Quando as _meninas do Y:ólei fQram fazer_ o
exame de sexo, pediram ac_ompanhantes. Coi_tadinhas, como ficariam se não tivessem essas acompanhantes?

quinta-feira 18 3773

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Transcrevo; õlltrossim, o que afirma O Jornal de
Brasília, comentando o que se ouviu, quando da reunião
da Comissão da Câmara dos Deputados:
Major Padilha:
"Nosso esporte está atrasado 90 anos"
Gastos nos jogos foram 2,3 bilhões
- _Os reéllrso-s financeiros fornecidos pelo Governõ,
através de um teste da Loteria Esportiva, para que o
Bfasil_p~rticipasse das Olímpiadas desse ano, foram
da ordem de 2,24 bilhões de cruzeiros. As despesas,
por sua vez, totalizaram um gasto de 2,36 bilhões. O
esclareciffiento foi feito, ontem, na Comissão de Esporte da Cârriara dos Deputados, pelo diretorté~nico do COB, André Richer, que__chefiou a dele.gâção brasileira nos Jogos Olíin.picos.dC Los Angeles.
Cf dirigente, que "ainda não concluiu, todOS os re-latórios que serão apreciados pelo plenário do Comitê Olímpico Brasileiro; disse que do total de recursos, 1/4 foi liberado pelo COB como auxílio às
confederações. Ou seja, 514 milhões, 221 mil que as
enti_dades utilizaram para preparação ç, ..lapidação"
_Jinil de seus -atfetaS.
Segun~o André Richer, as verbas_seriam insuficientes se o COJ3 não ·_tivesse ajudã da F AB, pOr
exemplo, que.auxiliou no transporte de barcos e cayalos para as Olimpíadas. Disse que além das_ passa-gens normais,liospeda&em, alimentação, houve despesas com transporte aéreo, trabalhos gráficos, seguros, díárias dOs integrantes da delegação; remuneraç_ão de_ servixos pessoais e profissionais; distint_i~
vos, fiâmulas, troféus, roupas, uniformes~- ..despesas diversas".. E reafirmou que, como ajUda oficial,
o COB recebe.u Cr$ 2.024.997.72,00.
O Presidente do _Comitê Olímpico Brasileiro,
Major Silvio de Magalhães Padilha, disse ontem,
durante depoimento prestado à Comissão de Esportes da Câ-mara dos Deputados, que <i mentalidãdC
do povo brasileiro e também o nosso esporte amador estão aÚaSados 80 ou 90 anos. E previu que somente daqui a 12 ou l6~anos o Brasil estará em condições de igualdade com outros países nos esportes
olímpicos. Mais tarde ao ser indagado sobre suaresponsabilidade nesta situação, já que está há cerca de
20 anos à frente do COB, Padilha sentiu~se agredido
e, irritado, respondeu:·
-Vocês se preocupam sempre com a minha permanência, mas a minha permanência é igual à de de..
putados e senadores. Enquanto estivermos representando bem o esporte e os legisladores representando o povo, é o_ povo quem diz e ê o esporte que
dirá também.
~o depoimento prestado à ComissãO -de Esportes, o_ Major do COB limitOu-se ii ler um relatórlõ-12
laud!ls datilografadas, previarUente elaborado pelo
órg:ão. Por ocasião dos debates, Padilha foi evasivo
nas respostas e não esclareceu sobre a predominância-'de militares na delegação brasileira que esteve
em los Angeles, conforme desejava saber o Deputado Elquisson Soares (PMDB- BA) e outros parlamentares que integram a Comissão.

"Enfermeiros''
Silvio Padilha, sem responder diretamente à pergunta, tentoii justificar a presença d<=. ..enfermeiros"
(na realidade dirigentes) mi equipe que foi à
Olimpíada, citando como exemplo o ex-Presidente
do CND, Brigadeiro Jeronimo Bastos. Segundo o
Presidente do COS, o Brigadeiro integrou a delegação em função do seu passado, como atleta e dirigen'te do CND". Em seguida, preferiu everedar o as- sunto para a questão da mentalidade afirmando que
esportivamente o Brasil "está atrasado cerca de 80 a
90 anos". Frisou, coil.tu_do, qu<; ...hoje está muda-

do"' pois, à seu ver. "o esporte é cultura e até uma
ciência muító dificil" .
Para o COB, o mal do esporte amador brasileiro
não i!Stá nas federações e nerrl sempre é culpa das
confederaÇ'ões. Disse que essas entidades, além de
obedecerem normas governamentais e. do CND,
ainda se orieiiltam conforrrie determinações interna-ciomiis. A prOpósito, esclareceu que a Carta Olímpica nãg permite interferência o ii influência do Estado
sobre o Comitê OlírriJ)íCo Nacional de cada pais. O
Major Padilha, no entanto, ficou sem saber o que
dizer Qüando, num aparte, um parlamentar lembrou
que, "c:! Brasil, o Governo manda em _tudo.
_N~va

estrutura

Os deputados-membros da Comissão de Esporte
da Câmara reiviljdicaram; atêm da instauração de
uma CP_I, que haja uma mudança na estrutura que
-comanda o desporto brasileiro. E propuseram a
criação de uma comissão, formada por efetivos representantes da sociedade. Integrada, não por militares, mas dirigentes desportistas, jornalistas, parlamentares, atletas, professores, técnicos, etc_._ O Major Padilha concordou, acrescentando que o esporte
deve começar no ensino primário, elementar e secundário,_ .. E não nas universidades -disse ele-,
de onde devem sair homens úteis para a sociedade e,
se possível, capacitados para dirigirem oS destinos
do próprio pais".
Sobre sua permancência de 20 anos na direção do
COB, o MajQr disse que lá está porque as confederações o elegeram, "Quando eu não estive correspondendo, cúu!mente as entidades não permitirão
que eu cont_inue no cargo". Explicou que ocupa a
presidência do Comitê Olímpico Brasileiro__ ..não
por ser militar, mas, sim um desportista ... E, orgulhosamente, fez questão de frisar que o Brasil é um
dos 12 países, dentre os 154 de todo o mundo filiado
ao COI, -Comitê Olímpico Internacional- que
conta com dois representantes membros: ele e João
Haveiãnge~ ""Estamos lá, e ficaremos até morrer,
porque somos grandes desportistas", acentuou.
Deixou a entender que isso _ê um privilégio de poucos, levando-se em conta que o Comitê Olímpic_o Internacional é dirigido por um colegiado de 84
membros.
Diante da exposição considerada pouco elucidativa do Major, o Deputado Francisco Dias (PMDB
- SP) aproveitou para confirmar a instalação de
uma CPI, através da qual serão ouvidos dirigentes,
atletas, a imprensa e todos aqueles que, direta _ou indiretamente, tenham feito parte da delegação brasileira que fo"i ao Jogos Olímpicos em Los Angeles.
Mesmo reticente em suas colocações, Silvio Padílha
elogiou a iniciativa do parlamentar paulista, adiantando que o COB --;-.-~·sofrendo certo tipo de cerceamento, já que as verdades que nós divulgamos à imprensa não pública"- aproveitará a c:Jportunidade,
dentro da CPI, para utilizar uma tribuna publica,
"uma necessidade que o órgão tanto tem para prestar contas daquilo que realiza."
16 ANOS PARA UMA
NOVA MENTALIDADE

Ao final do depoimento à Comissão de Esporte,
o major Silvio Padilha concedeu esta entrevista ao
repórter Lúcio Leal, onde mais uma vez se irritou e
se sentiu agredido a ser indagado sobre mudanças
na cúpula do COB::
-Como o senhor v_ê a acusação de que estando
20 anos no COB nada fez de positivo pelo esporte,
quando- o-osenhor mesmo, presidente do órgão, afirma que estamos atrasados 80 ou 90 anos?
- Eu não disse que o espone estava atrasado. Disse que nós estávamos atrasados em questão de menta-
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!idade. e essa n!entalidade é dada dentro do ensino.
Tudo o mais já relatei a esta comissão; e izão-Vou maisfalar sobre o assunto e não quero levantar questào ou
polêmica, nein discussões ...

-O período de três ou quatro Olimpíadas para
que o Brasil adquira condições de_ igualdade com
outros países, é válido tambêm para que o esporte
brasileiro adquira essa nova mentalidade?
-Esse longo prazo é justamenle de~·ida a isso:

mentalidade que os educadores, os orientadores devem
ter. O esporte, a educação flsica fazeiJdo parte do
currículo escolar, como verdadeira matéria como são
as outras.

-O senhor não quer dizer nada sobre seus 20
anos no COB?
-A cabei de dizer. Eu, como os deputados e senadores, nós estamos sujeitos ao povo e aos deSportiStas.
-O senhor não vê uma parcela de culpa do
COB diante dessas acusações? As acusações têm
fundamento?
-Não tem fundamento nenhum.
-Por que, major?
- Porque nós estamos ftiiendo tudo dentro das
nossas possibilidades. O que se pôde fazer,- o ijue se
pôde adiantar... tudo tem sido feito. Nfnjuéril. sabe-que q CO B traz técnicoS; manda téênli::oi pàfd. jó'ra;
que o COB manda atletas para participar de competições iliternadonais, embora não seja nossa função.
Aliás nossa função não é formar atletas. -Nós não temos culpa de que o País não tenha atleta, nem as confederações_ e federações não têm culpa disso.
--0 senhor v~ os civis em condições de substituírem os militares que estão à frente do COB e do
CND?
- Olha, você quer agredir?- Eu não estou aqui
para ser agredido. Mais do que vocês têm dito, vocês ê uma opinião contra a minha. Jâ expliquei tudo
que tinha para dizer. Os militares que estão no Comitê OlímpicO não estão ocupando o cargo por serem militares. Estão por Se"rem ·ailetas.-~ão entrei
pela janela, pois para chegar onde estou percorri todos os poStos da hierarquia do esporte. Fui eleito e
reeleito pelo Comit'ê Olímpico [itieniã.cional, onde
são poucos homens que representam o esporte mundial.
Repito e insísio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou seja, a primeira prõvidência concreta qUe deve Sei- tomada
é- faZei' com que a lei s'eja cumprida, isto -ê~ tiaier-Para
Brasília a sede de todas as entidades da área dos desportos. Aqui, tenho certeza, haverá uma nova mentalidade,
uma nova geração de dirigentes e Hderes, que passarão a
dirigir -essa inij>Ortante atividãCie de uma Pátria que-dese~
ja-de..stacar-se, também, nesse setor importantissimo que
éõ-esporte de um modõ geral, pois, não há dúvida, é um
dos vetores importantes ·da educação de um povo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- Se. Pronuncia o seguinte discurso.j- Sr. Presidefite. S"rs. Senadores:
O Projeto de Irrigação_Senã.dor Nilo Coelho, autênti·
ca vanguarda experimental e modelo dos demais_que a
CODEV ASF está irriplantando, demonstra que, final~
mente, se encontrou a fórmula-CX.eqtHvel para a partir do
desenvolvimento rural integrado serem erra-dicados os
fatores da pobreza, desemprego e subdesenvolvimento
das regiões semi~âiídas do Nordeste.
O imediato atendimento das necessidades básicas de água, alimentação, esgoto, saúde, educação, assistência
materno-infantil, habitação, eletrificação rural, eemprego, propiciado pela execução dos projetas de irrigação
da CODEVASF;- que se integram numa concepção
abrangente, sistêmica e~ polivalente, contribuirá decisi-

vamente para que sejam atingidos os Qbjetivos mais am~
pios do- desenvo_lvimento global do Nordeste.
Esse é o caminho certo para correção, a curto prazo,
das tremendas disparidades inter-regionais e ínterpessoais, que ameaçam desmantelar e fiesintegrar a unidade
nacional, destruindo a Federação.
Com efeito, com mais de 30% da população brasileira,
o Nordeste todo, do Maranhão à Bahia, detém pouco
mais de 10% do Produto Interno Bruto, enquanto a Região "SuâeSü.~. com- apenas 42% da população responde
por aproximadamente 66% do produto gerado no País.
Em São Paulo, por exemplo, apenas 16,1% da populãção econoriilcamente ativa ganha até. i salário mínimo,
·enqUaritO_ no NOf-d'esie ésSe -percCntUil alcançã 5(2%.
- Ocorre;-p-Orém, que as-cãt:affiidades dimáticaS'dONordeste,_como as recentes secas devastadoras, que durante
mais- de cinco anos assolaram a Região, exigem Providências drásticas e urgeritCS, de grande enVergadura,
para eliminar as perigosaS tensões psicossocíaís, atenuar
e corrigir as iniqGidades dos desequilíbrios e disparidades, que reduzem o Nordeste à categoria de uma vasta
colónia, povoada por milhões de párias, ou de cidadãos
de segunda classe, deshutridos e marginalizados.
Basta atentar para o fato de que, em 1981, a renda
..per capita" regional atingiu o valor de apenas US$ 820,
rePresentando 40,7% da renda nacional.
Ora, em 1960, esse percentual era da ordem de 47,3%
em 1962, o que significa haver o Nordeste empobrecido
consideravelmente nestes últimos 20- anoS.
De fato, seus 35,6 milhões de habitantes receberam,
ein l98l; menos da~ metade dá- r"eiidi.
capifa" do
País. Na verdade, os efeitos das prolongadas estiagens
dos últimos cinco anos foram catastróficOS para ·a agropecuária-nordestina, desorganizando, de maneira Violenta, as estruturas produtivas regionais.
Os últimos relãtórios do Banco do Nordeste evidenciam, através de indicadores insofisriláVeis,·a generalizada situação de pobreza absoluta das populações rurais,
sobretudo seU crítico-aspectO ·nutricional, revelando que
28%, ou, aproximadamente, 8,7 milhões de pessoas, têm
carências nutricionais profUndaS em túmOs áe--proteínas, calorias, vitaminas, sais minerais.
A sitUaÇão se mostra-ainda mais sombria nos aglorne·
rados urbanos, em especial nas áreas metropolitanas de
Fortaleza, Salvador e Recife, principais pólos de desenvolvimento da Região, em vii'tude do congestionamento
e saturação das respectivas periferias, onde Se amontoam ondas de migrantes desorientados, egressos do semiátfdo flagelado, que vão povoar favelas e mocambos. em
busca de empregos inexistentes, e sobrevivem, sabe Deus
corno, em condições -infra-humanas de existência.
:!! o espectro da fome endêmica, generalizada, traduzida- nas sinistras taxas de esper"ança de vida das peSsoas
radicadas no Nordeste, que jâ são inferiores em mais de
12 anos, às dos residentes da Região Sudeste.
Possivelmente, um dos fatores deciSívos do esváziamento e inexorável empobrecimento do interior nordestino, se localiza na estrutura fundiária da RegiãO, baseada nuri1 ·complexo latifúndio-minifundio, abrangendo
gritndes propriedades subutilizadas, ou inexpfoi=ãdas,
cóm Pouca gente, ocupando mais _de 49% da superfície
regiOna-C enquãnto, na õutra extremidadé dessa estrutura- obsoleta, se encontram pequenos estabelecimentos
agrícolas, Concentrando cerci de 57% da força de trabalho agricola, numa área pouco superior a 5% do total.
Esse dualismo estrutural, cruel e inadequado, reduz a
capacidade produtiva·e os níveis de emprego, acelerando
o proCesso que desemboca no estuário da pobreza absoluta, agravando uma situação de espoliação e centralismo, que já transferiu para foi-a do NOrdeste; os órgãos
de comando da política ecõnômíca regional, manipuladores das decisões e dos recursos disponíveis.
Estas-Observações preliminãres,-errióOiâ extremamente sucintas, são indispensáveis-para uma exata conlprensãõ. e â avafiação dos extraordinários impactoseconômico-sociaíS dos projetos de irrigâÇãO da CODE-
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VAS.F ~ Cóinpanfiia de Desenvolvimento do Vale do
·s:a-Q-_francisco, empreSa pública vinculada ao Ministério
do Interior, criada pela Lei n9 6088, de 16 de julho de
1964, cOm atuação nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas GeraiS, Goiás e Distrito Federal. ~
No momento, a _empresa está implantando sistemas
básicos de irrigação, atravês dos seguintes seis projetas
pione1i'oS: Bebedouro, com 2.000 hectares, em Petrolina;
Mandacaru, com 400; Tourão, com 11.000, Maniçoba,
com 4.500, e Curaçá, com 4.200, em Juazeiro; e Massangano, com 24.000 hectares, em Petrolina.
Deve-se acrescentar a esse conjunto o Projeto de Irri·
gãÇão de Jã.iba, que a CODEVASF está iiriplantando no
nOrte de Minas Gúais (Município de Manga, entre os
rios São Francisco e Verde G_rande), projetado para iniclàr o st::ü funcíon'amento em 1985, quando deverão estar
coricluídos 30 mil dos 100 lnil hectares irrigáveis.
O Projeto Jaiba, quando concluído, prod~zirá 800 mil
toneladas de grãos e 450 milhões de litros de álcool por
ano, além de carne,leit_e e matêrias-primas que _abastece·
rão unidades de transformação a serem ali instaladas.
Tr.iia-se;erelivãrriente, de uma iniciativa de dimensões
compatíveis com as exigências de desenvolvimento do
Distrito AgrO-industrial ode 230 mil hectares, criado pelo
Governo de Minas Gerais, a cargo da Rurâlminas, ag!nciU estaâual de desenvolvimento.
Q-uando na plenitude de seu funcionamento, o Projeto
Jai_ba deverã gerar 37.400 empregos diretos e 74.800 indiretos, beneficiando uma população de 225_ mil pessoas,
aproximadamente.
Vale a pena assinalar que esse elenco de projetes situase no âmago de uma das regiões mais áridas do mundo,
com Uma precipitação média de apenas 400 mmjano,
onde o .clima se caracteriza, entre outros aspectos, nos
municípioS de Petrolina e Juazeiro, pelo mais elevado
índice de luminosidade do País, com reduzida variação
de temperatura: média mensal mínima de 18,29C, em julho, e mêdia ·mensal máxima de 34,29C, em outubro.
A -veietaÇão na área 1:! a caatinga típica do semi-árido
nordestino, onde o sol brilha todos os dias do ano, mas
exist~m outros fatQres favoráveis, corno a permanente
disponibilidade das águas do rio São Francisco e a abundância de solos cultiváveis, com a tecnologia da agricultura irrigadã, adequada a uma enorme variedade de cul-tTVOS, tôdos de alta produtividade:-fei]ão, milho, cebola,
alho, cana-de-açúcar, melão, uva, tomate, cenoura. pimentão, sorgo~ aspargo e_todas as hortaliças.
- Somente a Barragem de Sobradinho, que alimenta o
Projeto Senador Nilo Coelho (Massangano), chega a
acumular 35_ bilhões de metros cúbicos de âgua.
A partir da tomada de água localizada no Dique B da
Barragem, a água será aduzída para a Estação de Bombeamento Principal, 200 metros a jusante. Essa Estação,
atravês de dez conjuntos de eletro-bombas recalcará
22,0rft 3js-para o c-anal A, que tem 62 'quilómetros de extensão_, e l,2m3 /s para o canal b, c-om 3 quilómetros de
extensão. Destes canais (A e B) saem os canais secundários que vão descarregar a água em 26 reservatórios
com cãpaeidade inêdia para 231.000m 3 de água para
toda a área do Projeto, via estações intermediárias de
bombeamento e tubulações através das quais a água chegará todos os lotes.
A irrigação do Projeto -Senador Nilo Coelho (Massangano) será toda por aspersão, para o que foram prOjetadas 26 unidades de bombeamento por pressão, 700 mil
metros de tubulação de cimento amianto de 100 a SOO
mm de diâmetros, e cerca de 800 mil metros de tubulação
de alumínio de 50 a 12_5 mm, que cobrirão toda a área irrigada. O suprimento de energia elêtríca se faz airavés de
duas subestações de 68 kW.
Em is de julho-de 1984, o Projeto Massangano paSsou
a denOniinar-:.se Projeto de Irrigação Senador Nilp Celho~-por decisão do -MiniStro do Interior Márío David
Andreazza.
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Nada mais justo do que essa homenagem ao insigne
líder político pernambucano, nascido em Petrot_ina, que
foi o idealizador e incansável realizador desse mago empreendimento estimado em USS 18() milhões de dólares,
dos quais US$ 109 milhões de dôlares c_orrespondem ao
financiamento concedido pelo Banco Interamerican_o de
Desenvolvimento, e USi 71 milhões de dólares, a co_ntrapartida nacional.
Esse notável projeto representava 15% da área irrigada

no Nordeste e mais de 50%_ d11 soma da superfície agrícola dos projetas públicos de irrigação em operação_ no
Polígono das Secas, até fins de 1983.
Os impactos do Projeto de Irrigação Senador Nilo
Coelho transformarão, por completo, a fisionomia demográfica, econômica e social de Petrolina e Juazeiro, ~
cuja -p-opulação a tua! de 250 mil habitantes serã acr~çida
de 85_ mil pessoas, estimando-se uma produção agrícola
bruta superior a USS 89 milhões de dólares.
Jã em 1985 essa região ter--se-á transformado no_ primeiro pólo agro industrial do Nordeste, com base na irrigação.
Os seis mencionados projetas de irrigação da CODEVASF situados no subm~diq_São Francisco"""":" Bebedouro, Mandacaru, Tourào, Maniçaba, Curaçá e S~nl;ldor
Nilo Coelho-, totalizando cerca de 45 rniJ hecta~e;; irrigados, procjuzirào mais de 100 mil empregos, além .de
permanente, sucessivas e generosas safras d~ feüão, milho, sorgo, tomate, cebola, alho, aspargo, melão, melancia, banana, limão, cdco, pepino, algodão, entre outras.
Uma das di~etrizes criteriosamente Observã.das da CO-DEV ASF, tem sido entregar aos colonos e suas famílias,
lotes prontos para o cultivo, além da resistência e dos beneficias sociais éori1j:l[ementares.
São os seguintes, em reSuino, os objetiv-os iniciaiS colimados pelo Projeto de Irrigação Senador Nilo_Coeiho:
a) ampliar a superfície irri&áda do Nordeste e contri~
buir para a elevação dos atuais- níveis de produção primária do submédio São Francisca, através de modernas
técnicas de irrigação e cultivos selecionados, tirando proveitO das possibilidades de exportação;
b) fortalecer e consolidar o Pólo Agroindustrial do
submédio São Francisco (Petrolina - Juazeiro) e, por
consequência, a economia regional, atravês d~ implantação de empresas agroindustrials; -c) aumentar a renda familiar de I .500 pequenos agricultores, promovendo o seu assentarriento em cerca de
40% da área total irrigável; a área restante será distribuida entre médios e grandes produtores;
d) contribuíi- para -a criação de cerca de 85 mil empregos diretos e indiretos, in-veitendõ- o procesSo âe migração para áreas urbanas do litoral do Norçl_es~e_ou.
para o- Sul;
e) contribuir para o aumento da receita- da região,
através de arrecadação de_impostos, especialmente o
!CM:
f) servir como modelo para outros empreendimentos
no vale do São Francisco e regiões compreendidas no
Polígono das Secas.
Dispenso-me de aduzir comentárioS adicionais sobre
os aludidos projetas, por intermédio dos quais está sui'gindo uma nova paisagem no semi~árído nordestino.
Os que desejarem maiores -esclarecimentó.S poaem
consultar as publicações especializadas da CODEV ÃSF,
a última das quais foi divulgada em primorosa reportagem ilustrada a cores, em português e inglês, versando
especificamente sobre o "Projeto Senador Nilo Coelho''.
Felicito a- Diretoria da_CODEVASF pelo êxito das
suas iniciativas, na pessoa do seu ilustre Presidente Erasmo José de Almeida, e de sua brilhante equipe, os doutores João Baptista Ferreira Mulatinho, Diretor de Engenharia; Dagmauro Nunes Sabino Pinho, Diretor de Planejamento e Coorctenação Geral; Sylvio__ Romero da
Co_sta Moreira, Díritor de Operação e Produção.
Acredito ter chamado a atenção do Senado da República para o indiscutível sucesso que caracteriza a implantação dos projetas de:: irrigação_da CODEVASF, os
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quais, a curto prazo, contribuirão para anular os efeitós
das prolongadas secas periódicas e deter o esvãziarhentO
do sertão, fixando ao solo os trabalhadores rurais, as
famílias pobres e as camadas associadas dos assalariados
humilde<;, e pequenos proprietários flagelados pelas cala·
midades climá.ticas.
No que tange ao diversos aspectos da irrigação que
vem sêndo tena2:mente imp(antada pela CODEVASF,_
não obstante a precariedade dos recursos financeiros,
técnicos e materiah-1" sua disposição, solicito a incorpo~
ração ão texto _do;qt,e: pronunciamento da entrevista anexa
concedida pelo seu dioâmico__Presidep_te Erasmo José de
Almeida à Revista do Interior, edição de novembrofd~
zembro de 1983 quando prestou informaçõe!fõj)Ortunas
e objetivas a-respeito dos prOblemas da irrigação, 'nos pa-râmetros das atuais realidades e perspectivas da Administração Pública, em nosso País.
-Finalizando, congratulo-me com o Presidente João
Baptista Figueiredo e o Ministro Mário David Andreazza_pela lúcida c_onlpreensão e integral apoio que. vêm
propÕrcioilalldo à~CODEV ASF, a fim de que, a agricultura irrigada, a eletrificação rural e o desenvolvimento
inte_grado _do s_emi-_ãddo, contrihuam para acelerar a er~
radicação da pobreza e do subdtsenvolvimento do Nord_este.

DOCUMENTO 4 QUE SE REFERE OoSENA,
DOJ1LOURlVAL BAPTISTA EM SEU DISCUR:
SO;
ENTREVISTA
Erasmo José de Almeida
IRRIGA
E TORNA FE:RTIL
O QUE ERA ÁRIDO

~ ~CODgVASF

Há alguns anos atrás, seria praticamente impossível
alguém imaginar que o_su_bmédio São FranCisco, classifi~
cada entre as regiões mais áridas do mundo, pudesse ostentar belas produções de uvas e melões - características das zonas temperadas -.- e ainda levar a vantagem
de registrar maís de uma colheita por ano. Resultado do
perseverante_trabalho que a Co_mpanhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco --CODEVASF, vem
realizando na região há _cerca de 10 anos, esta surpreen~
d~nte transformação, segundo o presidente_do ór&ãO~
Erasmo José de Almeida, poderá se estender a outros mi·
!bares de hectares, desde que se assegurem os recursos
necessários para implementar os projetas de irrigação
que o órgão já elaborou para a região. Nessa entrevista
ao jornalista Eduardo_ Brito, ele mostra a ev_oluÇão das
técnicas de irrigação, que caminham para a otimização
dos recur$OS, fazendo, "com que cada cruzeiro renda
-mais", lembra que o desenvolvimento do. Nordeste passa, inevitavelmente, pela irrigação, e fala, tambêrit, sobre
as atividades _que a companhia vem executando, paralelamc;_nte_ ~ ag~icultura irrigada, nas áreas de hidrobiolo~
gia e piscicultura.
INTERIOR -A irrigação tem modificado completamente o -panorama e a economia _de regiões inteiras;-aumen_tan_dõ sUa ProduÇaO i:tgrícofa e eJeVarid(i O Padfão de
vida da população. Isso ocorreu no Sul dos Estados Unidos, na União Soviética, em Israel, na India. Pode ser
feifO-np Brasil o mesmo que nessas ãreas?
Erasmo- Ef(:tivamente, países desenvolvidos e Inesmo pafses do chamado Terceiro Mundo vêm fazendo in~
vestimentos elevados no campo da irrigação, na convicção segura de que ela proporcionará agricultura moderna e sem riscos. O Brasil também pode desenvolver a
SUJI. agricultura, com ênfase sobretudo no semi~árido, à
base_da_irrigação. Seus efeito_s serão extremamente posí-tivos, acompanhando os exemplos que aí estão em todo
o mundo. Mas, para isso, necesSita-Se da apliCãÇão de recursos. Veja o caso da ln dia, que aplica cerca de 50% de

seu produto nacional bruto na agricultura irrigã.da. Seu
programa de irrigação, extremamente ambicioso,·visa irrigar três mHhões de hectares por ano-;- Por ai pode-se
avaliar a iriiportância que adquire um pr'ograma nessas
cOndições. Já o Brasil, mesmo dispondo desse exemplo e
~esse in~t~u~ento, te_m_ realizaç~es r~duzidas.
INTERIOR -O que falta?
Erasmo- O necessário, de fato, é que recursos sejam
as-segUrã.dos. Hoje, eXiste jã uma consciência beni. ãcentuada da importância da agricultura irrigada, não apenas no Nordeste mas no pais como um todo. Pode-se
lembrar que um programa como o PROV ÁRZI!:AS vem
alcançando um desenvolvimento extraordinário",
voltando-se essencialmente para a iniciativa privada.
Seus resul_tados são muito bons. CreiO ser preCiSo que o
governo aprofunde seus instrumentos tambêm no-que se
refere à irrtgação pública, mormente em regiões deprimidas como o Nordeste. Não basta a intenção de seguir
esse caminho, é necessário que haja uma viabilização.
Uma ação prática, objetiva, através da transferência -de
recursos.
INTERIOR- Quantos hectares írrigados tem o Nordeste, hoje?
Erasmo- Podemos estimar, somando a irrigação
hectares. Mas
Pública à privada, algo próximo a 150
o potencial do Nordeste para a irrigação é muito grande.
Poderí_amos calculá-lo, seguramente,.. acima dos dois milhões de hectares, chegando até três milhões de hectares.
A utilização dos recursos hídricos pode ser otimlzada inclusive com o aproveitamento de outra.!! bacias_. Um
exemplo é a transferência de uma"parcela das águas do
São Francisco, um estudo que vem sendo conduzido
pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento
com todo o apoio do ministro do Interior. Mas es.!;esdois
ou três milhões de hectares com potencial para irrigação
não são calculados com base apenas na transferência de
ãguas do São Franci_sco, pois outras soluções podem ser
encontradas, a partir do rio Parnaíba ou mesmo do Ara~
guaia. O ini_portante é que existe água em quantidade suficiente para atender a esses milhões de hectares.

mu

INTERIOR- Esse uso não prejudicaria o ap"fOveítamento da água em outras finalidades?
Erasmo- S possível compatibilizar os diversos usos
da água, sobretudo para geração de energia, A evolução
das técnica-s de irriga-ção está caminhando para a otimizaçào dos recursos existentes. S o caso da microirrigàção, da irrigação por aspersão. Essas técnicas garantem o máximo de eficiência no empregO da água. Isso
fará com que, por exemplo, as previsões iniciais para a
irrigação viável no vale do São Francisco passem de 600
rnil hectares para perto de um milhão e 200 mil, talvez
até um pouco mais, desde que se use adequadamente sua
água.
INTERIOR- Como se explica que o Nordeste, provavelmente a região do país que mais precisa__ de irrigação,_ conte com mesmos hectares irrigados do que o
Rio Grande do Sul, por exemplo?
Erasmo- Na verdade, a irrigação das terras gaúchas,
dos vales, das coxilhas, é dada pela própria natureza. As
várzeas gaúchas indicaram sempre que o cultivo irrigado, do arrOz; por eXemplo, se daria a custos muito baixos. 1:. por isso que o Rio Grande se tornou o estado brasileiro coin maíor"área irrigada. Entretanto, se o governo
atender aos requisitos necessãrios p8ra a implantação de
uma irrigã.çã:o avançada eril termOs de extensão, a área
irrigada dÜ Nordeste poderá rapld~mente superar-a doSul, embora a custos bem maiores. A~ dificuldades pa_ra
obtenção de água, bem como seu transporte a distâncias
apreciáveis exigiriam investimentos mais eleVadOs.
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Custo não é tão alto e

o lucro, com mais de uma
colheita llDual, prova que
o investimento compensa

INTERIOR - Há quem diga, nesse sentido, que o
custo elevado demais tornaria inviável a irrigaÇão em

grande parte do Nordeste, talvez até no Nordeste todo.
Concorda com isso?
Erasmo - Atê certo ponto, não há porquê afirmar
que a técnica de irrigação é cara demais. Os custos com
que trabalhamos em nossos projetas, dentro do Brasil,
estão dentro dos padrões internacionais. Estes vão de
dois mil a 12 mil dólares por hectare, dependendo das
condições do projeto, do relevo, da disponibilidade dos
recursos hídric_os. Recentemente, missões da FAO e do
Banco Mundial evidenciaram que nossos preços não são
elevados à exceção de um ou outro projeto. Veja~se por
exemplo que, aqui na CODEVASF, preparamos um
projeto de irrigação do baixio de Irecê, com 235 mil hectares- ou seja, quase o dobro da área atualmenteirrigada no N ardeste - , a um custo médio de 6.500 dólares
por hectare. h um projeto _bastante ambicioso, locaHzado nos Municípios de Sentõ-Sé e Xique-Xique, na Bahia,
próximo ao lago de Sobradinho. Somente esse projeto
permitiria o assentãriieniO de pelo menos 500 mil pessoas, em uma área que hoje constitui_ um v~o demográfico. Mais de I00 ln ii dessas pessoas estariam envolvidas
no processo produtivo. O retorno econômico e sacia) seria muito elevado. Nessas condições, eu não tenho dúvidas de que o desenvolvimento do Nordeste, que não tem
preço, passa pela irrigação.
INTERIOR- Mas_ o_ rendh_n~nto_econômico, pura e
simplesinente, sem se pe-Õsai- no rendimento social~ "j~
compensaria o investimento?
Erasmo- Não tenho a menor dúvida. Veja o caso do
projeto do baixio de Irec!. Ele custaria dois bilhões de
dólares, mas geraria à época de sua estabilização~ só em
ICM, uma receita anual da ordem de 400 miJhões de
dólares.
INTERIOR-,- Qual o prazo para essa estabilização?
Erasmo - Dependeria do nível de investimento, dã
disposição do governo para agilizar a execuç_ão do projeto. Acredito que num horizonte de 10 ou 12 anos seriª
perfeitamente factível. O projeto indica como mais conveniente ocupar cerca de 60% da área para um grandé
polo energético, para a prod_ução de álcool, reservJ:Uldose os 100 mil hectares restantes parã. culturas diversifica~
das, sobretudo grãos. Esse Projeto está pronto, na Cb~
DEVASF. Aliás, nós temos prontos para ex~uçã9 Pro~
jeto,s_que renderiam u~ total de400 mil hec~a~~p~ra ir~
rigação. E a CODEVASF dispÕe de estrutura capaz de
implementá~los desde que se assegurem recursos dentro
de uma programação a ser curriprida.
INTERIOR- Com quanto a CODEVASF conta ho·
je, em seu orçamento?
Erasmo - Para investimento, incluindo reCursoS do
PIN, 20 bilhões de cruzeiros. Com ãJguns recüi'Sos ã.dl~
cionais, esse total poderá ser elevado até 25 ou 26 bilhões
de cruzeiros.
INTERIOR -

E recursos externos?

ErasmO - Temos um conjunto de projet_os na região
do Baixo São Francisco que-cõntam com financianieflio
do Banco Mundial. Temos também recursos do Banco
fnteramericano de Desenvolvimento para o projeto
Massangano, no Estado de Pernambuco. Este projeto
visa desenvolver uma área de- aproximadamente 24 mil
hectares, em duas etapas. A primeira delas alcança 15
mil hectares, com financiamento já. acertado com o BID~
Agora negociamos a eXtensão aos nove mil hectares res-

tantes, na segunda etapa. O nível de investimento no
projeto vai a 1&0 milhões de dólares. E o projeto está
bastante avançado. Toda a sua infra-estrutura hidráulica
princiPal já está implantada e vamos iniciar o assentamento, como treinamento desses colonos em janeiro.
Mêdias e pequenas empresas já foram seleclonadas para
o desenvolvimento agrícola. Assim, 1984 será o ano de
- e~~cuç_ão do projetq_. Atê 1985 estará totalmente pronto,
e terá criado 30 mil empregos diretos.
Falta de recursos toma
lenta a implantação do
- Projeto Jafba, o maior,
situado em Minas Gerais
INTERIOR - Concluído, esse projeto representará
que proporção dos trabalhos da CODEVASF?
Ei-ãsmO =...Nós atuamos em diversoS estados do Vale
do SãO FráncisCo. Em Minas Gerais; temos Oque atUalm_en_te é nosso maioi pfOjeto, o chamado Proj~to_ Jaíb'a
q-ue- poderã 31Cal1çar até 100 mil hectares, mas, porcarênCíã--de reçurSos, vem ~sehdo implantado lentamente.
Deveremos cOnclujr até j8neiro sUa estaç"ão dC boiiibeamento número 2 que, para se ter uma idéia, é capaz de
mo1,1_iméotàr J6 metrqs cúbicos de água por sC:gundo, potenciai que não existe hoje em estação alguma do Nordeste. A estação principal, de número l, terá uma vazão
de 80 metros ct1bicoS por segUndo. Está em execução,
rriaS l[l.ào podemos ainda precisar quando ficará pronta,
uma vez que os recursos são insuficien-tes para um projeto de tal magnitude. A CODI;VASF e o I\1.i_nis_téri~ _dg
-IntCrfOi- -vênl -procurando o enVõ"!vimento do governo d~
Minas_ Gerais.- Para Que se tenha uma idéia da importância desse projeto, basta lembrar que toda a agricllltura irrigada do estado de Israel ocupa uma área de 200 riül
hectares.
INTERIOR - Quem se beneficia cõm eSSes projetas
de irrigação, tanto os jâ executados quanto os que ainda
estão no papel?
-ÉJasmo - Nôs perímetros irrigadOs da CáÕEVASF
procura-se unir os três níveis de produtores- pequenos,
médios e grandes-, na dependência do padrão agrícola
segUidO. Esses níveis se complementam, um comprando
do outro, e o_s excedentes se dirigem para uma agroin-díiSúia: Em praticamente todos eles nós estamos incentivando empreendimentos agroindustriais. Assim, além do
mals, evita-se que o volume produzido se torne excessivo
em relaÇão aO mercado. No Município de juazeiro,
Bahia, por exemplo, nós temos uma unidade de produção de açúcar, a Usina Mandacaru, com capacidade
de produção de dois milhões de sacas e de álcool para
niil litros/dia, parte já em atividade. _Essa usina "hoje
atende cerca de 60% das necessidades de açúcar da
Bahi_a. E os seus níveis de produtividade agrícolà estão
~ntre os maiores do mundo. Nos projetas de irrigação
pública, com uma única e pequena exceção, o Governo
federal procede à desapropriação das terras. A partir daí
o_--DNOCS_ou a CODEVASF prodecem à irrigação,
através de projetas concebidos dentro de uma estratégia
para ·o uso dessas terras. No caso do DNOCS, 100% dos
lotes destiilam-se a pequenos produtores, a família de colonos, Ç(!m_~~reas_ c:!e~ci_B_ço a ,oit9o_hectares.·No cas_o_ da
CODEVASF, procuramos unir os três níveis de produto~es; __ l-!á lotes reservados a pequenos agricultores, outros a médios produtores e uma parcela, menor, a grandes '!_gricultores, dentro do princípio de qUe é preciso auJlle')~<l:r_ ~ ..;:c~~~;ngiçi4~9~ çl_o_p~:ojeto atravês__da agroLT'!dústria. No caso do Projeto _Massanganojá há. indústrias
se instalando para processar a sua produção.~ o caso da
Paoletti, que propôs junto à SUO ENE um projeto calcado na prO~!J~O de_ tomate prevista para os agricultores
locais. Sua instalação caminha a ritmo acelerado. Em
Petrolina, juntÕ a Juazeiro, região onde exiStem 40 mil
hectares irrigados ou a irrigar, sente-se da mesma forma
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ess_e clima de dinamismo, ligado à execução dos projetas
de irrigação. São projetas como o Maniçeba, o Tourão,
o Curaçá. o próprio Bebedouro. Sente-se nos agricultores assentados nessas áreas, assim como em pequenos
emprCsários, o surgímento de uma nova classe, estabilizada economicamente e dinâmica por natureza. Os bancos estão crescendo. Tudo em função da iri'ígação. Mas
para que isso ocorra torna-se necessária a presença ·_do
governo, no encaminhamento dos projetas e, em especial, no crédito. Este precisa ter o volume necessário a ser
liberado na hora certa, sem o que a produção anual nesses perímetros cai substancialmente.
INTERIOR - Em outras palavras, estaria demonstrado que a irrigação viabiliza o semi-ârido nordestino?
Erasmo - Casos como o da usina de Mandacaru, em
J uazeiro, mostram que o sem i-árido detêm todas as condições para uma agricultura atê mesmo de elevados índices- de produtividade._ Afinal~ tem solos adequados e
efle"l-gla Só! ar. Adicionando-se a água, completa-se o trin·ômio qU~ ·garante à planta o melhor desenvolvimento
possível.
INTERIOR- Para assegurar a água, o desvio dos excedentes- do rio São FranciSco- seria o melhor caminho?
Erasmo _,Evidentemente, a água é fundamental; não
adianta nada ter apenas solos bons para a agricultura.
Não -tenho dúvidas de que o desvio de água para o Nordeste, seja_ do rio São francisco, seja de outras bacías,
contribuirá expre~sivamente para uma evoluçã"o positiVa:
da região.
__

Re_s~uas

ecológicas que
serão instaladas pela
Sema darão a necessária
proteçiio ao meio ambiente

INTERIOR - O desvio da parte das águas do São
não afeta.ria as áreas hoje atendidas pela CO':"
-bEVÃSF, seja pela redução do fluxo, seja pela diminuiÇãO da capacidade de geração de energia eiétrica?
Erasmo - Efetivamente, esse é um dado que precisa
ser bem ba~anceado. O desvio das águas não pode trazer
pfejuízils aOS projetõs já programados a nível da bacia
do São Francisco, assim como geração de energia. Nos
fundamentos do projeto elaborado pelo DNOS, porém,
está o princípio de se aproveitarem para o desvio ape-nas
-as âguus Consideradas excedentes. Transferido seria o ex·
cesso de água vertida na barragem de Sobradinho. Não
tenho dúvidas de que a concepção do DNOS pode trazer
iinPOftantes frutó_s, desde que articulado com os demais
órgãos que têm interesse no uso das águas da bacia. Assim ele se tornarâ factível.
INTERIOR - O que a COOEVASF vem fazendo
para preservar a ecologia nas regiões em que atua?
Eritsmo - lemos acettadp com a Secretaria Especial
do Meio Amb.iente a instalação de estações ecológicas.
Pqr e_xemplo: ~ilha de Pirapitinga pertence hoje à Sema,
qUe nela deseJ:lvolve um esquema de proteção ao meio
ambiente. Seu ecossistema ê bein representativo da área
de Três Marias._ Há possibilidade de se firmarem novos
cõnvêni(is; para a proteção de outras áreas significativas
do Vale do São francisco.
INTERlOR - diretamente, que atividades aCODEVASF tem desenVolvido para o aproveitamento dos recursos naturais da região, ao lado da agricultura?
Fra~isco

Erasmo- A CODEVASF vem investindo na piscicultura, protegendo e estudando a fauna ic~iológi~ de uma
grande parte da bacia do São Francisco. No pÍ'Óprio
Município de Tiês Marias temos uma estação de hidro-

biologia-e-plsc-iGultura,--de r.ívei bastante elevãdo~-com a
colaboração da Universidade de São Paulo. Só no lago
de Três Marias sua equipe já conseguiu localizar mais de
80 espécies de peixes, calculando que chegarão a 100.
Várjas outras estações de pisciculturas estão voltadas
para a produção de alevinos, visando o cultivo· em cativeiro de peixes de espécies trOpicais. Estamos examinando, ao fadO--das espécies do próprio São Francisco, a in--
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tradução de espêcies exógenas, como a carpa. MaiS recentemente, firmamos um contrato com uma empresa
húngara, a Agrober, para apoio às nossas atividades de
piscicultura, pois a Hungria ê extremamente desenvolvida nesse ponto. Assim, em cada grande projeto, nosso
estamos instalando estações de piscicultura para a produção de alevinos e sua distribuição a colonos, alêm de
induzir os fazendeiros da região a complementarem-seus
orçamentos utilizando a criaÇão de peixes.

A USP já descobriu mais
de 80 espécies de peixes
no lago de Três Marias e
calcula que chegari a 100
INTERIOR- ApóS esse imo de vacas magras quC foi
1983, quais as previsões para 1984?
·
Erasmo -Diante da Penosa -S1fuação econdmica e financeira por que passa o país, nossas projeÇõC.s só poderiam ser modestas. Mas, não obstante a queda, ano a
ano, dos recursos a nós transferidos, temos conseguido
otirnizar a administração, fazendo com que cada cruzeiro transferido renda mais do que hâ tempos. Nos pr6xi-.
mos dois anos a: CODEVASF entratá em uma fase de in-

tensificação da ~xptoração agrícola de suas áreas irrigadas. Até por orientação do Ministro Mário Andreázza,
nestes último~ anos procuramos a conclusão dos projetas que já haviam sido iniciados. Estamos terminando
muitos deles e agora intensificando o trabalho de colocar
em exploração agrícola as terras disponíveiS. Tornamos
a âgua disponível em cada um de nossos perímetros e
partimos para desenvolvê-los. Assim, esperamos que,
apesar da carência de recursos, a produção desses perí~
metros cresça de forma substancial nos próximoS dois
anos. E já se começa a notar ísso;
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a -seguinte
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1984 (n9 278/84, na origem), de 3. de agosto.do corrente
ano. pela qual o Senhor Presidente da República subme.;
te à deliberação do Senado a escolha do Serihor Carlos
Frederico Duarte GOnçalves âa Rocha, Ministro de Primeíra Classe,-dã Cãrrç:ira· de DiplOmata, para exercer a
.fUi{çãO cfêEffibaixcido-rdo, Brasil junto ao Estado do Vaticano.

-lDiscussão; em tui-riO-único, do_- Parecer da C:omissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 157, de
1984 (n9 323/84, na origem), de 6 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da RepúblicA submete à deliberação do Senado a escolha dO Senhor Raul
Henriq.ue Castro Silva de Vicenzi, MinistrO de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) rada a sessão.

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 128. de

Está encer·

(Levanta-se a sessaõ às 15 horas e 16 minutos.)

Ata da 174' Sessão, em 17 de outubro de 1984
2• Sessão· Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Moacyr Dalla
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, -ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudiono-r Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio
Chaves --Gabriel Hermes_- H~liO Queiras- Alexandre Costa -João CastelO -Alberto Silva - H-elvídio
Nunes - João Lobo - Almir Pinto --José 'Lins Virgílio Tá voca - Cados Alber~o -:- Moacyr DUartC Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal
Jurema- Marco Maciel- Guilherme Pàlme-ira- Carlos Lyra - Luiz Cá>;'alcante- Albano Franco_- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Luiz Viana- João Calmoo - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson
CarneirO - -Roberto Saturnino ,:_-itamar-Franco Morvan Acayaba- Amaral Fur.Ian- Fernando Henrique Olrdoso - Severo Gómes - Henrique Santillo Mauro Borges -Gastão MUller- José Frage!Ii- Affonso Camargo- Let;toir Vargas -Carlos ChiB.relliPedro Simon - Octávio Ca,idoso.
- -0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --A lista de
presença acusa o comparecimento de_Sl Srs. Sénadores.
Havendo número regimental, declaro abetta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamOs-nossos Inib~Jhos.
O Sr. 19-SecretãriO Írâ prOCeder à leitura do Expedien~
te.
~ lido o seg1,1inte

EXPEDIENTE
OFICIO

Do Sr. 19-Sécretário da Câmara dos Deputados encami·
nhado à revis:ilo do Senado autógrafo da seguinte matéria:
SUBSfiTUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE
LEI DO SENADO N• 148,
DE 1984-COMPLEMENTAR
(n~

191/84-Complementar, naquela Casa)

Adapta a Lei Complementar n9 15, de 13 de agosto
de 1973, que regula a composiçio e o funcionamento

do Colé~O que ei~gerá o Pr~dettte da Retidblica e dáõútras pro'vwêftclas às disposições da E-meftda Coilsti_tuc:ional n9 22, de 29 de junno de 1982.
_9 _Çq!'!gressO NaéiOOaJ •d~reta:
Art. 19 OS aris~ 49 a· 81' e o art. 13 da Lei Çomple~
mentar n9 ts; de f3 de agosto de 1973,. alterada pelo
Decreto-lei n9 1.539, de_14 de abril de 1977, passam a vigorar com a se_guinte redaçãQ:
"Art. 49 Cada Assembléia terá seis delegados,
mais dois sup_k!ntes, todos indicados pela bancada
do respectivo Partido majoritário, dentre os seus
membros.
Parágrafo único. Se nenhum Partido for majori~-----'-táriO na Assembléia, às bancadas numericamente·
iguais caberá a indicação, em proporção, dos dele- __ gados.
Art~ 59 A indicação a que se refere o§ 21' do art.
74 da Constituição rar~si-á ·par eft!içito a realfiar~se
·no mês de outubro- deste ano; na sede da Assembléia
Legislativa, mediante convoca_ção e sob a presidên~
cia âo Líder dO Paftido nia)Oritârio;-Obedecidas as
seguint~s norma,s:
-:__ l-cada _Deputado vaiará .em oito nomes;
- II - considerãr-se-ão eleitos delegados da As~
sembléia os seis mais vodados e, os dois que se seguirem na votação;
III- havendo empate, resolver-se-.â em favord()
mais idoso;
IV - terminada a apuração, o Líder da bancada
proclamãrá o resultado da votação e·o comunicará,
imediatamente, ao Presidente dil Assembléia;
V - a votação será feita em i'eunião pública e
com a presença de observador do Tribunal Regional
Eleitoral.
Parágrafo úriico. Na hipótese prevista no paráM
grafo único d_o artigo anterior, cada bancada indicará os respectivos delegados e suplentes na forma do
caput deste artigo e de suas alfneaslll, IV, e V, obedecidas, ainúa, as seguintes normas:
I - cada Deputado votará em q~atro nomes; e

I I - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembléia os três mais votados e, suplentes, os que se
__ seguirem na votação, em cada Partido.
Art. _69 Recebida a comunicação a que se refere
o-inciso IV do ai'-tigo anterior, o Presidente da Assembléia fará publicar no Diário Oficial, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, os_nomes dos deiC?gados
ao Colégio_ Eleitoral e os de seus suplentes.
Art. 79 O Presidente da Assembleia Legislativa, dentro de três dias, contados da publicação referida no artigo anterior, CQmunicará à Mesa do Senado Federal os nomes e a qualificação dos delega~os e de.seus suplentes, encaminhando, ainda, cópias autenticadas da ata da reunião da bancada 'do
Partido majoritário que os elegeu e da comunicação
do respectivo Uder.
Parágrafo ÓriiCo. Se, expirado o prazoto Presidente da Assembléia não fizer a comunicaÇão a que
s~ refere este artigo, essa providência caberá ao
Líder da respectiva bancada, dentro de igual prazo.
Art. 8~" Recebida a comunicação, a Mesa do
Senã:dõ FCdefal· publicará, at~ 5 de dezembro, no
Diário Oficial, a cõmposição do Colégio Eleitor~.

Art. 13. O Colégio Eleitor3.1 reunir-se-á na sede
do Congresso Naclonala l5 de janeiro do anO em
que findar o mandatõ- pi-esidencial".
Art. -2~ Esta lei c~-mplementar entra e~ vigor na
dãta de ·sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• !5,
DE 13 DE AGOSTO DE 1973

Regula a composiçio e o funcionamento d!l colégio
que eJeg,r' -o Presidente da República, e dá outras
providências.
Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar;
Q_
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CAPITULO I
Do Colégio Eleitoral

Art. (9 O Presidente da República será eleito, entre
os brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anoS e no
exercicio dos_ direitos polítiCos em sessão pública e mediante votação nominal, pelo colégiO eleitoral, cuja composição e funcióiú!rilento esta Lei Complementar regula.
Art. 29 O colégio eleitoral compor-se-á dos
mem bras do Congresso Nacio na! e dos delegados das
Assembléias Legislativas dos Estados.
CAPITULO!!
Dos Delegados das Assembléias

Legislativas
Art. 39 Para a escolha dos delegados das Assembleias Legislativas dos Estados observar-se-ão, no ano anterior àquele em que findar o mandato presidencial, as
normas deste capítulo.
Art. 4~> Compete ao Tribunal Superior Eleitoral,
com base no número de eleitores alistados até trinta de
junho, fixar, no 45 (quarenta e cinco) dias seguintes, o
número de delegados das Assembléias Legislativas.
Art. St Até 30 (trinta) de setembro, o lfder do Partido Político apresentará, para registro, à MeSa da Assembléia, chapa dos candidatos a delegados e suplentes,
contendo tantos nomes quantas forem as vagas, ma"is um
terço.
-Parágrafo único. Dit chapa somente poderão cçmstar
nomes de Deputados estaduais ou de seus suplentes.
Art. 6"' A Mesa da Assembléia Legislativa mandará
publicar no Diário Oficial, dentro em 48 (quarenta e oito) horas, a partir do registro a que se refere o artigo anterior, a relação dos candidatos para conhecimento de
terceiros.
Art. 7t Se ocorrer morte ou irriJ)edimento- inSUperãvel de qualquer dos candidatos registrados, O Uder do
Partido substituifã, comunicando, para reSisfrO,- o- riOvo
nome à Mesa da Assembléia Legislativa, seguindo-se o
procedimento pi-evistõ no ·artigo anterior. ---Art. 89 A Mesa c-onvocará a Assembléia Legislativa,
na segunda quinzena de novembro-, para, em sessão
pública e Ínediante votação nominal, escolher os delegados do colégio eleitoral, bem como seus suplentes.
§ 19 Corisiderar-se-ão eleitos delegados os candidatos que, dentro da chapa mais votada, obtiverem maior
número de sufrãgios.
§ 2' os menos votados da chapa, a que se refere o
parágrafo antecedente, serão suplentes da representação.
o·

§ 3"' Apurado o resultado da eleição, a Mesa da Assembléia Legislativa, dentro em 5 (cinco) dias, comunicará à Mesa do Senado Federal os nomes e a qualific:u;-do dos delegados e seus suplentes.

CAPITULQ Ill
Dos Candidatos à PreoldêDcla ü Repdhllca
Art. 9t Os DiretOríos NaciOnaís doS Paflidos Políticos convocarão as ConvenÇões Nacionais para, no mês
de setembro. escolherem os candidatos à Presidente e
Vice-Presidente da Reptíblica.
·
Art. IO. Realizada a escolha, o Partido requererá,
dentro em tO (dez) dias, à Mesa do Senado Federal, oregistro dos candidatos à Presidência e à Vice-Presidêi1Cia
da República, instruindo o requeriffie-rlto- com:
I -cópia autêntici da Ata C:la COnVençãO Nacioilal;
II - autorização dos candidatos constante de documento com assinatura reconhecida por tabelião;
III - certidão do Tribunal Superior Eleitoral de que
os candidatos estão no gozo dos direitos pOlíticos.
Parágrafo único. Se qualquer dos candidatos, escolhidos pela Convenção, não estiver filiado ao Partido,
ser-lhe-á aberto o prazo de 8 (oito) dias para fazê..lo.
Art. 11. A Mesa do Senado Federal farâ publicar no
Dfúlo Oficial, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ore-
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querimento de registro dos candidatos para c_onhecimento dos interessados.
Art. 12. Seocofrer morte ou impedimen-to insuperável de qualquer dos candidatos, a Comissão Executiva
Nacional do Partido, dentro em 5 (cineO) dias, providenci<lrá sua substituição, requerendo à Mesa do Senado Federal o registro do novo candidato, caso em que se procederú pela forma prevista nos arts. 10 e 11 desta Lei.
CAPITULO IV
Da E!elçio do Presidente da Repúbllea

Art. 13. O Colégio Eleitoral reunir-se-â na sede do
Congresso Nacional, a 15 de janeirO do ano em que findar o mandato presidencial.
Parúgraro único. Presidirá o Colégio Eleitoral a
Mesa do Senado Federal que, com 10 (dez) dias, pelo
menõs, de antecedência fará publicar, no Dlúio do Congresso Nacl~al, ~u no Dlúlo Oftcla1, e~i~~l de que constarão:
I - o prazo para apresentação de credenciais dos delegados das Assembléias;
II - a:hora cie_ itlst~laÇão da s~ão.
Art. 14. Aberta a sessão e verificada a presença da
maioria absoluta dos membros do Colégio Eleitoral,
proceder-se-á à eleição do Presidente da República.
Art. 15. _COnsider.ir-se-â eleito PreSidente o candidato qUe obtiver maioria absoluta de votos.
Parágrafo ú.nic_o, _ Se. _nenhum candidato obtiver
m<IÍoria absoluta na primeira votação, ·os escrutínios serão repetidos e a eleição dar-se-á, no terceiro, por m·aioria simples.
Art. 1_6. O Qlndídato a Vice-Presidente considerarse-á eleito em virtude da eleic;d.o do Presidente com ele
--- r~_gjstJado. _ _,_ -·- __
Art. .11. Ú$ trabalhos da eleição serão encerrados
com a proclamação dos eleitos.
Art. 18. Da ata da sessão do Colégio Eleitoral será
·- enviada cópia autentiéad<i. ao Tribunal SUperior- Eleitoral.__

.CAPITULO V
DaJ Dbposlçíles Gerais e Translt6riu
Art. 19. O -Colégio Eleitoral não tratará senão da
eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República.
Art. 20. As despesas com a reunião do Colégio Eleitoral e com o pagamento de ajudá de custo aos seus
membros_ correrão por conta do Congresso Nacional.
Art. 21. Os suplentes dos delegados das Assembléias
Legislativas somente serão convocados em caso de vaga
ou nos de investidura dos titulares em função de Minis-trO de Estado, seCretário de Estado ou Prefeito-de Capi-tal.
Art. 22. Para as questões. de ordem e quaisquer outras que rorem susdfadas no plenáriO.do Colégio Eleitoral, aplicam-se. no que couber, as normas do Regimento
Comum do Co_ngresso Nacional c, na omiSsão-deste, as
dos RegimentOs do Sen3do Fedefal e da Cãm.ira dos Deputados.
Art. 23. Ocorrendo_ o caso do art. 79 da Constituição. o Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções,
reduzindo os prazos previstos nesta Lei.
Art. 24. O Tribunal SuPerior Eleitoral fixará, no
prazo de 15 (quinze) diis contados-da publicação desta
Lei, o número dos delegados das Assembléias Legislativas, integrantes do Colégio que elegerá o Presidente e o
Vice·Presidente da República no dia 1.5 dC janeiro de

1974.
--Art. 25. Esta Lei entr~__:m vigor na data de sua
JlU'filíc-ãÇão.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrário.
Bnisília, JJ'de agosto de 1973; 152"' da Independência
e 85• da República. - EMILIO G. MIDICI - Alfredo

--
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DECRETO-LEI N• 1.539,
DE 14 DE ABRIL DE 1977
Arterã. a Lef Complementar ot JS, de 13 de agosto
de 1973, que regula a composfçio e o funclooamneto
do colégio que eleger' o Presidente da ReplibHca.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe _confere o§ IY do art. 29 do Ato Institucional nt 5, de
13 de dezembro de 1968, tendo em vista o art. 182 da
Constituição e o disposto no Ato Complementar nt 102,
de lt de abril de 1977, decreta:
Art. I_"' A Lei Corriplementar nt IS de 13 de agosto
de I973, que regula a composição e o funcionamento do
co1êgio Eleitoral que elegerá o Presidente da R,eptíblica,
passa a vigorar com as segtlintes alterações:
~''Art. 4t O Tribunal Superior Eleitoral, com
base em dados demogrãficos fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia-e Estatística, fixará, até trinta de junho o número de delega·
dos das Assembléias Legislati'{as, obedecido o _disposto no § 29 do art. 74 da Co_nstituição Federal.
Art. 59 Até IS (quinze) de agosto. o lfder do
Partido Político apresentará, para registro, à Mesa
da Assembléia Legislativa chapa dos candid~tos a
delegados e suplentes, contendo tarltos nomes quantas forem as vagas, mais um terço.
Parágrafo único.
. ........... ·~--- ~~· •.••••
ArL 8t A Mesa convocará a Assembléia Legislativa para, até 10 (dez) de setembro, em sessão
pública e mediante votação nominal, escolher os de·
legados do colégio eleitoral, bem como seus suplentes.

§ ,.,.

§ 2•
§ 3"

Art. 9.,.- OS Diretórios Nacionais dos Partidos Políticos convocarão as Convenções Nacionais para, até 5
(cinco) de setembro escolherem os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República.

Art. 13. O colégio eleitoral reunir-se-á, na sede
áO Congresso Nacional~ a "t5 de outubro do atlo anterior àquele em que findar o mandato presidencial.
Parágrafo único.
. .. ~ .........•.••. ·-· _..
Art. tS. . .. ~ .._................•. ~ ....•.•
§ lt Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, serâ esta repetida e a
eleição --dar-se-á, na terceira apuração, por maioria
simples.
§ 2~ --Serão considerados nulos os votos dados a
candidato não registrado, computando-se os mesmos-para efeito de quon~m.

Art. 21. Dar-se-á a convocação de suplente no
caso de mo~te, ausência ou- impedimento insuperável de delegado do colégio eleitoral.
Parágraro único. A convocação de suplente se-tá feita pelo Presidente do Senado Federal, mediante comunicação do lfder do Partido na Cãrriara ou
no Seriado, ou do próprio delegado do colégio Eleitoral, no Qlso de ausência ou impedimento."
Art. 2"' O 'Tribunal Superior Eleitoral baixará as no.
cessárias instruções para o fiel cumPrimento desse
decreto-lei.
Art. 3~> Este decreto-lei entra em vigor na data dé
suú publicação.
Art. 4~> ReVogam-se 3s disposições em contrârio.
Brasília 14 de abril de 1977: 156\' da Independência e
89'1 da República. - ERNESTO GEISEL - Armando
Fah~io.
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EMENDA CONSTITUCIONAL N• 22
Altera e acrescenta dispositivos i Constitulçio Fe-

deral.'
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senad_o

Fe-

deral, nos termos do art. 49 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texi.o constituCional:
Artigo único.-- Sào alterados e acrescentados à Constituição Federal os seguintes dispositivos, renumerados
os aluais_ artigos de 207 a- 212 para, respectivamente, de
309

~

2!4.

Art. _74.
·········~·········-·····~····-·-·-·_,_,._,
§ 2~' CUda Assembléia terá seis delega partido maJo-

ritário, dentre os seus membros.

Art, 75. O colégio eleitoral reunir-se-á na sede do
Congresso Nacional a IS de janeiro do ano em que findar o mandato presidencial.
À Comissao d~ Constituição "e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O expediente lído vai à publicação.
Sobre a mesa. projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
·

h

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 210, DE 1984
Acrescenta dlsposldvo i Lei a9 5.474, de 18 de ja·
lho de 1968, alterada pela Lti: 11'1 ti•.CSS, de 19 de no-vembro de 1977, dispondo sobre o pagamento de duplict~tas em data posterior à de seus vencimentos.
O Congresso Naciõn:ãl decreta:
Art. 19 A Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, que
dispõe sobre as dUplicatas e dã outras providências, alterada pela Lei n9 6.458, de 19 de noVembro de 1977, que
adaptou ao Código de Processo CiVil, fíca acrêsCida de 4
(quatro) artigos, que passarão, resPectivamente; a su_bstituir os artigos 4'l', 59, 69 e 79 e estes artigos substituídos
passarão a ser os artígos 89,-99, JO'l'e II, renl,!meraridO-se
os seguintes:
Art. 2'l' O 'artigo 49 passará a vigorar com·a segui"~te
disposição:
Art. 49 Em toda dupHcata Poderá cOnstar cláusula determinando que: em não efetu"ando o sacado
o seu pagamento até a data de vencimento nela pri;.
visto, este assumirá; automaticamente, a obrigaçãO
de pagar, também, uma comissão de permanência, a
ser cal_culada, sobre os dias em atraso, e que se incorporará ao valor nominal do título.

Art. 39 _O artigo 5' passará a vigorar com a sCguinte
disposição:
Art. 5• A comissão de pennanência, prevista
no artigo 4't>, será Calculada à taxa idêntica á cobrada pela instituiçãO financeira na opeiação de desconto, quando se tratar de duplicata descontada; ou
então, quando se tratar de duplicata em simples
cobrança, a taxa da comissão de pennanência sCrâ
idêntica à taxa cobrada pelo Banco portador, na
data do vencimento do título, em suas operações
ativas com recursos internos e de prazo- inferior a
180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo Li nico. O s-acador ou portador de duplicata que integre à sua literalidade o direito~à_cobr~nÇa de
comissão de permanênciã, -quando não se utilizar de um
estabelecimento bancário para fazer a sua cobrança, po:
derá se utilizar de taxa idêntica à praticada por qualquer
estabelecimento bancário de sua escolha, para o fim de
calcular a comissão de Permanência a quê faça jus. Pa.ra
tanto deverá fazer prova, qu~ndo do encaminhamento
dessa duplicata para Cartódo Cfe ·proíesto ae Título-S e
Documentos, ou quando da sua cobrança judicial, de ser

essa tax<l idêntica à cobrança, na data do vencimento do
título, pelo estabelecimento bancário que optou como
parâmetro, nas suas operações ativas com recursoS internos e de prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 49 O artigo 69 passará a vigofar com segUinte
- --.. .
.
di#iOSíÇãõ:

a

Art. 69 Toda duplicata emifída com a cláusula
de comissão de permanência-, preVISta flõ artigo 4~.
quando for encaminhada a CartõriO de Protesto de
Títulos e Documentos, para ser protestada por falta
de pagamento, far-se-á acompanhar do seu valor
atualizado, já calculado com a comissão de permanênçJa:-iflCídeO-le a·té o cfia- piCvlS:tO Para seu p-ag"ámento no Cattório de Protesto de Títulos e Docu_lfte!}tós, bem como. dos C§clarecimentos__ quanto à
taxa _da comissão_ de permanência- pratícaâa:.

-o

§ 1' As informaçõeS relativais à taxa da comissão de
permanência Praticãda, determtnaâa p-elo Parágrafo único dO aitigo 5'l', qUa:rído foi o casõ, bem como a af:Uaii~
zação aetermítülda--rio "caput" deste artigo, são requisitOs indispensáveis à intimação do sacado pelo Cartório
de Protesto de Títulos e Documentos.
§ 29 Quando essas duplicatas forem liquidadas em
Cnrtório de Protestos de Títulos e Documentos, a liquidaçãQ deverá ser pelos seus valores atua_lizados; quando
-nuo
dós illStrurrle·ntóS de· Protesto· deVerão êàris~
tur, obrigatoria~ente, o vaiar nominal e a taxa de Co~jsw
são de- pirmailê-riCia que ê, ~desde a data do vendffiCiúo
da duplicata protestada, incidente sobre o mesmo.
Art. 59 O a{tigõ 7' passará a vig"orar com a s_eguinte
disposição:

a

·rorem:

Art. 79 Toda duplicata emitida com a -cláusula
de comissão de permanência, prevista no artigo 49,
. quando for _liquida_(ia _e~ jl!ízo, _terá o seu valor
- ãtllãlizado. aPenas. pela comissão de permanência.
Art. 6t Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as dispoSições em contrário.

J ustiO<oçio
A prática do pagamento de duplicatas, nos CartóriOs
de f'rotesto de TítUlos e Documentos_. com grande atraso
e sem nenhum acréscimo, vem se acentuando e, conseqUentemente, prejudicando aos credores desses títulos
em face do enriquecimento indevido de seus devedores
inadimplentes.
_Por o_utro l<ldo, em alguns Estados de nossa Federação, os Cartórios de Pr-otesto de Títulos e Documentos
vêm condicionando o pagamento desses títulos ao-pagamento das respectivas e necessárias atualizaçÕes. ·
Assim, em realidade, idêntico problema, a mora do
devedor, vem sendo conduzido de modo diferente, resUltando claro o desencontro de entendimentos, quanto a
este sério problema, Ciltre os diversos Estados de nossa
Federaçãe.
Em consonância com o disposto na atuallegislação de
regência~ correteiS estãO os:Estados que não permitem a:
Cobn!nç~ de_ adicionais,_ aO: valor nominal das duplicatas,
nos Cartórios de Protesto de Títulos e Documentos, no
entanto, consoante a moral e o bom senso, absolutamente. ..c.o.r.retos estão os Estados que admitem tal cobrança,
por absurda e incogruente a não atualizaçao dos débitos
em épocas de acentuada innação.
Por outro lado, em sendo a duplicata um Título de
créditõ, genUinamen-te, brasileiro não vinculado às di.
termin<Jções das Convenções Genebrinas, que disciplina
a Letra de Câmbio, a Nota Promissória e o CheQue, é
viável e necessária a modificação do- seu estatuto para
adaptú-lo à efetiva réalidade em que vivemos.
Ant:és de- iniciarmos os ·comentários especificamente
inerentes à sugerida modificação, é de toda converiiência
Situarmos a questão dentrO-dos preceitos legais que adiscjplinam.

e
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Para taoto. necessãdo se faz o conhecimento do momento em que_ se configura a mora do devedor de um
título de crédito, daquilo que desse devedor poderá vir a
ser exigido e(n função da sua 'mora, bem como do que
vem a ser a denorriínada comiSsãO de permanência.
Atualmente, no- Br'ásil~ o assunto encontra~se, principalmente, regulamentado pela Lei Saraiva (Decreto n9
2:Õ44, d6 3f de dezembro de_ 1908), pelas Convenções
Genebrinas (Decreto n9 57.683_, de 24 de janeiro de 1966
e Decreta n9 57595, de 7 de janeiro de 1966), pela Lei de
Duplicatas (lef n• 5.474, de 18 de julho de 1968, com as
alte;r_aç§es i"ntroduzidas pela lei n9 6.458, de J9 de novembro de 1977), pela denominada Lei da Usura (Decreto n9 ·22.626, de 7 .de abril de 1933), pela Lei da Reforma
Bancária (Lei,O'l' 4595, de 31 de dezenlbro de 1964) e, finalmente, pela Lei n96.899, de8 de abril de 1981, quedeterminou a incidência da correçã'o monetária nos débitos
oriundos de decisão ou cobrança judicial.
Pois bem, á constituíção de devedor em mora somente
se ·configura--em duas hipóteses:
.

a) mediaflte protesto do título de crêdito· não pago no
vencimento;
b) pela citaÇão d-o -devedor para responder aos termos
da aÇão exeêutiva; de se notar que esta última hipótese é:
viável, tão-só. nos casos em que o protesto do tftulo não
se fizer necessário ..::..: títulõs a:cei"tos ou âssemelh.ados - ,
como por exemplo, a Duplicata Mercantil acompanhada
do comprovante competente da entrega da mercadoria.
Assim, vencfdo 0- tlttilo de Crédito e não liquidado, ao
Seu credor, co!llPetirá constituir o dêvedor em mora.
Serido certo que a mora somente se configurará quando
dO PI-atesto do título de crédito ou qUando, nas hipóteses
em que possívéf for, ocorrer a citação do devedor desse
t!tlllo para r~ponder aos termos de uma açã~ executiva.
Ressalte-se,_ outrossim, que, conquanto a mora apenas
se Configure mediante a ocorrência de uma das supracitadas hipóteses, a fluênci1;1 dos juros moratórias se conta
da data do vencimento do título.
De se notar, contudo, que esses juros da mora, em deco~rência dõ ~isposto da Lei da Usur~ (Decreto __n•
22.626, de 7ôe abril de 1933), nãO Poderão ultrapassar a
talta de 1% (um por cento) ao mês.
Uma únka- exCeção existe coffi rdação ao diSposto na
Lei da Usura, exceção essa autorizada pela Lei n9 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, Lei da Reforma Bancária,
que autoiiza as lnstituíções Financeiras nego"ciarc:m c_om
jUros superTcifes àquéla taxa máXima prevista na Lei da
Usura.
No que tange à ·duplicata, título de crêdito especffico,
dis~ipl_inado atualmente pela Lei n9 5.474, de 18 de julho
d~ 1968, com as modificações determinadas pela Lei n9

6.458, ~e 19.-de novembro de 1977, por força do· disposto
no arti~o 24 desse Diploma legal, como também, e principalmente, pela evolução do entendimento doutrinário
e jurisprudencial, a cláusula de juros da mora se torno_u
per~itida. E, em aSSjm sendo, nas exeCuções por falia de
pagamento,- os juros moratórias -:- das duplicatas em
que a cláusula de juros da mora integre a literalidade
dess_es títulos - são. exigidos juntamente com o princi~
pai.
Outrossim, além dos juros da mora, por força do disposto na lei n9 6.899, de 8 de abril de 1981, que determinou a inc:idência da correção monetária nos débitos
oriundos de decisão ou cobrança judicial, também p~de
rá ser eXigidO, em juízO, do devedor inãdimplente de _um
título de crédito, e__ dentre eles se encontra a Duplicata,
um ~dicional correspondente à at~alização monetária do
valor nominal do título .de crédito ven.cido.
E.. em !JSSÍm s~-~d(), o credÕ_f -de d~plicata, no uso do
seu~direito de açaO, ~sto é, em juizo, pÕde exigir do devedo;: inadimplenie, juntarpenie. c;om o valor de(i_se tít1,1lo
vencido, os_juros da mora e a cprreção monetária, contadas_a partir da data do seu vencimento.
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Aliâs, é de se ressaltar que em consonância com o-disposto no artigo 48 da Lei U niforinc Relativa às Letras de
Câmbio e Notas PromissóriaS, aplicado subsidiarianlcnte às duplicatas, a exigência de qualquer acessório, ao valor nominal do título de crédito, só é possível quando o
credor exercitar o seu direito de ação.
Por conseguinte, enquanto o credor não estiver a exercitar o seu Direito áe- aÇão Dad-a; além -dõ valor nominal
do título, poderâ vir a exigir do devedor inadimplente.
Assim, na esfera extrajudicial o assunto_ ~inda é pOJê_-_
mico, principalmente nuffia époCa de elevada_ i~flação.
Seria jusú1, quando-da oCorrência do pagamento de uma
duplicata, a exigênCia dos jUfos dei mora e da atualização
da expressão monetária desse -t{tulo, ou aincia~ maisusual, a exigência da comissao de permanênCia?

·o

Entendemos que sim, pois o credor desse tltulo de cré·
dito estará suportando o valor dos adicionais, sempre em
~eneficio do devedor, o qual acaba por obter um enriquecimento ilrcito em seu prejuíz_o.
Não é correto, por essa razão, o devedor de duplicata,
normalmente visando um lucro com o atrasO, Ii'lUi~ar
esse título em Cartório de Protesto de TítuiÕs e DOCumentos e. com essa manobra, se eximir do pagamento
dos evidentemente necessários adicionais.
-·
O protesto, como tivemos a oPortunidade de _expor
aCima, é um dos meios pelo -qual o credor de um. títul_o de
crédito pode configurar a !11~ra d~ seu d~vedor•.-0 protesto, porém, tem um a outra finalidade fu~da
mental, qual seja, criar para o credor do titulo de crédito
a possibilidade de agir regressivamente collf.ra aqueles
cujas assinaturas figuram nesse título, ou seja, os endossantes e os avalistas endossantes, enfim, os coobrigados.
No entanto, para que isso ocorra, o credor deverá tirar
o protesto do título de crédito dentro do diminuto espaço de tempo previsto na sua legislação de regência,
caso contrário, o· Credor perderá o seu Direito de regres50.

Quanto às duplicatas, esse prazo é de trinta dias, contado da data do vencimento previsto no titulo.
De se notar, inclusive, que a grande parte _das duplicatas, via de regra, não ê encam1nhada aos Cartórios de
Protesto para assegurar áóS seuS crecJores o Direito de
regresso, mas, basicamente, para que estes, quando se
tratarem de duplicatas não aceitas, possam, depois de tirarem o protesto, dentro ou fora desse prazo de trinta
dias, tomar as atitudes judiciaiS pertinentes, execuçãO ou
pedido de falência.
Por outro lado, o protesto acarreta relevantíssima
conseqUência (não juridica), qual seja, o abalo do crédito
do devedor. Estâ aí a razão por que não se entende, ~a
praxe, o instituto do protesto como o meio inSU&stituívd
de prova que de fato o é, mas sim, como um meio ãpto a
coagir o devedor inadimplente a cumprir com sua obri~
gação.
Portanto, em consonância com a legislação atual,
quando o devedor liquida a Duplicata em Cartório de
Protestos, nada além do valor nominal desse título, pode
lhe ser cobrado. Ou, em outras palavras, o devedor,
quando ••coagido" pela cobrança realizadà pel~ Cartório de Protestos se exime da sua obrigação ao pagar,
apenas, o valor nominal da duplicata vencida.
Por fim, cumpre·nos verificar o que é a comissão de
permanência, bem como quando e de quem poderia vir a
ser exigida.
A comissão de permanência, da forma em que, atualmente, é praticada, surgiu e encontra-se regulada em
nosso ordenamento jurfdico, com a Resolução de n'1 15,
de 28 de janeiro de 1966, com as alterações posterioreS
das Circulares de n'177, de 23 de fevereiro de 1967 e de nt
82, de 9 de março de 1967, todas baixadas pelo Banco
Central, em cumprimento de determinações do Consdho
Monetário Nacional, fundamentadas no artigo 411 itens

6, 9 e 12 e no artigo 9f da Lei da RefOrma Bancária, Lei
n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
-

Segundo as referidas normas, configura-se a comissão
de permahência, cómo um adiCional ao valor nominal do
título de crédito que poderá ser cobrado, do sacado ou
de quem o substituir, nas operações de desconto, caucion_amen_t_o ou cobrança simples, quando ocorrer o retar·
damento do pagamento à instituiÇão financeira portado·
ra do título.
Assim. quando ocorrer o atraso do pagamento, poderá a instituição financeira cobradora computar no cálculo da quantia do resgate a Comissão de Permanência,
_que s~r~ f_q_r:ço-$.ãmeotç_ calculada sobre os dias de atraso,
nas mesm_flS b_ases proporcionais de juros e comissões
cobradas na operação primitiva, quando se tratar de
operações de desconto, ou nas que tiverem sido indicadas pelo cedente nas demais hipóteses.
DeSde logo é de se obsefvar que o credor de uma duplicata, ainda que não seja uma instituição financeira,
desde que_ a c_oloque ein co~brança POE_meio dC! uma ins~
tituiÇão- trnanCeira. poderá pretender o recebimento da
comissão de permanência cOm base na falta de pagamento desse título no dia de seu vencim.ento.
Resultando claro dessas determinações do Conselho
MOnetário Nacional o entendiment9 de que o títul() não
- JfQu"ldãdo no
~enciment~. quando e~ simples
cobrança bancária; gera, ·automaticamente, o dÍreito ã'õ
setn~re~Or de vir a exigir, em-Col!lplenlCTitação-ã_o vãJor
nominal aesse titulo, o pagainento da comissãO de-parmanêncüi.
Como se sabe, a comissão de permanênciã, em r'ealidade, é uma taxa na qual se agregam a correção monetária
e- os juroS,- juros· esses de mercado.
No entanto, a comissãO" de perinanência não deiXa de
ser um adicional e, como tal, só podeser,exigida do devedor de um título de crédito, quando o seu credor exercer
o direito de ação, isso em consonância com o disposto no
artigo 48 da Lei Uniforme.
Outrossim, a cobrança da comissão de permanêricia
em jufzo não vem sendo permitída, exceto se ela for objeto de contrato.
Diante dessa situação, na qual aquele que atrasa o pagamento de uma Duplicata, liquidando-a apenas no Cartório de Protestos pelo seu valor nominal, aufere um lucro em detrimento de seu credor, especialmente numa
conjuntura económica como a atual, imperiosa se faz a
adequação da legislação normatizadora das duplicatas
de modo a se evitar o prejufzo de seus credores.
Outrossim, em sendo a duplicata uma criação do Direito brasileiro e, tambêm, um títuJo de crédito de circulação específica. nada obsta que se criem novas particularidades a esse título, adequando-o às exigências gue estão se impondo nO" dia-a-dia, ainda que essa adequação
possa afastâ-lo da conceituação dos títulos de crédito em
2eral.

seu

Para tanto, sugerirfamos que se modificasse tanto a
Lei das Duplicatas como também a Lei da Usura e a Lei
nt6.899, de 8 de abril de 1981, que determinou a incidênciã da COrl-eção ·monetária nos débitos oriundos de decisão judicial. ASsim, legislação seria alterada de modo a
que passasse a poder integrar a Iiteralidade das Duplicatas à condição de que não tendo o sacado efet1:1ado o pagamento das Duplicatas até o dia do vencimento nela
previsto, este assumiria, autómaticãmente, a obrigaÇão
de pagar: tãmbé.m, umâ comissão de permanência, calculada sobre os dias em atraso e que seria, tambêm, automaticamente incorporada ao valor nominal dessa Duplicata.
A taxa dessa comissão de permanência seria equivalente a prática do mercado, conforme dispõe o artigo 3'1
do presente Projeto de Lei.
Quaildo a Duplicata, devida à falta de seu pagamento,
fosse encaminhada ao_ Cartório de Protestos, a

a

..cobrança" realizada pelo Cartório seria sObre o Valor
Nominal atual, isto é, já acrescidos da comissão de per·
manência.
Caso essa Duplicata não fosse paga no Cartório de
Protestos, a comissão de permanência continuaria a incidir sobre o seu valor original, até o dia do seu efetivo pagamento.
Procedidas essas modificações, de certo modo já autorizadas nas determinações do Conselho Monetário Nacional constantes das normas do Banco Central do Brasil
que regulamentam a comissão de permanência, acreditamos que·o problema relati~o ao atraso nos pagamentos
das Duplicatas estaria sanado; e, com isso, moralizado
esse título de crédi~o de vital importância para o comércio e a indústria· brasileira.
OUtrossim,-não mais existiriam as práticas desordena~
das de_certos Estados da Federação que em detrimento
do disposto na Legislação de regência, porém pelo bom
senso, admitem a cobrança de adicionais nos seus Cartórios_de Pr..Qtesto de Títulos e Documentos. TOdos esses
Cartórios passariam, relativamente às Duplicatas, a adota r um tinico- e correto procedimento.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1984.- Gabriel
Hermes.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.474, DE 18 DE JULHO DE 1984

(Dispõe !IObre u DupJJcatu, e 1M outru proridêaclu.)

_Art_,_ 4'1 Nas vendas realizadas por consignatários ou
comissários e fatoradas em nome e por conta do consignante ou comitente, caberá àqueles cumprir os dispositivos desta Lei.
Art. 59 Quando a mercadoria for vendida por conta
do cohsignatário este é obrigado, na ocasião _de expedir a
fatura e a duplicata, a comunicar a venda ao consignante.
§ 19 Por sua vez, o consignante expedirá fatura e duplicata ·correspondente à mesma venda a fim de ser esta
assirlãôa pelo Consignatário mencionando-se o prazo estipuladO par'a à liquidação do saldo da conta.
§ 2'1 Fica ó- consignatário dispensado de emitir duplicata quando na comunicação a que se refere o§ 1'1 declarar que o produto líquido apurado está à disposição do
consignante.

CAPITULO II
Da remessa e da Devolução da Duplicata
Art. 69 A remessa de duplicata poderá ser feita diretamerlte pelo vendedor ou por seus representantes, por
intermêdio de instituições financeiras, procuradores ou
correspondentes, que se incumbam de apresentá-la ao
comprador na praça ou no luga[ de seu estabelecimento,
podendo os intermediários devolvê-la, depois de assinada, ou conservá-la em seu poder até o momento do res·
g~te,_ segundo as instruções de quem lhes cometeu o en~
cargo.
§ )9 O ·prazO para a remessa da duplicata será de 30
(trinta) dias, contado da data de sua emissão.
§ 2'1 Se a remessa for feita por intermédio de repre~
sentantes, instituições financeiras, procuradores ou correspo~dentes: estes deverão apresentar o título ao comprador deÕtro de lO (dez) dias, contados da data de seu
recebimento na Praça de pagarriento.
Art. 79 A duplicata, quando não for à vista, deverá
ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do
prazo de 10 (dez) dias, contado d_a data de sua apresen·
tacão, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escríto, contendo as razões da falta do aceite.
§ _]9 Havendo expressa concordância da instituição
firlanceir::i-cõhiãdora. o sacado poderá reter a duplicata
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em seu poder atê a data do vencimento, desde que comuniQue, Por escrito; à apresentante o aceite e a retenção.
§ 2v

A comunicação de que trata o parâgrafo ante-

rior substituirá, quando necessârio, no ato do protesto
ou na ação executiva de cobrança, a duplicata a que se
refere.
Às Comissõ~s de Constituição
nomia.

f'

JuStiça e de Eco-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido serã publicado e despachado às comissões co,mpetentes. (PaUsa.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em tu-rno úriico, do parecer da Corhis-_
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
128, de 1984 (n"" 278/84, na origem), de 3 de agosto
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete <\deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Frederico Duarte Gonçalves
da Rocha, MinistrO de primeira classe, da carreira
de diplomata, para exercer a {unção de Embaixador
do Brasil junto ao Estado do Vaticano.
Item 2:
DiScussão, em turnO único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'
157, de 1984 (n' 323/84, na origem), de 6 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Raul Henrique Castro Silva
de Vicenzi, Ministro de primeira classe, da carreira
de diplomata, p~ra exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República da Áustria.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As matérias
constantes da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos da alínea ••h" do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as Providências neces=
sárias, a fim de que seJa -respeitado o dispositivo ~gi
mental~

(A Sessão torna-se secreta à 18 horas e 35 minutos
e volta a ser pública às 18 horas e 50 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla}- Está reaberta a sessão.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
O SR. !'RESIDENTE (Moaeyr Dalla)- IJ>tá_encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 51 minutos)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE !6-I0-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POST_ERlORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- ll,N. Proouncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Na sessão de hoje do Congresso Nacional, o ilustre
Dej>utado Hélio Duque, falando pela Liderança do
PMDB, fez referênciaS, u-mas claras, outras veladas, a
minha. pessoa, embora sem'· citar-me nominalmente, comentando idéia que lancei à discussão do tabuleiro político e acoimando-a de agredir o disposto no art. 74 da
Constituição Federal.

Não sei se o eminente Deputado Hélio Duque é baCharel ou economista. Se for bacharel, teve poucas oportunid~de:s de manusear os livros de Direito-. Pois, Sr. Presidente, quem interpreta a letra fria _dos textos l~gais
cOrria ela se encontra não pode ser nomeado intérprete
jj~J-:-não passando assim de rriero tegufeiO.
·
A_ Constituição da-Rer)-ública Federativa do-=-Bra:sn, eri-t
seu art. 74, reza:
"Art. 74, O Presidente serâ eleito, entre os braw
siJeiros maiores -de trinta e cinco anos e no exercício
dos direitos PofíticoS, peJO sufrãgiO de-uni colégio
eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal."
Lancei a idéia, Sr. Presidente, e continuo a defender
e..c;te ponto de vista: que o Colégio Eleitoral, mesmo através do processo de votação nominal, po-derá se manifesw
tarem voto escrito, desde que_identífícado.
É uma tese, Sr. Presidente, que encontra arrimo nos livros de Direito. E entre osc doutos intérpretes da: lei, juristas de conceito e renome consultados, muitos deles
en:mrestaram o seu av._~l à tese posta em discussão, em
seu vocabulário Jurídico, de Plá_cido e Sil'{a, conceituando o ato de votar e explicitando os diversos processos de
votação, afirm-a que: ••a -votação -pode ser secreta, nominal. simbólica o'ij'por adamação".

E conceitua a votação nominal como aquela
••que é declarada, nominalmente, por cada um
dos votantes, oralmente, ou por escrito, em que
conste o seu nome, conforme se tenha estabeleci-ao."

DISC(fli.SO PRONUNCIADO· PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE ló-10-ME
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR:.
. SERIA PUBLfCADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o -seguinte discÜrso.) --Sr. Presidente, Srs.: Senadores:
Na sessão de hoje do Congresso Nacional, o ilustre
Deputado Hélio Duque; falando pela Liderança do
PMDB, fez referências, umas claras, outras veladas, a
minha pessoa, embora sem citar-me nominalmente, comentando idéia que lancei à discussão do tabuleiro po!íw
tico e acoimãndo-a de agredir o disposto no art. 74 dã:
Constituição F_ederal.
Não sei se o eminente Deputado Hélio Duque é bacharel o~ economista. Se for bacharel, teve poucas_ oportunidades de manusear os livros de Di feiro-:- Pois, Sr. Pres-idente, quem interpreta a letra fria doS- teXtOS legais
como ela se encontra não pode ser nomeado intérprete
fiel, não passando assim de mero leguleio~
-A Constituição da Republica Federativa do Brasil, em
seu art. 74, reza:
••Art. 74. O Presidente serâ eleito, entre os braSifCiros m-aiores de" trinta e cli1C.o anos e no- eXefdciO
dos direitos polític_os, pelo sufrágio de um colégio
ddtoial.-em sessão iiúbfica e mediante votação nominal."
Lancei á idéia, Sr. Presidente, e continuo a defender
este pOnto de vista: que o ~olégio_Eleitoral, mesmo atraVés do processO_de votaçãO nomin-al, poderá se manifestar em voto escrito, desde que identificqdo.
E I.! ma tese, S_r. Presidente,_que encontra_arrimo nos livros dC Direito.. E entre os doutos intérpreteS da_ lei, ju~
ristas_ de co-ilceito e_ renome consultados, muitos deles
emprestaram o seu aval à tese posta em disc_u_ssão, em
s_eu vocabulário Jurídico, de Plácido e Silva, conceituando o ato de votar e explfcitando os diversos processoS de
votm;:.ão._afi_ram_que: "a votação pode ser secreta, nominal_, simbólica ou por aclamação."
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E c_onceitua a votuÇào nominal como aquela
~·que é declarada. nominalmente, por cada um
dos votantes. oralmente, ou por escrito, em que
conste o .seu nome, conforme se tenha estabelecido."

Ora. Sr. Presidente, não sou um inconseqGente ou um
levi:mo para levar à consideração superior dos meus
ct>mpanfieiios de Partido uma tese, uma idéia, um ponto
de_vista que se ~ncontra amparado na Constituição Federal, respaldado e cimentado nos compêndios e na d_outrina e que, se de longe viesse a merecer contestação de
oponentes. jamais -poderia vii a mereCê-lo sob o guante
.de injUridicidade, ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade.
Pode-se_ discordar, e da discordância nasce a luz, da
verdade e, às vezes, até, o consenso. Mas, fazê-lo é aceitável. é admissível. Todavia, contestar-_se uma idéia conl
argu;-entos falsos e escorregadios, não me pãre-ce ser o
comportamento mais condizente com a postura de um
Líder de Partido. S. Ex• poderá se filiar à corrente opositora e eu respeito a sua poSição e a sua postura; mas- invocitr questões de princípio ou de ética para forçar um
--ponto .de vista inaceitável, isto eu repilo, Sr. Presidente,
com veemên-cia~ devolvendo a S. Ex', em bandeja de prata, adjetivação causticarite com que procurou me atingir.
DiScUta S. Ex~ a minha tese dentro de postulados jurídicos e eu aceito a luva que me for lançada. Mas utilizar a
verborréia e a loquacidade, esta prâtica eu não aceito.
Repilo, pois é condenável.

O Sr. Fftío LuCena- V. Ex• me permite um aparte,
nobre

Se~ador, ~oacyr

Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE - Com muifo prazer,
ouço o nobr~ Senador Fábio Lucena.

O Sr. F'bio Lucena- Nobre Senador Moacyr Duarte, conheço o nobre Deputado Hélio Duque, da Bancada
do PMDB-ao Paranâ e, posso informara V. Ex• que o
nobre Deputado Hélio Duque não é bacharel em Direito, ele é Doutor em Ciências Econômicas e Sociais. Não
conheço--os adjetivos cáusticos que ele usou contra V.
Ex~. mas se- nessa adjetivação há alguma farpa ou alguma verrina que-atinja sua honorabilidade e a_sua dignidade pessoal e de Senador, queira receber, da minha parte, O rriell total desagravo e a minha solidariedade.
Causawme estranheza o fato de V. Ex' estar em mão com
notas taquigráficas de discurso pronunciado na sessão de
hoje do_ Co~gresso Nacional por um Deputado Federal.
Regimentalmente - eu até gostaria da atenção sempre
generosa _do Sr._ Pr~idente, Moacyr Dalla- isso me pa~
--rece um precedente""da maior gravidade, porque as notas
taquigráficas só podem ser liberadas com o expresso
consen.limento do autor do discurso. Gostaria, feita esta
digressão. de discutir, rapidamente, com Y, Ex•, e o farei
.efn menos de 30 segundos, o teor da proposta que V. Ex•
apresentou ao Congresso Nacional e que a imprensa já
divulgou em todo -o País. A Constituição ê muito clãra
ao dizer que a eleição do Presidente da República se fará
-em sessão pública e mediante votação nominal. Logo,
parece-me que não é necessário ser professor de Direito
Ol:l~ ser -bacharel Cm -Direito pari interpretar a vOtação
ilOminal estatuída pela ConStituição, vale -dizer, o Presidente do Colégio Eleitoral, uma vez chamado o nome do
deputa~o. senad()r ou delegado, este terá que declinar,
tefá que dar nome ao -candidato de sua preferência~·
Parece-me que esta é a interpret"ação lógica -ao texto da
C_Qn_sti_tuíção. Teremos que dizer, eu, por exe~plo: Taocredo Neves. V. Ex•, talvez: Paulo Maluf. DigO ralvez,
porque V. Ex• ainda pode mudar de idéia e declinar
igualmente_ o nome do Dr. Tanctedo Neves. A sua propositura, parece-me, visa a substituir por um voto escri-
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to, que seria encairiiilhado à Mesa e que" dePois seria por
esta revelado. Isto, sim, me parece contrariar a norma
auto-aplicável da Constituição Federal, porque ela manda que o deputado, senador ou delegado decline, recite,
declame, nomeie o candidato de sua livre escolha e preferência. Concluindo, quero dizer-lhe que, conheCendo o
Deputado Hélio Du_que, eu acho muito difici1 quC S. Ex•,
dentro da grande experiência e dos vastos co-nhecimentos
culturajs e científicos que-possuí, achO muito. difícil qu~

S. Ex•, o Deputado paranaense, haja ofendido V. Ex•
~ra o aparte que tinha que 'lhe dar.
O SR. MOACYR DUARTE- Eminente Senador Fábio Lucena, aceito gostosamente o diálogo com V.--E-x•,
porque acredito que, no decorrer do diâlogo, muito terei
a aprender. Apenas V. Ex', singularmente, advoga um
ponto de vista que é c_ontrariado pela grande maioria dos
tratadistas brasileiros, quando definem o processo de votação. Não sei qual o conceito que V. Ex' terri de uma
adjetivação que possa ferir, não a honorabilidade, -inas
pelo menos a sensibilidade de um parlamentar.
Acredito que o eminente Deputado Hélio Duque seja
um homem parcimoníoSo nos adjetivos com que brínda
os seus eminentes colegas de Congresso Nacional. Não o
foi, todavia, quando a mim se referiu, quando
qualificou-me de gOlpista, casUística, indecente, usando
inclusive os termos de imorahdade, indignidade, chafUr-damento do Parlamento brasileiro.

Perguntaria eu, Sr. Presidente, que País é este em que
se lança uma idéia à discussão p·oHtica, uma idêia que en. contra sustentação nos tratados e _compêndios e, por isto, se é acusado de se e.sta_r perpetrando um casufsrilo,
uma imoralidade ·e Um chafurdamento?
Sr. Presidente, li e repito: no seu Vocabulârio Jurídico,
de Plâcido.e Silva, conceituand_o o que seja processo de
votação, afirma que o processo de votação nominal poderá sê-lo através da manifestação oral do votante, ou
através do seu voto escrito, desde que identificado. ConseqUentemente, não estou advogando, nem defendendo
uma heresia jurídiCa. Estou defendendo uma tese e a
uma tese pode-se contrapor outra tese, a um argumento
pode-se aduzir outro argumento, nunca e jamais utilizarse adjetivação não pertinente à matéria discutida e ventilada.
O Sr. Leaolr Vargu- Permite V. Ex• um aparte?
O SR". MOACY~ DUARTE - Coni- mUita honra,
·ouço o Senador Lenoir Vargas.
O Sr. Lenolr Varpa- Também tive oportunidade de
ler o verbete de Plácido_ e Silva, onde estâ perfeitamente
claro que a votação nominal pode ser oral ou por escrito.
Tanto é assim, que antes do voto secreto a vOtàção se fazia· por escrito nos livros eleitorais, em que os. eleitoies
escreviam o nome da pessoa ou assinavam a lista do candidato em que estavam votando. Era uma votação._nominal, feita antigamente, antes do voto secreto. Pode accmtecer que não se pratique isso, ou- que não se exercite.
mas V. Ex' tem inteira razão" quando diz que Plácido e
Silva nos ensina.,..que a votação nominal pode ser tanto ·
p~r escrito, como pode ser votação nominal ou oral, que
é o .que tem sido praticado.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, Srs.-Se-·
nadares, limítC:i-me apenas, sem qUalquer pretensão,
lançar uma idéia: à discussãq. Idéia que, diferentemente
do ponto de vista c;sposado pelo ilustre representante' do
povo- do Paraná, O eminente Deputado Hélio Duque,
m~recerá abordagem, sob todos os seus aspectos, sob todos -os !'jeUs ângulos, de eminentes jurista~ (j_ue hOnram e
distinguem as letraS jurídicas prasileiras, inclusive pelo
catedrático de Direjtó.Tonsti~ucional da Universidade
de São Paulor
NãO seria eu, Sr. Presidente, um leviano - repito ou '-'"m inconseqUente. se em conversas despretensiosas

com ilustres e eminentes pãres, tivesse tido a afoiteza de
comentar, simplesmente, uma idéia que ainda é nebulosa
e ni::ril sêque"r foi SubstantiVada em documentei qUaJquer.
Lam_ento, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que antes de
se vir fiça p<lra uma discussãO rio iltiplailo da inteligência e da seriedade, prefira o Galdão, a verriita, a contutnelia~- conlo forma mais fác'ir, -porém mais- prlinàfía e
condenável, de não se ser fiel à sentença de Appeles de
__ qúe "o ~apatei~o não deve ir além da _sandâlia".

a

se

O Sr. Fernando Henrique Cudo!o- Permite-me V.
um ap_arte?

~~

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muita honra, o aparte do Senador Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Fernando Heitttque Cardoso - V. Ex• já nos disse quais são as razões do ponto de vista jurídico que levam à fundamentação da sua proposta e, como sabe V.
Ex', eu soujejUno na inat~ria;-Citou V. Ex• um catedr3tico de Direito Constituciomil da USP. Eu, modestamente, fui Catedrático de Ciência política dã USP-. Enião~-pe
diria
Ex• que me explicasse quais são as razões polfticas para esSe procedimento e não o outro, posto que,
pareCe-me que a qUestão é mais política do-quejurídica.
Gostaria- de ouvi-lo, para ver se me convenço da sua ar-gumentação.

av.-

O SR. MOACYR DUARTE -

Em primeiro plano,

Sr. Presidente, se as razões de ordem jurídiCa ainda são
susceptíveis de dúvidas, se as invocações de ordem legal
ainda não convenceram todos os integrantes do Partido
a que pertence o eminente representante do Estado de
São Paulo, então, cheguemos liminar-mente à conclusão
consensual de_ que a idéia tem alicerce jurídico para depois, então, a submetermos ao alvedrio dos que constituem o Colégio Eleitoial, os quais, em 6ltima 8nálise,
aferirão as vantagens ou desvantagens de carâter político
capazes de transfqrmá-la de abstração em realidade.
Tive a oportunidade de, em· declarações à imprensa,
gizar algumas dessas vantagens, vantagens essas contra
as quais poderão se insurgir alguns_. Mas a sugestão está
posta em discussão, sendo medida e pesada, não passando ainda de simples idéia, porquanto, para que_ se corporifique, terá que merecer o agasalho do Presidente do
Colégio Eleitoral.
O Sr. Gutio MUller- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE- OUço V. EX• Co-m o
maior prazer.
- O Sr. Galtio MWler- Senador Moacyr Duarte, nessa altura do campeonato, como se diz, nessa altura da
sucessão presidencial, embora V. Ex' ,possa ter a melhor
das intenções, a idéia de V. Ex• cai na acusaÇão de casulsmo. ~ puro casufsmo; participei das eleições dos Presidentes Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, só
não participei da eleiçãCi do Presidente Castello Branco.
Ninguém nunca aventou esta hipótese, pode até ser correta; comO V. Ex• foi avalizado pelo eminent~ Senador
Lenoir Vargas. Mas, nesta altura, é um càs-o tipic~mente
de casuísmo que se quer implantar na sucessão presidenCial,- porqUe as -re8:ras jâ éStão estabeleciC!as ::__ 1, 2~ 4,
5, 6 Presidentes da República e ninguêm nunca pensou
em fazef- Votação nomirial por escrito, foi semPre-na:-báSe
da coragem cívica perante o miCrOfone. E Ílâ a falta de
precedentes, como diz o eminente Líder Humberto Lucena. Além disto, nós vemos, nas entrelinhas, a hipótese
ima_gináiía de que com isto será alterado o resultado do
Colégio_ Eleitoral~ ou vai tender, como ouvi .Y. Ex•, ontem~ na televisão, falando em pressão por· cascata ou
pressão psicológica sob cascata. As pressões serão recíprocaS- se.liaverâ aplausos- pará os votoS· de Tancredo,
haverá aplausos para os votos de Maluf. Então, a pres-
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são fica zero-a Zero. Ue modo que não quero discutir o
méritO~ACtio qU.e-y. Exf -tem uma ldéiã e iOda a idéia
deve ser respeitada e.diScutida e, neste mom~nto, ela tem
uma coloraÇão tipicamente de casuísmo.
_O Sr. F'blo Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE -

Nobre Senador,

permita-me apenas responder ao aparte do eminente Senador Gastão Milller. Em seguida, ouvirei V. Ex•
uma opinião que respeito a que acaba de ser manifestada pelo eminente Vice-Uder do PMDB, o insigne
Senador Gastão Mífller. Acho que toda opinião deve ser
respeitada, e eu respeito a opinião de S. Ex• Apenas se S.
Ex• deClara que a adoção dessa providência não viria influir no resulta__dQdO Colégio Eleitoral, conseqUentemente, Sr. Presidente, ela deixa de ser um casuísmo. Pot_que o
casliísmo ê a adoção de uma medida, de uma providên·
da que objetiva alcançar com parcialidade um determin_açio fim. Se S. Ex' declara que a adoção da providência
não influirâ em qualquer resultado, conseqUentemente, o
casuísmo desaparece.
E ainda mais, S. Ex' declarou também que participou
de vârias eleições de Presidentes da República, e nunca
esse sistema de votação foi adotado. Não significa dizer,
Sr. Presidente, que não possa vir a ser adotado.
Eu participei, famb~m. de vários GoverneiS, e-scimCnte
nos Governos ditos da Revolução de 1964 foi quC me
identifiquei com _os atos ex.cepcionais, encartados inclusive na Cons_tituição brasileira. Ora, antes não tínhamos
qualquer familiaridade com esses atos; passamos a tê-la
e-m determinada fase de nossa história, passamos inclusive a ·sofrer as conseqüências de muitos desses atas ditos
de exceção: Eles não existiam; não se constituíam em regra, por isso era~ chamados excepcio'nais. Da mesma
forma que era praxe a adoção de um determinado sistema de votação, não significa dizer que a inovação poHtica não possa alcançar o sistema que hoje víge, não possa
adotar uma nova prâtica desde que não signifique agressão à Lei Maior e às demais leis.

e:

O Srt F'blo Luceaa- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Pediria a V.
Ex' que não concedesse mais apartes, porque já está esgotado o tempo de V. Ex'.
O Sr, F'blo Lucena- Sr. Presidente, serei breve.

O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Hã uma a1entada-ieiação de Oradores inscritOs. e S. Ex' que dispõe de
30 minutos nesta: Hora de Expediente. jâ ultrapassou
quase IO minutos,_ prejudic~ndo os dem_ais oradores.
__9_~r.!_]'~blo L_ucena- Nobre Senador Moacyr Duarte, além de _casuístiCa e retrõgrada, na sua exàta acepção
- vernacular. Retrógrada porque ela não se conduz ao
tempo do voto nominal, antes da instituição do voto secreto. Tanto ·que o autor que V, Ex' cita, De Plácido e
Silva, ·é um ~excelente tratadista de Direito, é dos tempos
da antiga República. O voto nominal, a que ele se refere,
é aquele que vigorava no País antes da instituição do
voto secreto. Era o chamado voto_ a bico de pena.
O SR. MOACYR DUARTE- Equivoca-se, lamentavelmente, mais uma vez, o-eminente Senador Fábio Lucena. Porque este mesmo tratadista de antanho, tão_ de
antanho quanto o eminente ex-Governador Tancrédo
Neves, conceitua o que seja o voto secreto. Conceitua
também outros sistemas de manifestação de vontade, inclusive o simbólico, por aclamação e o nominaL
O Sr. Füio Lucena- Mas seguramente não relaciona
o voto eletrônico- no rol do voto secreto.

O SR. MOACYR DUARTE- Porque o voto eletrônico fói ...

O Sr. Fábio Lucena -
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Embora seja aceitfssimo.

O SR. MOACYR DUARTE - ... adotado na era da
cibernética.
Sr. Presidente, peço perdão, especialmente aos oradores que irão me suceder na tribuna, por ter-me alongado
mais do que devia. Era o que tinha.a dizer, Srs. Senadores. (Muito bem!)

ATA DA 165• SESSÃO,
REALIZADA EM 4-10-84
(Publicada no DCN (Seção li) de 5-10-84)
RET/FlCAÇÃO
Na publicação da emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do S~nado n' 103, de 1984(n'4.216, de

1984, naquela Casa), que dispõe sobre a manute_nção da
cotreção automática semestral dos salários, "de acordo

com o lndice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, e revoga dispositivo do Dec~eto-lei n' 2.065, de 26
-de outubro de 1983, na pâgina no;> 3.558, 2• coluna, após a
legislação citada que acompanha a emenda da Câmara
dos DePutados ao prejeto,
Acresceilte-se, -por omissão, o seguinte:
(Às Comissões de ConstiJuição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças)

termos do art. 278 do Regimento Interno e encaminhados ao Arquivo.
Onde se lê:
Projeto de Lei do SenadO no;o 46, de 1981, de auioriã. de
_Senador Lázaro Barbosa, que acrescenta dispositivo à
Lei nq 5.549, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de organização e-funcionamento do ensino sUperiOr
Sessão: 10-9-84.

ERRATA
SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas___ de Jo;> a 30 de setembro (art. 293, inciso II, do Regimento Interno)
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 5-9~84, pâgina 3.574, na parte refet:~te a Projet~s. rejeitados nos

Projetas de Lei do Senado nq 46, de 1981, de autoria
do Senador Lázaro Barbosa, que acrescenta dispositivo
à Lei n9 5.540, de 28 de novembr_o de 1968, que fix.:a normas de organização e funcionamento do ensino superior.
Sessão: I0-9-84.
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-SUMÁRIO
I-ATA DA 175• SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1984
!.l-ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 211/84, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à CLT, na parte ci:mct!fnCmíCà proteçãoà maternidade, concedendo à'mãe adotiva, na condição que
especifica, a·direito~a descansos para amamentação.
1.2.2- Comtmicações da Liderança do PMDB no
Senado Fetleral
Substituição de membros em comissão es-pecial e
em comissão parlamentar de inquérito.

1.2.3- Comunicação

Do Sr. Senador Itamar Franco, que se ausentará
do País.
1.2.<4 - Comunicaçio da Presidência
Não atendimento, por motivos_que especifica, de
solicitação de Srs. Parlamentares para convocação de
sessão do Congresso Nacional, destinada à apre..
_dação da Proposta de Emenda à Constituição n"
17/83, que acrescenta artigos- às disposições transitórias da Constituição Federal, para introduzir o Governo Parlamentar.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Artigo do jornalista Tarcísío Hollanda, publicado no jornal Correio Braziliense do último dia 2, illfitulado "Ameaça
Internacional", referente ao monopólio estatal da
ECT.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Outorga da
comenda Gran Colar da Ordem. do Cedro ao Presidente do Senado, Senador Moacyr Dalla, pelo Governo do Líbano:
SENADOR ROBERTO SATURNINO- Encaminhando à Mesa projeto de lei modificando dispositivo do saláiio ·eduCação.
SENADOR MOACYR DUARTE - Esclarecimentos sobre o sentido de expressão usada por S. Ex'
em aparte dado ao Sr. Fábio Lucena na presente sessão.
SENADOR FÁBIO LUCENA - Comentários
acerca do pronunciamento do seu antecessor na tribuna.
SENADOR NELSON CARNEIRO~ Solicítando
à Mesa informações s_obre a tramitação de projetas
de lei que menciona.
1.2.6 -

Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n'~ 212(84, de autoria
do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que dá
nova redação ao§ 49 do artigo 99 da Lei n~' 5.890, de 8
de junho de 1973.
-Projeto de Lei do Senado n<~213f84, de autoria
do Sr. Senador Roberto Saturnino. que altera_ o
Decreto-lei n'~ 1.422, de 23-10-75.

SENADOR VIR GIL/O TA VUKA, como Lfder do
PDS - Esclarecimentos sobre tratamentQ _dispensado pelo Governo_ Federal ao GQv~nó de Goiãs, a
propósito de pronunciamento recente, no Senado Federal, do Senador __H~nrique Santillo nesse sentido.

-Convocação de sessão extraordinária a reaJizir- se hoje, às 1& horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

SENADOR FÁBIO LUCENA- Testemunhando
o tratamento cordial do Governo Feder~! para com o
Governo do Amazonas. Oeclarações veiculadas pela
Imprensa, na data de hoje, e atribuídas ao Presidente
João Figueiredo atinentes à sucessão presidencial.

-Projeto de Lei do Senado n~' 139/84. de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoia o :OecretoJcin'~ 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei dasSublegen-

1.2.7- Comunicação da Presidência
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das}. (Em regime de urgência). _Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'~ 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, -que estabelece abatimento nos preços de derivados do Petróleo e do álcool,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissioriais autônomos. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei da Cãmãra n~' 10/81 (n~>
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 44/81 (n'~ 587/79,
na Casa de origem), que veda, aos veículos de ®mullicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revista·s, cartazes, anuários ou qu-alquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorizaçlfo ou--a veiculação de
anúncios i de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por prof!ssionais e empresas brasileir~s._ Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto ~e Lei da_ Câmara n' 53/77 (nl' 227J75,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação d~ contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9 65/19 (n9
4.257/77, na Casa de--origem), que autoriza alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviâria
Federa! a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-:":'Projeto dC Lei da Câmara n~' 14/84 (n9
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei il'l 5.452, de li' de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulhe: trab3Ihadora que contrair n6pcias. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 79/79 (n9
1.511/75, na Casa de·-origem), que acrescenta parágrafo ao art. 5'1 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sõbre a Lei Orgãf1icada Previdência
Social, alterada pela Lei n'~ 5.890, de & de junho de
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade), Votação adiada por falta de quorum.

a
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- Projeto de Lei do Senado n9 41/82. de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, -que acrescenta arti~
go ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que
institui a· Loteria Esportiva Federal, e dá outrãs pro-

vidências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 211/83 (nl'
4.112/80~ na--Casa de -origem) que acrescenta parágrafo único ao art. 39 .da Lei n' 1.060, de-5 de fevereiro de 1950, que trata da assistênciajúdiciàÍ'ià.-ã:õs ne·
cessitados. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA~
O SR: PRESIDENTE..:.. Resposta à solicitação
feita pé:lo Senador Nelson Carneiro, nó" Expediente.

SENADOR ALMIR PINTO - PreviSões feitas
pelo CTA de novo cici_o de"estiagempara o No!:_deste._
SENADOR NELSON CARNEIRO ~ReflexoS<la
divida externa no processo inflacionário- brasileirQ. _

SENAD_ORMARCO MACif;L-Coo>iiie_rações
sobre-Segregação-racial em nosso País e a: riecesSidade
de se atualizar ãs penas previstas na lei AfúilSo Arinos. que rege àquela questão.
SENADOR LOURIVALBA_PTISTA -::_Mtisodo
Ministro Jarbas Passarinho, intituladQ. "1964: ju_lgimento e_ advertência", publicado pelo jornal. "Folha
de S. Paulo", edição d<; 10 do corrente,
SENADOR GASTÃO MVLLER -Artigo do Dr.
Hélio Jaguaribe, publicado recentemente pelo Jornal
do Brasil, sob o título "Ormuzd & Ahriman", atinente à sucessão presidencial. Apoio do escritor Jorge
Amado à chapa Tancredo Neves- José Samey à sucessão presidencial.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM [lO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

2-ATA DA 176• SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1984
2.1 -ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE

2,4 -COMUNICACOES DA PRESIDENCIA

Cancelamento da sessão conjunta anteriormente
con yo23-da P:l!ª----hoje, às 19 horas.
Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, dia 19, às 18 horas e30 minutos, com Ordem do
Dia que designa.

2.2.1--:-=' Requerimentos
--:- N9 248, de 1984; de autoria dos Srs. Aloysio
Chaves e Humberto Lucena, de urgêncià_, rios-termos
do art. 171, alínea "b", do RegimentO Interrro, para a
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado n9 103, de 1984, que dispõe sobre a manutenção da correção automá_ticã sernestr_al _dos salários, dei ãCOrdo Com -o indici: N a.cional_ de Preços ao
Consumidor ~ INPC, e- reVoga dispOSitivos do
Decreto-Iei n9 2.065, de 26 de outubro_d~ .t9_8_3, _
-N~" 249, de 1984, de autoria dos_Srs. Aloy_si9
Chaves e Humberto Lucena, de urgência, nos termos
do art. 371, alínea "b", do Regimento Interno,para a
Emenda -da Câmara _ao _Projeto. de Lei dQ S~nadQ n~'
i48, de-1984- Coinplementar, que adapta a Le1
Complementar n~' 15,de 13 de agosto de 1973;que regula a composição e o funcionamento do coJWo eleitOjàl CfU.e:'etegerá -ó Presideilfe- àã República, e dâ outrás -provldêndas·, às "dispoSiç'ôes üa Einenda Constitucional n~' 22.
2.3 -ORDEM DO DIA

-..:__ Parecer da COõUssâo·· _ae Relações Exteriores
sobre a_Mensa&em n9 142/84 (n9"299f84, na orig'em),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Álvaro
· ~ .da Co~ta Franco_ Filho, Ministro de Primeira Classe,
da carreira de Diplomata para exé-rcer a função de
Embaixador do Brasil na Delegação permanente do
-~ Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura, República Francesa.
Àpreciado em sessão seereta.
- Parecer da Comíssão de Constituição e.Justiça
sobre a Mensagem n~" 174/84 {nl' 355/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do General-deExército Alzir Benjamin Chaloub para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga
decorrente do falecimento do Ministro General-deExército Carlos Alberto Cabral Riheiro. Apreciado
em sessão secreta.

2.5- MAT~RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA
~menda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
~e~ do SenadQ n' 103, de 1984, em regime de urgênCJa, n~s tennos do Requerimento n9 248f84,lido no
ExpedJente. Aprovada, com as alterações constantes
dos_ Requerimentos de destaque n~'s 251 e 252 de
19~"4, após _pareceres das comissões técnicas, te~do
usado da palavra na sua discussão os Srs. Morvan
- Acayab_a,_ Fernando Henrique Cardoso e Nelson
Carneiro; e oi::Upãdo a tribuna no -encaminh.lffiento
de sua votação os Srs. AlOysio Ch3.ves, Hélio QUeiras
e Humberto Lucena. Ã ComiSSão -de Redação.

-_Redaçào fiilal elo Projeto de Lei do Senado n~" 103
de l9~j. em. fegi~e de urgência. Aprovada, à sanção.'
_Emend_a da Câmara dos Deputados ao Projeto de"
Lei -~_o_S~nado 1)._1'__1_~8. de_l_9_84-Çomj:lleinent3.r, em reg~f!l,e_ ~ _urg_ê?~a_ nos termos do Requerimento n'
24-9, de 1984,lido no Expediente. Aprovada, após
recer da comissão competente, tendo usado da palavra -na su:a discussão os Srs. José Fragelli e Nelson
Carneiro, e ocupado a tribuna no encaminhamento
da votação os Srs. Aloysio Chaves e Severo GÓmes.
À sanção.

Pa-

2.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM Dó DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3-ATO DO PRESIDENTE
N• 70, óe 1984.

4- MESA DIRETORA
5- LIDJ;RES .E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

6·::..coMPOSJÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Sessão, em 18 de outubro de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dallae A!mir Pinto
ÀS (4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SEPRE-SENTES OS SRS. SENADORES:
.

LÊGISUÇ//0 CITADA

Jorge Kalumc - Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente - Claudionor Roriz - AloysiO"

Chaves - Gabriel Hermes -Hélio Gueiros- AJeXã.nHelvídio Nunes - Almír
Pinto- José Lins ~-Virgílio Távora- Moacyr Duarte
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Guilherme Palmeira - Carlos Lyr<J - Luiz Cavalcante- _
Leu rival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana- João
Ctlmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson
Carileiro - Roberto SatUrnino - Itamar Franco - ·
Morvan Acayaba- Ferna_ndo Henrique Cardoso -Severo Gomes- Henrique Santillo- Mauro BorgesGastão Miiiier- José Fragelli- AffonsO-CamargO ·:...:;,:-:_Álvaro Dias- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon - OctáviO Cardoso.
·
dre Costa- Alberto Silva -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- A lista de
presença acusa _o comparecimento de 42 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamo-s riossOS trãbãíhoS~
Sobre a mesa, projeto deJei ·que vai ser Jído pelo Sr. l"'M
Secretário.
E lido a seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 211, DE 1984

Acrescenta dispositivos à CLT, na parte concernente à proteção à maternidade, concedendo à mãe
adotiva, na condição que especifica, o direito a descansos para a amamentação,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1 No art. 396, da CLT, r6numerado o seu parágrafo único Para§ 1"' é acrescentado o seguinte§ 211:
~·§ 2'1 Direito igual ao previsto neste artigo caberá à mulher que adotar filho - nos quinze dias
seguintes ao nascimento, contandoMse o período
dentro do qual se permitirão descansos especiais de
meia hora cada um sempre a partir do nascimento
da criança."

Art._ 2'1 _ Esta lei entrará em vigõr na data de _sua
publicação.
Art. 39

Revogam-se as diposições em contrário.
Justificação

Trata o presente projeto de assegurar à mulher que
adota filho, nascido até quinze dias antes, os mesmos direitos que a CLT defere à mãe natural para fins de amamentação do recém-nascido, embora nem toda mãe natural possa amamentar.

u favor legal pic:vt;HO no art. 396, confudõ,- é fruto do
dever de assistir a críariça nos primeiros rrieSC:s~ posteriores ao nascimento, pela soma maior de cuidados querequer.
.n. máe adotiva, parece-nos, não se furta desse dever de
prestar assintência à criança nos primeiros meses de vida
e, portanto, dev:e ter direito ao referido favor leg9.1, na
forma- aqui preconizada.

Sala das Sessões, 18 de Outubro de 1984. Carneiro.

Nelson

O sR. P~.ESII)ENTE (~~acyr D?lla)- A comunica_çào lid•l- vãi à publicação.

-DECRETO-LEln' 5.452;D·E to DE MAIO DE 1943
-Aprova a

C~nsolidaçãO_da~

Leis-do Trabalho

__ Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que
este complete seis (6) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais, de !l!eía hora cada um. = __
Parágrafo único. Quando- o exigir a saú_de do filho, õperiodo de seis (6) meses poderá ser dilatado! a critério
da autoridade competeiite.
-- _ _ (ÀS Comissões 'de Cofzstl"iuição e
- gisiaÇ:io Social.)
~

i/iitiça e deLe-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) --,.·O projeto
lido será publicado e remetid_o às comi~-ões competen-

tes.
_ S:ob~~-a m~a~ ccgnunicaçôes que vão ser lidas pelo Sr.
]9-Secretário.
São lidas as seguintes
OF. -ot:PMDB Nl 184/84Bi-asilia, 17 de outubro de

1984
Se"nhor Presidente:
Pelo presente, solicito a V. Ex• detenninar a substituição na ComisSão Especiar pará ixamin-ár e avaliai- o-s
fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado
de S. Paulo sobre os acordos entre o governo da Repúbfica Federativa do Brasil e a Polônía, do Senador
Fernando Henrique ,Cardoso pelo Senador João Calmon.
- Aproveita!ldo a oportunidade para renovar a V. Ex•
os meus _p_rot~stos de estima e consideração.
A temerosamente. -- Humberto Lucena, Líder do
PMDB.
OF.N9J94J84-GL-PMDBBrasília, IS de outubro de

t984.
Senhor Presidente.
Pelo presente, solicito a V. Ex• _determina_r a substituiç_~_o J)aÇomissão _Parlamentar de lnquêritã-_que inVestiga o funcionamento do mercado financeiro no País do
Senador Pedro Simon pelo Senador João Calmon.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'" os
meus protestos de estima ·e consíderação.
Cordiais Saudações. - Humberto Lucena, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas
as Substituições solicitadas.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. ]9

Secretúrio.
~ lida a seguinte

Sr. Presidente
Teilho :J honra.de comunic_ar a Vossa Excelência q-ue
me ausentarei do País a partir de 27 de outubro de 1984
~ara, deVídumente autorizado pelo Senado Federal, na
fórilút dos arts.36, § 29, da- Constituiç-:lo 44-do Regimento-rntéiiio~--=patticipar, como Observador Pãilatnen--túi-~ -aa~-biJegãçUo dO. Brasil~ à xxXrx ·sesSãO da
Assembléia:Geral das Nações Unidas.
Saia das Sessõ~. -18 de outubro -de 1984. - Itamar
Franco.

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Foi encaminh<tdo a_ c~t~ Presidênp-ia documento subscrito por 22
S~s_. Senador~_ e 83 Srs. Depu~ados, através do qual solicit,\m S. ÉX's seja o Cotlgresso Nacional convocado pará
sessão coníunta, destinada à apreciação da Proposta de
Emenda à Constituição n9 17, de 1983, que "acrescenta
;.~rtig_~ls Us disposições transitórias da Constituição Fedemi, para introduzir o governo p; lmentar".
A Presidência -esclarece que, na elaboraçP.,~ do calendúrio d~ts sessões conjuntas, tem adotado, como norma
g.eriil, ó Criiério-·_4e a·ntigüidade das propnsiçõCs, -sendo
incluída em priméjÍo lugar a que. Primeiro tiver recebido
parecer da camisslo mista.
A proposta em questão foi encaminhada à SecretariaGeral da Mesa- erii 26 de Setembro do corrente ano, havendo 36 outras que--agUardam, há mais tempo, oportuM
nid-ade-pur:i-iiidusão em Ordem do Dia.
Não vemos; pois, como atender ao solicitado pelos
ilustres Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra uo nobre Senador Virgílio Távora,
na qualidade de Líder.
O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS- CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E maneira de agir nossa, quando no exercício da Liderança, ou da V ice-Liderança, sempre dar respostas às indagações que aqui a nobre Oposição faz, presente esteja
o interlocutor responsável pelas niesmas.
Mas, no dia 15 do corrente, recebemos, por parte do
eminente senador Henrique sa:ntillo, uma convocação
qúc s_e_ revestia Oe caráter quase iinpositivO, afirmando
que_ outras ~olicitações __feitas havi§l=m- à Liderança da
MalÕrht e que, até o dia de hoje, nenhuma resposta tiveram.
Mas, haveOdo que nos ausentar de Brasília, momentaneamente, n.âo poderíamos deixar sem os esclarecimentos nec~s$ários que· chegarão, estamos certos, ao conhecimento de S. Ex•, através da leitura que fizer do Dlúlo
do Congresso Nacional, um conjunto de explicações que
esclarecerão io Plenário- e aí peço-a atenção do eminente Senador que, por ventura, esteja ocupando a Liderança do PMDB- e esclarecerão de uma maneira cabal,
por sempre e total, a questão do tratamento que Goiás
vem tendo do Governo Federal.

Ao contrário do que S. Ex~ _cuida, no Governo do Pre-sidente Figueiredo e na cessão de tempo que corresponde
à administráÇão lris Resende, sem sombra de dúvida,
Goiás teve aprovadas, pelo Governo Federal, verbas externas tradu-zidas em empréStimoS autorizados que só
encontnim símile rlos- grandes Estados da Federação.
Vê-se, pois, que a priJ;neira afirmativa aqui l"eita e que,
realmente; GOiás, ao contrário dO que S. Ex• supõe, teve
um tratamento todo especial. Para isso, logo após o discurso de S. Ex~. so.corremo-f10s dos bons oficias do Banco Central, que hoje nos envia as informações em ques-_
Úio. A primeira delas, do FI R CE, diz respeito aos_ depósitos do Estado de Goiás no Banco Central.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

Infonnaçio para o Exm"' Sr. Diretor
Ref.:Estado de Goiás - depósitos no Banco

Cen~

tml.
Exm'~.

Sr. Direior,

~a seguinte a posição do Estado de Goiás erri re-

lação às contas de depósitos em moeda estrangeira
mantidas em seu nome no Banco Central:
Resolução n'~ 479: US$ 8,274 milhões disponível
em 28-10-84 de acordo__ com os prazos previstos na
Resoluçüo, porém bloqueados os recursos para
atender ao pagamento de débitos registrados ao am-

paro do Aviso G B-_iR8lJO..
Resolução n'i' 432: USS 12,411 milhões transferi-

do da Res.

n9

479, ao término dos prazos regula-

mentares de indisponibilidade, para aterider igualmente ao ressarcimento de débitos do AViso GB-

588/30.
2. Se superado o problema do bloqueio do Aviso GB-588 e Aviso- NR 30, o depósito existenfe' ao
amparo da Res, n9 479 estarâ automaticainenú! disponível em 28-10-84. No caso da Resolução n9 432,
todos os depósitos foi-am congelados pela Res. n"'
955. Entretanto, como a transferência da Res. ""'
479 pura a Res. n"' 432 se_deu por instrução do Banco Central para efeitO do bláqueio dos recursos em
face da existência. de débitos no Aviso GB-588, na
eventual liberação dessa obrigaÇão, a liberação doS
recursos poderâ ser enquadrada no item "b" da
Res. n"' 955.
Antes de passar às resoluções, vamos ler, para conhecimento da Casa, o que Goiás, em 1983 e 1984, começando pelo último ano, teve em operações de empréStimo
em moeda estrangeira.
PrimeirO: situação dos pleitos junto ao FIRCE que,
justamente, sabem os Srs. Senadores, é o órgão encarregado do controle da matéria. Item OUS$ 80 milhões: pedido protocolado em 15/8/84.
Portanto, bem próximo; Operação credenciada no dia
21 /8/84, não passou de uma semana, para os fins previstos no art. 42, item IV, da Constituição Federal, que é
justamente a apreciação do Senado.
Item II)- Outro empréstimo de USS 45 milhões. Isso
no ano de 1984. Pedido protocolado em 09/10/84; condições aceitáveis informadas ao Governo do Estado por
telex, em 16/10/84. Portanto, diferença de uma semana;
credenciam-ente depende da manifestação fii-rõe do credor, o Sun Banks Inc. (Fiórida, Estados Unidos), concordando com ·as ajustes solicítados por este órgão.
Item III)- Passamos já ao ano de 1983. Pedido protocolado em 27/9/83. Opefação credenciada em 6-10-84.
Autorizaç-ão prévia do FIRCE solicitada em 21-2-84 e
concedida em 29/2/84 - diferença, portanto, de oito
dias.
Câmbio liquidado em 9/3/84 (Depósito sob a Re-solução n'~479r Recordo aos Srs. Senadores que há pouco a
ela nos referimos US$ 29 milhões. Operação registrada

em 10/5/84. CR n• 141718g46.
Item IV) - USS 10 milhões.
Aqui chamamos a atenção da Casa, porque depois foi
elevado para 21 milhões. Pedido protocolado em
1/12/83; operação credenciada em I2/f2/S.t Pedido de
elevação do valor de 10 para 21 milhões em 7/2/84. Operação credenciada em l0/2/84- diferença de três dias.
Autorização préVia dó-FIRCE solíC:itada em 21/3}84 e
concordada em 26/3/84·-...:.:.. diferença de cinco dias.
Câmbio liquidado em 3-4-84, depósito sob a Resolução a que nos referimos, n~ 479~ operação registrada
em 19-6-84.

Vê, pois, o Senado que, na gestão de I ris Resende, foi
solicitado pelo Governo do Estado e acolhido pelo Governo Federal, um pedido total cje emprés~iffios que poderia ser assim sintetizadO: I 75 milhões de dólares.
Não hú, pois, pelos prazos rriostrados entre a solicitação e a concessão, tratamento algum hostil diferencia~
-do ao Estado hoje dirigido pelo jovem Governador.
Mus, para que não haja a menor dúvida, deixamos
anexados a este pronunciamento, para que o eminente e
combativo Senador por Goiás tome conhecimento, uma
cópia da GB 588, que não -diz respeifo a Goiás, diz respeito a toàos os governos estaduais, às entidades públi- cas, inclusive autarquias e sociedades de economia mista
que tenham sido beneficiados com o aval do Tesouro
NaCional: o Aviso n'? 030, que ê do
MinfstrO Ernane
Gttlvêas, que ao Banco do Brasil foi dirigJdo em 29-8-83,
e que _se refer_e a_ tais operações_ realizadas por aquela insÚ-tuiçãO bancú-ria, coln base,-justamente, ne~e_ aviso que
permite o Governo Federal assumir a dívida e lançar o
débito das entidades aquilo que pagou aos credores externos: e, finalmente, a Resolução n~' 955 que, sendo do
Conselho Mqnetário Nacional, disciplina, JU-stamente, a
liberação dos depósitos em moedas estrangeiras, constituídos ou que- venham a se _constituir, sob esta resolução
que falamos, a de n~' 432, de maneira que haja um tratamento igual para todas as entidades.
Qísse-rile ain!1a mais. o encarregado !;{esta seção, o Direter de Çâmbio do_ Banca: Central, que deve estar havendo um lamentável equívoco por parte de quem informou a S. Ex• de tramento discriminatór_io ·contra GOiãs,
pela simplíssínüi razão. de que esses números não podem
sofrer constestações.

sr.

O Sr. HéUo Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

Outubro de 1984

com o estrangeiro. V. Ex• leu os avisos, e pelos avisos
significa que foram bloqueados por causa de débitos
preexistente. O aviso de 8 milhões de dólares que está à
disposiÇão do Banco Central, como havia débitos anteriores, os créditos concedidos estão bloqueados. Traduzindo em ·miúdos: Goiáis não recebeu nada, tem apenas
os créditos à disposição do Banco Central. mas estes,
com V. Ex• anunciou aqui, estão bloqueados para resolver pro~ lemas. Então, o que existe que, no fundo do fundãO, Goiás não recebeu nem um tostão. Esta é a grande
realidade. Os empréstimos estão contratados; o Governo
fez realmente os credenciamentos, permitiu a negociação
com os bancos estrangeiros, mas por causa de uma resoluç"Iío do Banco Central que obriga a quantia a ficar 6
meses deposiWd<J no Banco Central, o Governo aproveitou esse interregno pura descobrir débitos do gorv<:rno
de Q()iós e Ílão paga e não efltrega esses recursos obtidos
no estrangeiros ao Governador de Goiás.

O SR. VlRGIUO TÁVORA- Eminente Senador,
parece que há um equívoco de V. Ex•.
O Sr. Hélio Gueiros- Qual é o equívoco? Estou pron·
to a corrigi-lo.

O SR. VIRGILIO TÁVORA_- to seguinte: O aviso
588 é elmo. Um Estado fez um empréstimo externo, não
o póde honrar, o pagamento daquela parcela e não o paga !!lento de _todo_o _empréstimo, porque sabe V. Ex~ que
ele se desenvolve ao longo do tempo. Então, o Governo
Federal, ou, mais precisamente, o seu instrumento, que é
o Banco _Central, paga pelo governo estadual, paga pelo
Estado. E pelo aviso 588 fica bem claro que ele estâ assumindo a responsabilidade do avalista, que se paga com
os crêditos que os governos estaduais fizeram para tal.
Mas a argumentação de V. Ex• ain_da teria um abrigo.
Digamos; Goiás é um Estado pobre, porque estão fazent:fo is..o:;o, _façam só Coni_os Estados ricos. Mas, depois disso, Goiás teve atendido pelo Governo Federal dois empréstimos colossais. Um, de oitenta milhões e, outro, de
quarenta e cinco milhões, acima daquilo que ele tomou
dos 50 milhões, ainda teve mais 125 milhões autorizados
pelo Poder Executivo, pelo Banco Central.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Jâ darei o ~parte a V.
Ex• _com todo o prazer.
Deixamos bem claro o procedimento do Banco Central a r.espeito do Estado de Goiás. E alguns dos Srs. Senadores, que representem Estados que tenham a pujança
económica de Goiás ou aproximada a ela, poderão ver
que a sua unidade federativa, não foi aquinhoada em
tantos emprêstimos externos na concessão pelo Poder
Executivo da permissão parã contrair tantos empréstimos externos quanto o foi o nobre e valoroso Estado de
Goiás.
Com muito prazer, ouvimos a· eminente Senador pelo
Pará, Hélio Gueiros.

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Até agora não bloqueados. Veja bem, V. Ex• falou hã pouco que ele de 15

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Virgílio Tâvo-

dias para cá estava sentindo que não estavam com aquela magrlanimidde, com aquela generosidade.

ra, em primeiro lugar, desejo louvar o-zelO
de V. Ex! ..

eo cuidado

OSR. VIRGILIO TÁVORA- Eu_fui chamado à colação há três dias.
O Sr. Hélio Gueiros- Zelo em trazer à Casa as informações, porque às vezes as pessoas- prometem e não
cumprem. V. Ex• é uma honrosa exceção e aqui estâ dando o. seu_ depoimento, cumprindo a palavra empenhada.
Eu não sou de Goiás, mas a situação é mais ou menos
parecida com outros Estados. Quero dizer a V. Ex• que o
Governador lris Rezende sempre pro-clamou a lira, a
correç-J.o, a solidariedade do Governo Federal para com
a administraçfio de S. Ex• Isso, hâ mais de um ano, o Go- __
vernadur_lris Rezende vem proclamando. Apenas há uns
15 _ou_20 dias, S. Ex• confessou que já estava começando
a_ sentir uns incômodos, .umas pertubações nesse relacionamento entre o Governo Federal e o de Goiás, acentuando que estava havendo um certo bloqueio do_s créditos atribuídos a Goíás: V. Ex•, tecnicamente, burocraticamente, deu todas as explicações cabíveis., mas, no fundo, nobre Senador Virgílio Távora, o fato é que Goiás
não recebeu nem um tostão desses créditos contratados

O Sr. Hélio Guelros -

Mas bloque~dos!

O Sr. Hélio- Gueiros - Mas, nobre Senador Virgílio,
V, Exi confirma, porque V. Ex:• diz que a quaritia -êstã
disponível no dia 28, mas diz logo que ela está bloquea-_
da. Então, 18 completam os 6 meses da quarentena do
.depósito. Mas o Governo nã.o vai liberar.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas, e o que o Governo Federal pagou pelo Estado? E não foi só para
Goiás, mas para todos os Estados.
O -Sr. Hélio GuelrÕs - Pagou no Governo- passado.
não no Governo I ris Rczende.
OSR. VIRGILIOTÁVORA- V, Ex.~ está equivoca-

do.
O Sr. Hélio Guelros- Não estou equivocado. Esses
débitos são anteriores à gestão lris Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Senador

Vir[dlío TávOra, o tempo de V. Ex• estâ esgotado há 3
minutos.

O SR. VIRGII..IO TÁVORA paciência, Sr. Presidente.

Só um pouco de
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O Sr. Hélio Gueiros - O Governador 1ris Rezende
não recebeu nem um tostão está pagando dívidas do Governo passado.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex• vê que a boa
vontade do Governo Federal ê tanta que, hâ uns 15 dias,
começou a sentir que tinham mudado.
O Sr. Hélio Guelros -

Eu li isso nos jornaís.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Veja bem: em 9 de outubro de_ 1984, foi protocolado o pedido de 45 milhões de
dólares, agora, hú duas sem_an_as; e, já no dia _16, anteon-:
tem, portanto, o GoVerno do Estado foi i_nfoririado de
que as condições foram aceitaS por telex.. No dia 15 de
agosto os Senhores vão dizer; "Não, é porque houve um
discurso e eles quiseram "limpar a barra." Não! No dia
15 de agosto, foi pedido outro empréstimo de oitenta milhões, e a operação foi Credenciada no dia 21 de outubro.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu pergunto a V. Ex• Quanto o
Governo pagou, entregou ao Governo de Goi_ás? Quero
que V. Ex• me diga: quanto o Governo Federal entregou
em cruzeiros ao Governo de Goiás? Nem um cruzeiro,
nem um centavo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nem ao Governo do
Estado, nem a Goiás, permita-me explicar, nobre Senador. Nem a Goiás, nem a nenhum dos outros Estados,
porque isso é para rolar a dívida. Agora, S. Ex• está pedindo uma composição das dívidas do Estado. Para__is_s_Q __ _
pediu duas monstruosas operações. da época atual, de
cento e vinte e cinco milhões de dólares. Foram elas negadas? Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foraiJI def~
ridas. Não essas daQui que não foram --nem realizadas
pelo Governo.
O Sr. Hélio Gueiros - Mas V. Ex• dá a entender,
nobre Senador Virgílio Távora, que o Governador Iris
Rezende recebeu tudo quanto pediu ou pleiteou. Ele não
recebeu, na prátícã, nenhum cruzeiro. ~isso que ele está
reclamando.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ele pode não ter rece·
bido na prática, porque isso daria muitíssimo, como nos
outros Estados. Mas o que ele soliciou de empréstimo
para regularizar sua situação, não lhe foi negado coisíssima alguma. De duas uma; ou os documentos são falsos,
e nesse caso o Ban~o Central é passível de pena, ou então
nós não sabemos ler, o que é .muito dificil.
O Sr. Hélio Gueiros - Apenas ele usa essa linguagem
bancária. complicada, revesada de empréstimo, de crr&dito e de bloqueio, mas que no fundo se traduz só nisso; o
Sr. lris Rezende não recebeu nenhum tostão.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla). Fazendo soar
a campainha.) - O tempo do nobre orador está esgotado, nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- ~só isso que desejO frisar a V.

Ex• como as explicações vêm confinriar o- que o Governador I ris Rezende declarou. S. Ex• não -está recebendo
nenhum centavo, nenhum cruzeiro dos empréstimos
contraídos, deferidos, registrados e depositados já no
Banco Central. Eles estão incólumes, lã, íntegros, porque
não foi nada para Goiás. Era só esse o reparo que desejava f:~zer.
·

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador
Hélio Gueiros, S. Ex• o Sr. Presidente nos adverte que o
nosso tempo está findo. Mas não poderemos deixar de
constatar, aqui, perante todos os Senadores, que õ- comportamento uniforme do Governo Federal com todos os
Estados, isto é, assumiu a dívida, assumiu o pagamento
perante os seus credores externos. e a proporção que esse

diferentes Esta_d_os rolavam suas dívidas externas, ele re_cebhl_aquilo que havia pago pelo Estado. Não foi o Estado de Goiás: do Rio Grande ao Xuí.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma vez lamentamos muitíssimo a não preSença aqui do nobre Senador
Henrique Santillo, mas como temos que embarcar daqui
a 10 minutos. não podíamos aguardar mais tempo, ·e.'daqui <I uma ou duas semanas receberemo_s__a cobrança de
V. Ex• de que não tínhamos atendido o seu pregão.
Era o que tínhamos a dizer, muito obrigado. (Muito
bem!)

o

DOCU!flENTO A QUE SE REFERE
SR.
V/RG{L/0 TÁVORA EM SEU DISCURSO:
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Estado de Goiás - (exercício de 1984)
-Operações de empréstimo em moeda
• sit~:~?-ção d_os _pleitos ju~to _a~ FI RCE.
I) USS 80 milhões
• pedido prOtocolado em 15-8-84;
• operação credenciada em 21-8-84 para os fins pre_..~i~tos no art. 42 •. ~tem IV da Constituição Federal.
11) JJSS 45 mllbaes
• pedido protocolado em 9-10-84;
• condições aceitáveis· informadas ao Governo do Es- ·
ta do por tele~. em 16-1 0-84;- - • crescimento depende de apresentação de mariifestoJção firme do credor, Sun Baks lnc. (Fiórida-USA),
concordando com os ajustes solicitados por este Órgão.
lll) USS 29 milhões
• pedidq wo!ocolado em 27-9-83;
•- opemÇãb ·~~~denciada em 6- I 0-83;
1• Autorização prévia IRCE-10 solicitava em 21-2-84
e concedida em 29-2-84;
• câm_bio liquidado em 9-3-84 (depósito sob a Resolução n' 479);
• operação registrada em f0-5--84 (CR n' 141/24846).
IV) USS 10 milhões, elevada paraUSS 21 mDhões
• pedido protocolado em 1-12-83;
• operação credenciada em 12-12-83;
• pedido de Clevação de valor apresentado em 7-2-84;
• operação credenciada em I 0-2-84;
• Autorização prévia FIRCE-10 solicitada em 21-384 e concedida em 26-3_-84;
• câmbio liquidado em 3-4-84 (depósito sob a Resolução n' 479);
·
• operação registrada em 19-6-84
Obs: Solicitamos ao DECAM infõrrilarem nonie do Governo e do Estado de Goiás.
-lnforma_çio para o Exm' Sr. Dlretor
Ref: Estado de Goiãs - DepósitOS no- Banco Ceritral.
Exm~ Sr. Diretor,
É lt seguinte a posição do Estádo do GoÍás êffi relação
as contas de depósitos em moeda estrangeira niantidas
em seu nome no Banco· Celltral:
Resolução n~ 479: _US$ 8,274 milhões disponível em
28-10-84 de acordo com os prazos previstos na Resolução, pnrém bloqueados os recursos para atender ao pagamento de débitos registrados ao amparo do Aviso ÔB588/30.
Resolução n' 432: USS 12,411 milhões transferido da
Res. 479, a<J:~ér~jno__ d_os praZ()S reg_!Jiam~~tares d~ i!1disPõnibiTidad-C:- p"ara ate"nder igUalmente ao ressarcimento
de débitos do Aviso GB-588/30.
2. .,Se superado o problema do bloqueio do Aviso
GB~588 e Aviso NR 30, o depóSito existente ao amParo
dtl Res. n~ 479 estará automáticamente disponível em 28w:..s4. No casO da Resolução n' 432, todos os depósitos
fortim congelados pela Res. -n, 955. Entretanto, como a
transferêncin da Res. n"' 479 para a Res. n' 432 se deu por
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instrução do Banco Central para efeito do oloqueio dos
recursos em face da existência de débitos no Aviso-GB
588, na eventual liberação dessa obrigação, a liberação
dos recursos poderá ser enquadrada no item b da Res. nt

955.
Senhor Diretor,
Refiro-me ao oficio n' 590/67-PRESI, de 27-6-67 em
que o Banco Central do Brasil, fazendo alusão à operação de crédito celebrada entre o Ministério da Saúde e
um consórcio de firmas alemãs, informa que as prorriissórias effiii1das por aquela Secretaria de Estado não for~lm liquida-das em- s_eus vencimentos solicita, cOm o objetivo de honrar o"s avais outorgados como Agente· do Tesouro, seja essa Carteira autOrizada a efetuar tais pagamentos.
A propósito, reporto-me ao Aviso GB-22, de 14-1-66,
de meu antecessor, em· que foram reiteradas instruções
anteriores, baseadas em decisão do Conselho Monetário
Nacional pelas quais a Carteira de Câmbio do Banco do
Ei:iasil ''ficou autorizada a regularizar todos os compromissos cambiais -venCidos resultantes de compromissos
da responsabilidade de entidades públicas, inclusive au~
tarquias e sociedades de economia mista, bem como
ohrigações decorrentes de aval concedido pelo Tesouro
Nacional ou por instituição financeira oficial.
TUI orientação~ que ora nttifico, tem carãter permanente, cumprindo a V. S• efetuar os pagamentos devidos,
levando a débito do Te-soUro o contravalor em cruzeiros
novos, ·mediinte comunicação concomitante- a este MinistéâO-que-ad_otarájLinto aos órgãos devedores, as medidas necessárias à regularização definitiva do assunto.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. S• meus protestos de estima e consideração. - Antônio Delfim Netto,
Ministro da Fazenda.
Em 29-8-83
Aviso n"' 030 (R)
Sr. Presidente.
Refiro-me às operações que vêm sendo realizadas por
esse Banco, com base no Aviso GB-588, de 26-7-67.
A propósito, deverão ser honrados no exterior, doravante, apenas os compromissos relativos a principal ejuro~ superiore_s, em cada remess_a, ao equivalente <! US
50~000.00 e que Se enquadrem numa das seguintes hipóteses;
a) Colltem com aval do Tesouro Nacional;
b) não avalizados pelo Tesouro, se comportem no limite de captação externa aprovado pela SEPLAN (teto
de prioridade).
Para os casos de órgãos e entidades que disponham de
autorização para captar recursos no exterior, a regularização de seus compromissos cambiais serã feita, até o IinlitC do valor de prioridade, mediante realização de empréstimo.
O Banco Central examinará a criação de sistemáticapara repasse dos recursos externos previstos nos projetas
I e H, -i partir do momento em que se tornar mutuário
do_s saldos não utilizados pelos bancos estrangeiros.
A operacionalização dessas diretrizes sC:rá feita de
acordo com as normas constantes do anexo, entendido
que permanecem em vigor" todas aS instruções já transmitidas qu-anto à sistemática do _A viso G B-588, não e"pressãfilente-ãlteradas por este Aviso.
Finalmente, recomendo se promovam entendimentos
entre esse Banco e a área externa do BancoCentr;~.l, com
vistas à solução de casos de dívidas não honradas por
esse Estabelecimento.
- Valho-me do ensejo para reiterar a V. S• protestos de
elevada estitn_a e cop~der!ição. - Emane Galvêas, MiniStro ·aa Fãiemfu:-

RESOLUÇÃO N' 955
O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9"' da
Lei n' 4.595, de 31-12-64, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada nesta data,

3790

Sexta-feíra 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

tendo em vista o disposto no artigo 49, incisos V e XXXI,
da mencionada Lei, Resolveu:
I -A liberação dos depósítos em moeda estrangeira
jã constituídos, ou que venham a ser efetivados, sob a
Resolução n'i' 432, de 23-6-77, somente poderá ocorrer
nas datas de vencimento das parcelas de principal, juroS
e comissões, previstas no respectivo CertifiCado__de Registro, emitido pelo Banc_o Central, correspondente à
operação que dá oi"igem ao depósito.
II- Excetuam-se do disposto no item anterior:
a) os depósitos cuja liberação antecipada se vincule à
simultânea conversão dos respectivos empréstimos em
investimentoS diretóS de cap-ital;
b) os casos especiais de depósitOs coristitufdos- me-:.diante aprovação do Banco Central eln que lhe teilham
sido previamente submetidas as condições de levanta,
mento.
III- A liberação dos depósitos já efetiv8.dos de acordo com o item U.b rege-se pelas condições estabelecidas,
em cada caso, pelo Banco CCntrat
-IV- O Banco Ceiltral põderã adotar as ffiedídás julgadas necessãriãS à. execUÇão desta Resolução.
V- Esta Resolução entrará em vi&oi- na data de sua
publica-ção.
Brasília (DF);-12 de setembro de 1984. --Alfonso Celso Pastore, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) --Concedo a
palavra ao _no_b_r_e__Senadot Fábio Lucena. _
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB. AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) -_Sr. Presidel_lte e Srs. Senado!e$:
Devo declarar ao nobre SenãdoiVirgílio Távora que o
Estado do Amazonas nada tem que reclamar com relação ao assuntO-que V Ex• abordoU- da triburia d-o Senado Federal. O Amazonas, a:Iiás, tem recebido um tratamento condigno e até cordial, e devo, a bem da verdade, fazer esta proclamação.
O Sr. Virgilio Távofa- Com vistas ao eminente Senador Hélio Gueiros..
OSR. FÁBIO LUCENA- Mas, Sr. PresidenteeSrs.
Senadores, o Senhor Presidente da Rein1biica, effi sUrpreendente declaração hoje publicada pelos jornaTS de
todo o P..tís, autoriZa -e recomeridit õ caiididatO do Piú:ti~
do Democrático Social à Presidência da República a-uti~
lizar de todos os meios na busCã de- votos junto aos delegados es~aduais ao ÇolégíO Eleitoral. Parece-me, Sr. Presidente, que esta autorização do "Senhor Pie.SideOtC-JõãOFigueiredo pode ser cristalinamente rotuladadC iiiiorízação à corrupçãO eleitoral. E tanto· áquf se falou Sobfe
GoiáS e no-coffifciô-de-Gàífitia~-E:ni i·9s2: o'SCrlhor· Pre:sidente da República diss~: ... Precisamos vencer estas
eleições-, airidã--que tenhainos de coinetú- ãliuns -peca~
dos".
Não sei e. porque riâo ser,-lião aflririo se taiS "P~dos
forãtn ·ou--não fOrârii-Cómetidos: inas ii Verdad:C·é··que,
agora, a menos de 90 dias da reunião do Colégio Eleitoral, o Chefe do Governo enfatiZa a recomendação anteriOr, autorizand-o a: Prãtiéã -da CorrUj,ÇãO--dCitoral-Iia
eleiçãod que deve escolher o seu sucessor.
O Presidente da República declara - e isso é ainda
maís grave, conforinC õ F,$tado. de S. Paulo ......:.-que Cie,
Presidente João Figueiredo, está absolutamente convencido de que a vitória será. de Paulo Maluf, -no Colégio
Eleitoral. Coincidentemente, o jornal O Gl_obo, também
na edição de hoje, -publica peSquisa que-dá- 133 Voios iievantagem para o candidato Tancredo Neves -no Colégio
Eleitoral.
Sr. Presidente, no dia 12 de março, em pronunciamento feito desta tribuna, eu me referia â' dC:clã:raçôes dO
Chefe do SNI, General Octávio Medeiros, e as relei(;,:
.. Eu tenho certeza de que a emenda das eleições diretas
não passa nq.,_ Congresso Nacional." Contestado, veementemente, pelo eminente Lfder do PDS, o poliíncliio
Senador Virgílio Távora, S. Ex.• acabou por afirmar que

o SNI sabia das razões das eleições diretas não passarem
no Congressõ Nacional, porque tinha, o SNl, instrwnentos de ação dentro do Congresso Nacional para chegar a
tal conclusão.
O- Sr: Virgílio Tiivoi-a que não é isto.

Eminente Senador, parece

O SR. FÁBIO LUCENA - No entanto, coincidentemente, osjQrna_is de hoN publicam que o Chefe do SNI,
General Octávio Medeiros, viajou secretamente para os
Estados Unidos e, coincidentem>!nte, hoje, as televisões e
os jornais dO- inundo inteiro revelam que a CIA, que é o
-original do SNJ, lá nos Estados Unidos, divulga a sua
carttlha de lriorte e sãbo_t_agem. Isto é muito sério, Si.
Presidente, porque, 15 dias antes da votação o Chefe do
SNI foi enfáti~O ão -olZef~q~e tinha- cei-tez3 dC que- a
Emenda Dan-te -de Oliveira llão passaria no Congresso
Nacional e, 15 dias depois, se confirmou aquela certeza,
- a emenda foi -derrubada no Congresso.
Hoje, o Presidente da República afirma que tem certeza, ou melhor, que estã"convencido de que a vitória será
do Deputado Paulo Maluf, -e--o jOrnal O Globõ, ein pes·
Quisa pirbHCida; d<fil3- VotOS dC- va-ntã.gem ão Candidãto
Tancreôo Neves. O que está acOntecendo'?
O Sr. Virgílio Távora- Um dos dois deve estar enganado.

ó SR: FAiuo LUCÉNÃ - v. Ex' poderi~ repetir,
por gentileza?
O Sr. Virgílio Távora - -Um dos dos está enganado, ou o Senhor Presidente da República ou o órgão
que endossou ·a pesquisa. h natural, errar é humano. Há
pouco V. Ex• reclamou da_exatidão, digainos, das pfeVisões do SNI; oxalá, não tenha mais tarde, de reclamar
també~ da exatídão das previsões__ de _Sua Excelência o
Senhor Presidente da República.
O SR. FÁBIO LUCENA- Exato. Tem razão V. Ex'

o PresiDente d8. Repúblicã ê especialista em Previsões semelhantes.
O Sr. Virgílio Távora-.:;_:_ Dxalá se confirmem.

O SR. FÁBIO LUCENA- Ele _foi chefe doSNI e há
exatamente 18 anos, afastou~se do Exército ao qual deveria estar servindo neste momento, defendendo a plenitude e a garantia do texto constitucional e não insultando
governadores C)U políticos da maior projeção nacional,
chamando-os de oportunistas pelo simples fato de esses
govc;.;m_adQres e de ess~s políticos, por motivos de seu livre convencimento, haverem optado por uma outra can__di_datur_a._ Ma_s a questão, como_ v_erá V. Ex•, não é bem
de previsão, a questão é_ de pressão constitucional que se
prepara, que se começa a elaborar, tendo como objetiv_o
os.,.mçmbros__ da Frente Liberal, dissidentes do PDS.- O Sf. José Fragelli -Permite V. Ex• um aparte?
--o--sR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex• com muito
prazer, Senador José Fragelli.
O Sr.José Fragelli- Apenas para dizer que, hoje, todos nós ficamos perplexos com a declaração do Presidente da República, de que o candidato do PDS pode
usar de todos os recursos à caça de votos, inclusive dos
oposicionistas. É _um convite claro à corrupção.
O SR. FÁBIO LUCENA -

É um estímulo.

O Sr. José Fragelli- E os métodos, pelo menos amPlame-nte- Proclam8dõs', sempre usados pelo canCI.idaio
do PDS; ii!Vam-nos a noS queixar, não amanhã, das previsões do Senhor Presidente da República, mas dessa liberdade que ele acaba de dar ao candidato do PDS;
diante dela teremos, frente à capacidade conhecida do
candidato de inanipular eleições fechadas co1l1o a do Co-
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Iégio Eleitoral e de corporações, como antes, nos recintos fechados dos partidos, .como se deu em São Paulo, na
disputa do mesmo com o Sr. Laudo Natel. t disso que
nós nos queixamos, não amanhã, mas desde já. Temos o
maior receio de que essas declarações do Presidente da
RePública como que venham a oficializar a corrupção
q"Lre se pode desatar daqui por diante na caça aos votos
do Colégio Eleitoral. Quero lembrar que, quando ainda
no Govetno de Mato Grosso, recebi a visítit honrOsa do
então eleito Presidente da República, General Ernesto
Geisel, recordo-me bem de que S. Ex• queria usar mais
ou menos o seguinte -processo: o dii'etório estadual do
p"artído --reuriii'-se-ia e índicaria o nome que S. Ex• pode~
rfa aprovai' ·para futUro governador do Estado. Eu respondi a S. Ex• com uma exclamação: Pelo amor de
Deus r V. Ex' não faça isto, porque niriguém vai conseguir impedir uma corrida corruptora na caça dos votos,
para obter a maioria nesse colégio eleitoral partidário.
Disse a S. Ex•; não sei se isso acontecerá nos outros Esta~
dos - e eu tenho certeza de que aconteceria também mas, no de Mato Grosso; vai suceder. t essa, sem dúVida, a maior objeção, o maior vfciO do COlégio Eleitoral,
permitir uma corrupção na caça aos votos, a meu ver li~
berada, hoje pelas declarações do Senhor Presidente da
República.
O SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda razão V. Ex•.e
observe, eminente Senador José FrageHi, como a cada
dia se atualiza a sentença famosa de Lord Acton; "Todo
o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente"."
Observe, Sr. Presidente,--que a Constituição Federal,
em seu art. 152, que fala dos partidos políticos e da perda
do mandato por infidelidade partidária, é clara ao preceituar:
"A perda do mandato, nos casos previstos no pa-rágrafo anterior, serã decretada pela Justiça Eleito·
ral, mediante representação do partido, assegurado
O direifO -de ampla defesa."
Quero chamar a atenção dos Srs.. Membros da Aliança
Democrática, dos Srs. Membros da Frente Liberal, aliados da Alia~ça Democrática: se S. Ex's não partirem
imediatamente para a constituição de um novo partido
político, tendo em vista que aqueles que foram eleitos em
1982 pela legenda do PDS, só podem deixar essa legenda
partidária para participarem, conforme a Constituição,
como fundador da c_onstituição_de um novo partido, se
os membros da Frente Liberal não tratarem do doC1Jmento básico deformação do novo partido e encaminhálo ao Tribunal Superior Eleitoral, eles estarão sob a mira
do quante da violência constitucional, e, quando falo em
violência constitucional, desejo salientar, Sr. Presidente,
que a violência é uma instituição neste Pais e que só atra~
vês da violência, como o estado de emergência, as medidas de emergência, é que o futuro Presidente, se não for
o candidato da Aliança Democrática, s-ó como recurso a
essas medidas de exceção é que eles poderão governar
este País. Ora, Sr. Presidente, não me parece ser esta a
função do Presidente da República. SUa Excelência, Magistrado maior-da nossa Nação, devia confiar ao seu Pãr-tido político, a direçã.o eleitoral da suce.isão presidencial,
reservando-se Sua Excelência àquilo que lhe ê de direito
- a direção polftica da sucessão presidcnciill, dentro da
sua própria agremiação partidária. Mas, não, Sr. Presi·
dente._ Quando Q Senhor Presidente João Figueiredo faz
aliar as duas condições, a de condutor político com a -de
condutor eleitoral da sucessão, ele se está desvestindo,
está abdicando do múnus presidencial, que não pertence
a S. Ex•, pertence sim à representação do Presidente da
República, que é o múnus que a Nação outorga àquele
que a detêm. Por isso que o cargo é transitório, por isso
que o mandato é transitório, enquanto a função, enquant_o a _figura do Presidente, esta, pelo "menos presumivelmente, enqUanto não se modifique o sistema de gover-
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no, a figura do PresJaente permanece, enquanto pennanecer a letra c_onstitucional.

Mas, S. Ex' abdicando desses fundamentos que são
básicos. S. Ex• pondo_ de lado esses valores que são essenciais para a legitimação do processo sucessório, S.
Ex• fica sob suspeita, aos olhos da Nação atónita.
E pergunta-se: o que deseja o Senhor Presiden-te da
República? Deseja que o_ COlégio Eleitoral, Urdido pelo
próprio sistema revolucionârio, para Perpetuar-se no poder, escolha um dos candidatos legalmente inscritos para
Contrário-, presuceder o Presidente Figueiredo, ou
tenda o Presidente Figueire"do transformar o Colégio
Eleitoral em instrumento f:!e vício e de eivas, de onde só
poderá sair um presidente já contagiado pelo pecado original da corrupção inStitucionalizada.
Não, Sr. Presidente, eu que me considero da Oposição
radical, isto é, Oposição que leVa a questão às suas raízes
para a busca da verdade até o seu último degrau, não
acredito que o Senhor Presidente da República queira
materiliz<ir essa sua nefasta intenÇão. Mas, Porque não
acredito, tenho mirihas d1lViãs. <JPl'eSiàentC]<fr~Omen
dou que se cometam pecados; recomemdnou em 1982,
no comício de Goiâniã. Recoinendou que se comtessem
pecados para que pudessem, eles do. PDS, ganhar as
eleições. E quem recomendou o cometimento de pecado
uma vez, tornou-se pecador; e pecador se torna, uma segunda vez, ao autorizar o candidato que Sua Excelência
não queria. Todos sabemos que o candidato de Sua Excelência ê o General Octávio Medeiros, que hoje participa de uma reunião secreta, com a Agência central de Inteligência, nos Estados Unidos. Recomenda para o candidato que Sua Excelência não queria, -para_o candidato
que a Nação não aceita;-pi'eciSairierite o opOsto de toda a
sua formação de militar e de cidadão, porque não acredito, não aceito que o Senhor Presidente da República venha a afirmar perante a Nação que aprendeu estas lições
dentro do Exército Brasileiro. Não, Sr. Presidente, o
Exército não ensina, não apiegoa, não prega~ nem reco- menda a corrupção em nenhuma de suas formas.

em-

O SR. FÁBIO LUCENA- Margem de 133 votos.
O Sr. Moacyr Duarte- Cento e trinta e três.

O SR. FÁBIO LUCENA- Por favor, não COmece a
escrutinar erroneamente os votos do Dr. Tancredo Ne·

ves.
O Sr. -Moacyr- Duarte_- Cento e tiinta e três. Então,
por um raciocínio natural, induz-se que se o candidato
vitorioso ê o candidato Tancredo Neves, e se o candidato
Dr. Paulo Maluf irá promover um processo de corrupção eleitoral, no raciocfnió do nobre Sellador Fábio
Lucena - e eu repilo - contra o qual eu protesto com a
maior veemência possível ...
O SR-. FÁBIO LUCENA - Veemência que V. Ex•
sempre condena, por ternê·la. Por temê-la, simplesmen·
te.
O Sr. Moacyr Duarte- Eu não condeno a veemência,
repito; cõiiderió -a-loqiiãcidade que V. Ex• às vezes utiliza.
O SR. FÁBIO LUCENA Mas V. Ex• é um inimigo do
homo loquens, do homem que fala.
O Sr. Moacyr Duarte- Eu não condeno a veemência
nem a eloqUência, c-ondeno; às vezes a verborréia e a loquacidade.
O SR. FÁBIO LUCENA -- Yerborréia que V. Ex•
não encontrará em meus pronunciamentos; que V. EX•
jamais ericolitrou em meus pronunciamentos.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permita que eu continue.

O SR. FÁBIO LUCENA Permito ~om uma condiçãg:
que V. Ex• reconheça que verborrêia não há em pronunCiamento de nenhum Senador que integra este Parlamento.

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre
Senador Moacyr Duãrte. - --- -O Sr. Moacyr Duarte- Muito obrigado. 0-riobre Senador Fábio Lucena, no seu discurso, com a veêmencia
que o caracteriza, afirma que o Presidente dá República,
com as suas declarações, estimula o candidato do seu
Partido a utilizar processos e métodos, que são considerados ilícitos, na sua campanha de proselitismo político.
Ao mesmo tempo, ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Permite·me V. Ex•? Apenas para conduzir o diálogo, que é sempre agradável
manter com V. Ex•, sobretudo porque, a cada diálogo
com V. Ex•, mais eu aprendo;-Apenãs-para conduzir o
diálogo, quero citar um exemplo do Senador mais notável desta República, por sua tradição, do decano do Se·
nado~ que, segundo o jornal O Globo, não vai participar
dOo almoço que o Deputado Paulo Maluf oferece ama·
nhà, no Rio de Janeiro, o Senador Am....u Peixoto, que
está presente neste plenáriO.
Pode prosseguir com o ap-a-rte, nobre Senador Moacyr
Duarte.

s-r:

O
Moacyr Duarte ~O eminente Sénador Fábio
Lucena, quando deduz das declarações de Sua Excelência o Presidente da República que o Chefe da Nação,
com tais declarações, estaria estimulando ou induzindo o
candidato do seu Partido a utilizar processos ilfcitos de
proseletismo político, ao mesmo tempo S. Ex• anuncia
uma pesquisa do jornal O Globo, considerando vitorioso o cand.idato_das Oposíções, por uma margem de 130
votos.

O Sr. Moacyr Du8rte- Verborréia, se V. Ex• Consultar os dicionários, haverá de chegar à conclusão de que
não rePresenta qualquer agressão a fala de quyalquer
parlamentar, e ê uma expressão parlamentar e ética, -inclusive.
O SR. FÁBIO LUCENA- Se não representa agressão ao parlamentar, apresenta agressão ao relógio, n-obre
Senador. Peço~ V. Ex• que conclua o seu aparte pois o
tempo é iffiplacâvel.
O St~ Moacyr Duarte- V. Ex• consulte(, "Aurélio" e
V.- Ex• chegará à conclusão de que o o meu termo não se
_constitui etn nenhum capitis diminutio, em nenhuma
agressão verbal a V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA -

Estã certo.

O Sr. Moacyr Duarte - Porque se etmologicamente
a constitUir agresslo, desde já Por- aitieCii)ãção,
peço desculpas pelo Termo.

Vier

O SR. FÁBIO LUCENA -

e

Não há o que desculpar.

O Sr. Moacyr Duarte- Mas V. Ex• haverá de chegar
à.conclusão de que ~te term9 não tem sequer nenhum
sentido pejorativo.
O SR. FABIO -LUCENA ApenaS "gostaria que
concluisse o seu aparte.

V.-Ex•

-~O Sr. Moacyr Duarte- Agora, se V. Ex• permite que
eu conclua o meu raciocínio, eu protesto contra o juízo
que V. Ex• faz dos meus eminentes correligionários...

O SR. FÁBIO LUCENA- Está registrado o~protes
to.
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O Sr. Moacyr Duarte - ...e dos eminentes eleitores do
Dr. Tancredo Neves, ou pressupostos eleitores. Porque
se V. Ex• admite efeito de um processo de corrupção a
ser deflagrado pelo Dr. Paulo Maluf, para conquistar
adeptos à sua candiqatu-~:a, se V. Ex• admite que este pro·
cesso surtirá efeito, V. Ex•, por via de conseqUência,
também está <idmitin_dp_c;:?C-istirem corruptíveis dé"ntre Os
eleitores do- Dr. Tal!_cred_o ~eves; e isto eu repilo com
veemê!Jcia, porque não QUero admitir, nem por hipótese
leinota, que entre os supostos eleitores do ca~didato da
Oposição ...

O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, peço o
_cumprime~to do Regimento, sob pena de ter~~ que fazer cumprir o ·Regimento ao meu próprio modo, o que
não desejo.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto. FaZendo soar a
campaninha.)- Quero comunicar a V. Ex• que, às vezes, nesta Casa, inclusive V. Ex• mesmo, quando aparteja, faz também apartes longos. E o nobre Senador que
o aparteou o fez com a devida permissão de V. Ex•. e no
decorrer do seu aparte foi, por vãrias vezes, interrompi~
do por V. Ex• com suas argumentações.
Por conseguinte, lembro ao nobre Senador Moacyr
Duarte que o orador cobra de V. Ex• a conclusão do seu
aparte.
O SR. FÁBIO LUCENA - Como diz o Senador
Lenoir Vargas, o aparte deve ser curto e cortês, Ex•
O Sr. Moacyr Duarte- Peço desculpas a V. Ex•, por
não ter ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Peça a Jesus Cristo, que
tem poderes para desculpar, eu não tenho.
O Sr. Moacyr Duarte- .... o poder de síntese do pensamento de V. Ex• quero apenas protestar contra ó que
V. Ex• acaba de declarar no seu raciocínio, e no desen-

volvimento do seu pensamento, de que existem eleitores
corruptíveis, que poderão vir a votar no Dr. Tancredo
Neves. Eu não concordo com essa assertiva.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• não pode concordar com minha assertiva; primeiro porque ela não foi
feita; segundo, porque isto aqui não é templo para ensinarcorrupção a ninguém, muito menos a V. Ex• V. Ex•
sabe onde pode aprender ou não aprender corrupção, O
problema não ê meu.
O Sr. Moacyr Duarte- Durante a minha vida púbti·
ca, jainais ti~ ~rii professor pata me ensinar.

O Sr. Amaral Peixoto -

Permíta·me.

O SR. FABIO LUCENA- Sr. Presidente, prosseguirei para- concluir.
Paç_eçe-me_gue o nobre Senador Amaral Peixoto quer
me dar a honra do seu aparte.
O Sr~ Amaral Peixoto - Nobre Senador, V. Ex• há
dois dias, neste plenário, deu-me a honra de citar um
pron\mcramento meu feito aqui, meses p-assidos; hoje,
novamente citou-me. Eu estava lendo a Ordem do Dia e
não posso precisar qual a razão de meu nome ter sido citado. Parece-me que foi um convite para umá reUn"ião,
amanhã?

O SR. FÁBIO LUCENA- Exato. Porque, segundo o
jornal O Globo, V. Ex' não participará do jantar ou do
almoço que o candidato do PDS oferecerá amanhã no
Rio de Janeiro. Foi o que citei.
O Sr. Amaral Peixoto- Quero d.izer a. V. Ex• que a
minha p~siç~o ê a mesma de três ou quatro meses atrás.
Estou apree_nsivO coffi a situação do País. Mais apreensivo ainda com esses ·ataques que hoje estão sendo feitos,
de um lado e de outro, aos dois candidatos; ataques que
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repercutem profundamente C'Ontra a classe política do
País. Nós todos perdemos quando esses dois candidatos
sã.o tã~ irripiedosamente atacados. De modo que a minha
posiçã'o é a mesma. Não considero esSe quadro definitivo. Não que pieveja qualquer alteração, mas espero que
o milagre aconteça. Que o Brasil possa marchar unido

para a sucessão; mais do que para a sucessão, para a volta da democracia-, poi-qüe O c:jue es'tã em jogo não ê ulna
simples mudança de Governo, é uma mudançã. de regime, é a volta do regime democrático aci -PaiS~ ASrãZões
que tenho, apesar de eleito por um colégio eleitoral, são

mais contra o colégio eleitoral do que contra os dois ca-ndidatos. Tenho razões pessoais, num caso e noutro, para
pelo menos não me comprometer desde já. Mas não faço
dos candidatos esse juíz.o que hoje tãO. impiedosamente,
está sendo feito e que tanto compromete, cotiiOdisse, ã
classe política. Muho -obri8ado- ã. V. EX•
- --O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Amãral
Peixoto, em primeiro lugar, citar V. Ex•é uma obrigação
de todo homem público realmente. comprometido com
os destinos de nossa Pátria. Por íss'O, semp-re tenho a
glória. de citar V. Ex•.

O Sr. Amaral PCixoto -

Muito obrigado.

O SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex•, nobre Senador
Amaral Peixoto, expressa o pensamento de toda a Nação
quando condena esses ataques aos canQidatos, ataques
que são feitos por porta-vozes do Governo e pelo p-róprio- Presidente da República, que está chamando de
oportunistas governadores ho"nrados, da maior integridade, da mais ilibada reputação que existe nesta República, que são os governadores eleitos pelo Partido
Democrático SociaL

O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Ex•

Uill

a-parte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Eminente Sena:dor Nelson Carneiro, ê um8 glOria uma honra ouvir V. Ex•.

e

O Sr. Nelson Carneiro- Se V. Ex• me Permite, a minha intervenção é apenas para um esclarecimentO. O
nobre Senador Amaral Peixoto se referiu ao fato de que
foi eleito por um Colégio Eleitoral. Sempre disfingU.i,
nesta Casa, desde o primeiro i:nOmento, -aqueles que só
poderiam ser eleitos pelo voto -indireto e aqueles que foram obrigados a ser eleitos pelo voto indireto, quando
mereciam o apoio popula:r para voltar a esta Casa. O Senador Amarai Peixoto tinha todas as condições para vol~
tar .eleito pelo voto direto a esta Casa, e só deiiou_ de
fazê-lo, dadas as dificuldades _da política do MDB da~
quele tempo, no Rio de'Janeiro, para que o seu modesto
companheiro Nelson Carneiro pudesse aqui- estar presente. S. Ex• abriu mão da oportunidade de ser eleito diretamente para que eu pudesse concorrer às eleições de
15 de novembro de 1982. Já disse isso nesta Casa e .ãproveito a oportunidade para prestar uma homenagem a
este homem que tantos serviços tem prestado à Pátria,
sem o qual, sem a sua colaboração, sem o seu desinteresse eu nã.o estaria hoje, nesta Casa, defendendo como S.
Ex• as fnteresses do povo flurriinense. Era a afirmação
que eu queria fazer, neste plenário, mais umã vez.

. <}__:SR. ft\.BlO LUCENA - Agradeço, nobre Senador
Nelson Carneiro- e já concluo, Sr. Presidente- a interferência de V. Ex~ que consolida a idéia que a Nação
inte"ii'ã Tem do_ Senador Amaral Peixoto.
Devo _declarar ao Senado que nós, os que aqui chegamos de outra geração, nos sentimos muito mais tranqUIlos quando vemos, no plenário do Senado, Senadores
como Amaral Peixoto, como Nelso Carneiro, como Luiz
CaValcante, como Passos Pórto, e tantos outros luminares do Senado que, pela experiência, pelo saber, pela inteligênCüi -e ·n;-ais, Pela confiança que inspiram nos m-ais
jovens. nos dão maiS ânimo paiã:-prOssegüir-na fiita:. E-a
luta. mestre Nelson Carneiro, foi V. Ex' quem nos ensi-

nau; a luta é pela democracia e democracia não pode
existir sem eleição.
Vamos, então, à eleição, Sr. Presidente, eleição no Colégio Eleitoral, mas eleição sem corrupção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,_ (Muito bem!
P..tlmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma breve--comunicação.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ao longo da minha vida pública, sempre defendi a iníci_nti~a ~prívilOU e_ não tenhO porqUe m-udar esSe pensamento, depois que em mim se tornou maís sedimeOtada
essa idéia, e a cada dia que passa ela mais se robustece.
Daí por que estranhei, e acredito que o Brasil inteiro,
uma denúncia feita através do Correio Braziliense; de 2
de outubro, sob o título "Ameaça Internacional", do
ilustre e c!!-Ito jornalista Tarcisio Hollanda,_com relação
!t Empresa Brasileira de Correios e TeJégràfos, em que
esta estaria sendo vendida, ou o serviço de Correios e Telégrafos seria feito por empresas particulares.
N~~~e ponto, quero divergir e não posso aceitar que O
GoVú~il9 _d_o __met,!_ País altere o status quo da E~presa
Brasileira de Correios e Telégrafos, porque se trata hoje
de uma empresa estatal das mais sérias.
Ma:; :!iltes, vamos recuar vinte anos: não havia nos
Correios a seriedade dos dias atuais. Alêm da seriedade,
ela passou a inspirar confiança e probidade. Muitas ve7.es eu ouvia, não se mandava a correspondência para determinada pessoa e, para justificar, ela -dizia que- a culpa
em do Correio que não lhe entregou ou desviou o destino _d:t ~carta, ,o_u_ do telegrama, ou da encomenda.
Sr. Presidente, _5rs. Senadores, hoje acabou isso. Os
Correios e Telégrafos, quando não encontram o destinatário, ou quando o enderço vai errado. essa correspondência ou essa _ertcomenda é devolvida ao remetente.
Eu quero então. pela seriedade com que foi escrito esse
urtigo, inseri-lo no meu pequeno pronunciamento, o artigo do ilustre jornalista Tarcisio Hollanda, como uma
prova da min-ha solidariedade às suas palavras.
Diz o nrticulista:
AMEAÇA INTERNACIONAL
Tãrcfsio Hollanda - Da Editorta de Política
As empresas multinacionais do transporte de pequenos-volumes estão empenhadas numa batalha
surda para quebrar o monopólio postal, um golpe
mortal na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A ameaça é representada por um projeto de lei
do Deputado Ãlvaro Gaudêncio {PDS - PB), já
aprovado na Câmara e em tramitaçã~ !JO Senildo,
que permitiria. se aprovado, ã invasão pf:las multinacionais do cõrreio paralelo no mercado doméStí-

co.

A-- ECT Já Corriplelou quinze anos de saudâvel
funciortamento, impondo-se ao respeito dos

--=-- usUãtios. Ue tal forma que,_ através de pesquisa de

opinião recentemente realizada, foi a úniCa 'inStí~
tuição nacional que exibiu imagem pública positiva,
ao lado de pontos negativos para o Governo, Legislativo, irÍ\prensa e até a Igreja.
A entrada das multinacionais DHL Courrier Service ~ W_olrd C_ourrier ilo mercado brasileiro de entrega rápida de documentos e encomendas não apenas deflagrou uma guerra na imprensa contra a
ECT', como produziu algumas operações policiais
-de éxítO~ Nos escritórios das dUas mUltinaciOnaiS fo~
rarn descobertas em maJotes várias correspondên-
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ci:1s que, por lei, são objetos de monopólio postal no
Brasil.
A ameaça pode eliminar o esforçO--empreendido
nos últimos anos, permitindo que a ECí passasse a
desfrutar da condição de empresa eficiente mi pres~
tação dos serviços e com situação financeira Saudável. Graças ao monopólio postal, a ECT gerou uma
receita de dezess~is milhõ~_de dólares em 1983, recursos que permitiram à empresa reajustar sUas-farifas em apenas 87,5 por cento, em um ano, quando a
innação situou-se acima de Q_uzentos por cento.

A injeção de dólares permite, hoje, a dispensa de
qualquer subsídio da União, tão comum em outros
_tempos, oferecendo condições, ainda, para que os
Correios prestem um serviço socialmente relevante,
io 'cabálr tarifas reduzidas nas correspondências
que se dirigem para as regiões mais pobres do Norte
e NordeSte do País. A quebra do monopólio representaria uma sangria de recursos suplementares
pata o exterior, tornando imperativo um a-umentO
de tarifas que elevaria os preços dos seus serviços a
patamares proibitivas- à maioria da população.
Apesar das restrições levantadas na legislação
ôrasileira, a DHL e outras multinacionais de cour~1'/ei' .:..__. CUjõ alvará de funcionamento e registro nas
juntus comerciais específicã. como atividade a "entrega pessoal de encomendas e documentos" - vinham transportartdo seus malotes, desacompanha~ ~os-: pelo terffiinal de pasSageiros do Galeão, no
Rio, até que houve escandaloso incidente de apreensãO, -r;da Polícia FedÚal, de contrabando postal -materiuf mísieriosamente desaparecido, posteriormente, ainda que estivesse sob a guarda da alfânde-ga saríoca.

O episódio escandaloso obrigou as multinaciOnais do seior_a transportar suas encomendas, qUando desacompanhadas, .•pelo terminal de carga, como
tódos, inclusive os Correios. Isso faz com que os serviços das multinacionais, mesmo os de encomendas,
tenhatti a rriesnia velocida-de i{ue os da ECT, eliminando a perigosa vantagem (ílegal) de que gozavam.
O desaparecimento do material apreendido no
Galeão- pela Policia Federal causou espécie. Muitas
pessoas se lembraram de que, em entrevista à revista
Senhor- de 7 de dezembro de 1983 -, o Sr. Mi~
chaet Holland Canon, gerente geral da DHL, no
Bfasíl, revelavã que havia resolvido seus problemas
neste País "levando-se fiscais brasileiros para conhecer a- experiência internacional. Isto ê, como os
seus colegas no exterior jâ aceitavam, sem ·reserva, a
maneira da DHL trabalhar". Uma viagem com
mordomias a Nova Iorque costuma operar miJa~
gres .._.
Os que conhecem o poder de fogo das multinacionais sentem-se apreensivos cóm os recados que a
DHL está mandando levar a endereços determinados: ela contaria com o apoio do Governo americanO parll obrigar o Goverrio brasHeiro a abrir ·a mo~
nopólio postal e dar o golpe de morte na Empresa
Brasileira de Correios c Telégrafos.
Está prevista, para fins deste mês Ou infcío_de novembro, uma reunião do ltamarati com representantes do Departamento de Estado dos EUA, em
Washington, para tratar, do comércio bilat~ral. O
Brasil mostra-se interessado em remover as barreiras nçrte-americartas ao aço e calçados. A quebra
do monopólio postal poderia ser a compensação
exigida pelo GoveinO"" de Washington, sob pressão
das multinacionais de courrier. Esta pode ser a últim:r pá-de-cal sobre uma-empresa que alcançou altos
padrões na prestação de seus serviços.
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Com esta leitura, Sr. Presidente, quero consignar a minha solidariedade ao articulista. E tudo fareí, neSta Casa;
para derrogar essa intenção que serã prejudícial aos interesses nacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, como Líder,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,--- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará
como Líder.
O SR. NElSON CARNEIRO - (PTB - · RJ ~
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão

do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tantas críticas são feitas aos homens públicos que integram esta Casa, que é sempre motivo de regozijo,- para·
ca~a um de nós, quando podemos dar uma palavra de
satisfação.
Eu queria registrar, por isso mesm·o, a honraria que V.
Exf, modestamente, sem alarido, acaba de receber: O
Gran~Colar da Ordem do Cedro, concedido pelo Governo do Ubano. É uma honraria que distingue V. Ex~. distingue a Presidência da Casa e distingue a Casa.
Este registro eu desejaria que figUrasse nos Anais,
como a ho_menagem de quantos acompanham a atuação
de V. Ex•
O Sr. Gastão Milller---: Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

O Sr. Gastio MUller- Aproveito a oportunidade para, em nome da Liderança do PMDB e pessoalmente,
cumprimentar' o querido Senado_r Moacyr Dalla__ por
mais esta condecoração, que é mais que merecida, principalmente lembrando que S. Ex• tem a mesma origem da
terra dos grandes nomes da vida pública internacional,
que é o Ubano. Meus Parabéns, em meu nome pessoal e
em nome da Bancada do PMDB, ao Senador Moacyr
Dali a.

O Sr. Roberto Saturnlno- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senado_r Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Coffi· mUita honra.

O Sr. Roberto Satumino - Tambêm, apenas para
acrescentar a expressão do meu apoio à -iõiciatíva -que V.
Ex• toma, ao registrar perante à Casa esta honraria tão
mereCidamente recC.bidã pelo nosso Presidente. ·parabe~
nizo a V. Ex~ e, evidentemente, ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex~ Sr. Presidente, eram essas as palaVras que queriã
proferir neste momento, recolhendo a solidariedade expressa do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e do Partido Democrático Trabalhista.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

O Sr. PassosPôrto- Eu gostaria de, comõ Vice-Líder
do PDS, também consignar a nossa solidariedade a essaS
manifestações, sobretudo quando essa condecoração
parte de um País neste instante sacrificado, cheio das vicissítudes da própria política internaCional. Esta condecoração, de uma certa forma, vem premiar, também, na
pessoa do nosso Presidente, o Brasil, que tem se mantido
em tudo isso como um apóstolo da paz, da segurança e
da integridade, daquela grande nação. De modo que a
nossa solidariedade também é à grande nação que acaba
de condecorar o Presidente do Congresso NaciOnal.

O SR. NElSON CARNEIRO- Vê V. Ex•, Sr. Presidente, Que ê unânime a manifestã.cão da Casa~
O Sr. Jorge Kalume --Permite V.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Ex~

um

apart~?

Com muita honra_.

O Sr. Jor~ Kalume- Quero dizer a V. Ex• que às palavras que estão sendo profCJidas de exaltação ao nobr~
Senador Moacyr Dalla, pela honrosa comenda que acaba de receber do gOverno libanês, fazemos coro a V. Ex•
Estamos solidários por essa iniciativa que tOmou V. Ex•
Queremos, ilesta oportunidade, também noS congragular c.om o eminente colega e Presidente da Casa, por esta
merecida homenagem recebida do grande civilizado país,
que é o Ubano.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, tan.
tos são os agravos que a vida pública nos traz, que algu.
mas compensações devem ser exaltadas. V, Ex• recebeu
de um puís, hoje marcado por uma grave dissensão poHtica, em cujo generoso território está sendo ocupado por
forças que disputam a guerra a que ao próprio país é estranho. De modo que V. Ex• teve, nesta oportunidade, a
soridariedade da Casa, mais do que isso, o aplauso da
Casa. A homenagem que V. Ex• acaba de receber, traduz
<l simpatia com que a República do Líbano, através do
seu Governo e do seu povo, manifesta ao Brasil e ao seu
Parlamento. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
Q SR. PRESIDENTE (Moacyr Da\la) - Eminente
Senador Nelson Carneiro e Srs. Senadores, há momentos em que o silêncio, às vezes,.. transmite melhor as
emoções, os agradecimentos, a eterna gratidão por essas
manifestações, Numa afirmativa -muito sincera, do CÕ·
raç1'lo, pela alma, mUito.obrigado, S~s." Se!}adores. (Muito bem!)
'

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre SenadQI Roberto Saturnino, para uma
breve comunicação.
O SR. ROBERTO SATURNINOJPDT ::-:Rl. Para
uma breve comunicação. Sem "revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Quero, muito brevemente, dar notícia à Casa do projeto que estou apresentando, hoje, m-odificando dispositivos da legislação referente ao salârio~educação.
-Não" preciso, Sr. Presidente, nesta Casa, ressaltar a
prioridade do setor de educação. Todo o Senado Federal, 'muito consciente dessã prioridade, tem repetidas vezeS manifestado a sua preocupação com o desenvolvimento neste setor e apoiou, por exemplo, toda memorável iniciativa do nobre Senador Jo_ão Calmon, para colocar na Constituição aqueles limites mín-imos da chamada
Emend<! Ca\mon, que devem ser destinados ao setor de
educação e que esperamos, todos nós, que venha a ser
cumprida pelo Governo 'Federal e, obviamente; por todos os GOvernos Estaduais.
Sr. Presidente, estou convencido de que esta é, realmente, a priOridade absoluta do Brasil de hoje. Se há
unr<t priOridade absoluta, esta, certamente, se localiza no
desenvolvimento do esforço de educação ou de todo o
nosso povo. E o Governo do Estado do Rio- de Janeiro
eStá dando o eXemplo do reconhC::ciinen-to deSsã priÕridade__ao destinar, no seu orçamento, !l maioria ãbsOJuta de
recursos para o desen~olvimento desta meta.
Prioridade, Sr. Presidente; tão grande que não tenho
medo de_errar ao afirmar que deveríamos multiplicar o
esforço de investimento do setor de educação por 3, por
4 ou por 5 vezes, porque .tud9 9ue fizermos nesse sentido
n. ão será, talvez, suficiente par.a cobrir e.ste im.enso hi~t.?
que nos separa dos pafses mais desenvolvidos e dos faiSis-mais cultos do mun-do.
_
1
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_Eu diria_ a educação no seu sentido mais amplo, incluindo não só o ensino em todos_ os seus_ graus, primeiro, segundo e tercei"ro grau, evidentemente, com atenção
maior ao primeiro_ grau, ao básico, mas sem descuidar
absolutamente a universidade, que está passando por
est<J crise terrfvel, que atingiu praticamente tOdas as nossas univerisidades.
De forma, Sr. Presidente, que afirmo, sem nenhum
médo de engano; que -o Brasil não romperá o ciclo vicioso do subdesenvolvimento se a sua sociedade não se
conscientizar da prioridade de educação e se o Governo,
as suas autoridades a nfvel Federal, Estadual e Municipal, não efetivamente destinar à sua educação, no seu
sentido mais amplo- ensino, cultu1a, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia própria, e comunicação uma soma de recursos muitíssimo maior do que aquela
que vem sendo destinada até hoje, nos nossos orçamentos públicos. É óbvio, que não se trata de uma prioridade
única; o saneamento básic:o, a questão do abastecimento
e da alimentação das nossas populações mais carentes, a
quf-stào da reforma agrária, são tantas prioridades que
devem marcar a nosso juíiõ o que temos chamado a mudança do modelo econômico, a m'udança do padrão de
desenvolvimentO do Brasil. A retomada do desenvolvimento para nós -significa desenvolver estes selares prioritariamente e jogar muitos recursos, inv~timentos maciços IJ~Sses setores de: educação, _de abastecimento, de
saneamento básico, de reforma agrâria etc, mas a c-o-meçar pela educação.
Sr. Presidente:·a responsabilidade maior da educação,
embora o Governo Federal tenha definido constitucionalmente uma responsabilidade grande, cabe aos Estados e Municfpios. Daí -a justificação do projeto que ora
apresento e que eleva a parcela que cabe aos Estados na
a_rT-edac"ão dÕ salário-educação em 2/3, ou seja, de 66%
para 85%. Não preciso, Sr. Presidente, também justificar
sob o ponto de vista de reforço da Federação, porque
esta é uma outra prioridade que tem sido também muito
discutida e muito apoíada aqui, nesta Casa, como na outra Casa do Congresso. O reforço da Federação, a descentralização dos recursos públicos, isto é, a dotação
para Estados e Municfpios de percentuais maiores das
receitas fiscais obtidas no País, de modo que o projeto
também tem este sentído, o de reforçar as receitas públicaS dÕS- EstadoS, ;eforçando a sua parcela destinada à
educação, a sua parcela oriunda da arrecadação do
Salário~educação.

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, espero encon- trar apoio entre os Senadores para aprovação deste projeto, como anunciei, estou apresentando à consideração
da Casa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte para uma breve comunicação.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para uma
comunicaç.ão. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. senadores:
Sabemos que o nosso comportamento não é marcado
pela imparcialidade dos magistrados, nem pela sabedoria dos iluminados. A condição humana de que falava
André Malfâux pode perfeitamente, em alguns instantes,
em algumas oportunidades, fazer com que permutemos a
espada dos justos pela adaga do gladiador. Mas, Sr. Presidente, se nesses morrientos viermos a ferir alguém, se
viermos a ser descorteses com alguém, se viermos a comprometer a ética de Nicômaco, a qual alude Aristóteles,
~e não nos colocarmos acima do bem e do mal, no concei(O filosófico preconizado por Nietzsche, pedimos desculpas àqueles que s_e sentirem feridos ou magoados por
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uma palavra mais áspera, mas que o atingido a releve
pelo seu conteúdo emocional ou passional.
Quando tive oportunidade de apartear o eminente Se~
nadar Fâbio Lucena, S. Ex• se sentiu, talvez, susceptibilizado ou sensibilizado por uma expressão que utilizamos
e que, provavelmente, S. Ex• considerou pouco ética ou
antiparlamentar
Procurei verificar o sígriificado dessa palavra, junto ao
Mestre Aurélio Buarque e cheguei à conclusão que se S.
Ex• se sentiu ferido, não teve motivo para sentí-lo, porquanto a expressão significa, apenas: ..grande abundância de palavras, mas com poucas idéias no falar ou discu-

Conseqüentemente, Srs. Senadores, o meu aparte ao
quer agressão, não teve qualquer intenção de ofendê-lo.
Inclusive, no seu discurso de hoje, S. EXf SC- OOftSfíiliiU
também numa exceção, pois geralmente os pronunciamentos do nobre representante do Estado do Amazonas
têm idéias, têm conteúdo e sobretudo têm uma síntese estilística admirável. Hoje foi que S. Ex.• se constituiu
numa exceção. Daí o meu aparte.
Era o que eu tiilha a dizer, Sr. Presidente.
O S-:. F'blo Ülceaa -Sr. Presidente, de acordo com o
an. 16, do Regimento Interno, tendo sido citado nominalmente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
OS~

FÁBIO LT,)CENA- Sr. J:>r_esidente, Srs. Seila-

dores:

Em absoluto senti-me ofendido com qualquer expressão usada pelo Senador Moacyr Duarte. M.ultp pelo
contrário, "O calor dos debates, muitas vezes, leva-nos a
ex.trapolar em .certos termos, mas, em absoluto, essa.extrapolação tem qualquer animas de ferir, de injuriar ou
difamar, Creio- que nós, Senadores da República, quando nos tratamos um com o outro somos, sobretudo; representantes dos nossos Estados e o fazemos de forma civilizada.
Mas quero dizer ao Senador 1\'loa:cyr Duarte que se eu
chamar S. Exf _de famigerado Senador, S. Ex• pode estranhar. No .entanto, famigerado significa fanlosoA_Se _eu
chamar S. Ex• de demagogo,_ poderá sentir~se oferidido,
'mas a expressão v.em do grego, demagogo é um condutor
de povos. Sendo S. Ex'- potiguar, por conseguin-te, nãOs-e·sinta ofendido, nem feiido se eu disser q'ue V. Ex•troux.e
uma nova linguagem para o senado, que é a ..potiguarréia", vale dizer, a linguagem autêntica do R~o G_qmde
do Norte
Era só, Sr. Presidente.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conce<loa
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Pela ordem. Sem revísàõ do orador.)- Sr. Presidente:
Pedi a palavra para solicitar de ·v. Ex• uma infOrmação: dois projetas de autoria do Senado Federal foram remetidos à Câmara dos Deputados e voltaram com
emendas; os projetas n9s 103 e 140, deste ano, salvo engano.
Gostaria que V. Ex• me informasse a data em que esses projetas voltaram ao exame do Senado co_rn emendas
da outra Casa.

respectivos períodos serão somados, aplicada a Tabela de Conversão seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Mesa solicita ao nobre Senador Nelson Carneiro dois minutos,
para que a Assessoria forneça os dados pedidos.
Esclarecerei a V. Ex.' assim que cheguem da Secretaria
da Mesa as informações s-olicitadas.

Muldplicadores

Atlvldades
A

O SR. NELSON CARNEIRO- Mui to obrigado a V.
EX•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
São

tir"
nobre Senador Fâbio Lucena não se constituiU em qual-
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• lll, DE 1984
Di nova redaçio •o § .ct do artigo 9t da Lei D'i'
5.890, de 8 de junho de 1973.
O Ctmg'reSsó Nacional decreta:
A.rt. 19 Dê-se ao§ 49, do artigo 9'~', da Lei n"' 5.890, de
8 de junho de 1973, a seguinte redação:
..§ 49 O tempo de. s~~. exercido alternadamente em atividades comuns ·e em atividades que,
- na vigência desta lei, sejam ou venhã.m a ser considemdas penosas, insalubres ou perigosas, inclusive
a atividade de magistériO, ·sCrã somado após a respectiva conversão segundo critérios rle equivalência
a serem fixados pelo Minístél'io da Previdência e Assistência Social, para efeito de aposentadoria de
qualquer espécie."
_Art. 2q Entrará es_ta lei em_ vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposiçõe() ein wntrário.Justillc:açio
Recentemente, a Lei n' 6.887, de 10 de dezembro de
1980, mand~u .que Passasse a vigorar com a ségúhltC re.dação o § 4q do art. 99 da Lei n9 5.890, de_& de junho de
1973:

"Art. 99

_§ _4~ o tempo de serviço exercid_o_ alter_nada_mc;:nte -em-aiiVIdadeS coinuns e em-aiiVidides-que,-ná Vf:.gência desta lei, sejam Ou-venham a ser consideradas
penosas, insaluvres ou perigosas, será somado, após
a respectiva conversão segundo critérioS -de equivalência a -s~rem fixados pelo Minist&iO da Previdência Social. para efeito de ãPosentadoria de qualquer
espécie."
Em virtude dessa nova prescrição legal, alterou o Poder_ Executivo o Regulamento _Qo!' J:)enefícios da _Previ-dência Social, dando ao§ 2'- de seu art. 60 a seguinte redaçào:
.
« Art. 60. __ A aposentadoria especial !:_devida ao
segurado que, _contando no mfnimo 60 (sess~t~)
contribuições mensais, tenha trabalhado em ati vida~·
d~_ prÇ>fissionais perigosas, insalubre ou penosas,
desde que:

I a atividade conste dos quadros que ~comp;
nham este Regulamento, como Anexos I e II;
_II Q_ tempo de trabalho, conforme os mencionados quadros, seja no mínirilo ele 15,20 ou-2S"anos.

§ 2' Quando o segurado tiver trabalhado em
duas ou mais atividades penosas, insalubres ou perigosas, sem completar em qualquer delas o prazo
mínimo que lhe corresponda para fazer jus à aposentadoria especial, ou quanto tiver _exercido alternadamente essas ativ.idades e atividades comuns, os

Conve-itér

P11l'1115

ParalO

De IS anos
De20anos
De 25-anos
De 30anos

1,00
0,75
0,60
0,50

1,33
1,00
0,80
0,67

Parã::S- Para30
1,67
1,25
1,00
0,83

2,00
1,50
1,20
1,00

Posteriormente, entretanto, a Emenda Constitucional
nt 18, de 30 de junho de 1981, concedeu aos professores o
direitO de se aposentarem, quando -_do sexo masculino,
após 30 anos 'de atividade e quando do feminino, após 25
anos de efetivo exercfcío em funções de magist~rio.
Desse modo, a norma do § 4' do art. 9'i', da Lei n'~'
5.890;-de 1973, por ser anterior, não abrange a situação
dos que exerceram o magistério (em cuja atividade teriam direito de se aposentarem com menor tempo de serviço) e passarem, depois, a exercer atividades .comuns.
~ imperioso, portanto; seja dada nova rCdação ao referido dispositivo legal, a fim de que_o_ tempo de exercício do magistério em favOr -dos que vieram, a seguir, a
exercer atividades comuns seja convertido segundo cri'ténos de equivalência vigente para os que exerceram ·atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.
Vale, finalmente, acentuar que o presente projeto não
cria, majora ou estende beneficio da previdência social,
Iimitando~se a disciplinar matéria jã implícita, não lhe
sendo, conseqüentemente, aplicável a regra do parágrafo
único do artigO 165 do texto constitucional, a saber:
uNenhuma prestação de serviço de assistência ou de benéfíciõ compre'eti.didos na previdência social será criada,
majorada ou estendida, ~ a correspondente fonte de
c-úSteiO- totaf·.-_- - -~-Sala- dâ!i- ·sCss()es, 18 -de-óUtubrÕ de i9S4. -~ Feiâaildo
- Henrique Card~.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e áe Legislação Social.")

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1984
Altera o Decreto-lei nl' 1.422, de 23wl0-7S.

o congresso Nacion_al decreta: Art.- 1'. O artigo 29, do Decreto-Lei n91.422 de 23 de
outub-ro -de 1975 ·passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 O montante da arrecadação do
salário-educação, em cada Estado, Território e no
Distrito Federal, depois de feita a dedução prevista
no § 49 deste artigo, será creditado em 30 (trinta)
dias pelo Banco do Brasil S/ A em duas contas dis-tirifas:-- --a) 85% (oitenta e cinco por cento) em favo"i'" dOSprogramas de ensino de I 9 Grau, regular e supletivo,
no respectivo Estado, Território ou Distrito Federal.
b) t5% (quinze por cento) em favor do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
§ 19 Ao montante creditado em prazo superior
_ao previsto neste artigo aplicar-se-á correção mane~
tária automática segundo o último fndice apurado
das ORTN
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§ 29 Os_recursos·dc que trata a alínea a deste artigo serão empregados nos Estados e no Distrito Fe- _.
dera!, de acordo com planos de aplicação aprovadas
pelos respectlvmrCort_Selhos de Educaçã_Q, e nos Te(ritórios de conforll'lidade_com o Plano Setoriu_l_ d_e
Educação c Cultura.
§ 39 Os JS% (quinze pór centó} destinados ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
serão aplicados:
a) em programas de iniciativa-próprfil do Ministério da Educação e Cultura, de pesquisa, planejamento. currículos, material escolar, formaçãO --e
aperfeiçoamento de pessoal docente e outros "programas especiais relacionados com ç ensioo __d~ 19
Grau:
b) na concessão de_ª---uilli_o~ na forma do disposto nos artigos 43 e 54, e seus parágrafos, da Lei nO?
5.692, de_ li de agosto de 1971, sempre respeitando
critérios que levam_ em conta o grau de desenvolvi·
mento econômico e social relativo, tal como especificados cm regulamento e, especialmente, os déficits
de escolarizuçào da população na faixa etária entre
os sete e os quatorze anos-, em cada Estado e Território e no Distrito Federal, de modo a contemplar
os mais ne_cessitados.
§ 49 O INPS reterá, do montante reco\hid_Q, a
título de taxa de administração~ a importância equivalente a 1% (um pór cento), depositando o restante
no B;,mco do Brasil, para os fins previstas neste artigo."

empregaQos ou filhos destes. Hoje, felizmente, o Sistema-voltou à sua inspiração or-iginal de beneficiar com- vagas

do SME na rede privada apenas os ~mpregados de cada
empresa e seus dependentes. Por esse motivo, quando

ocoi-re.excesso_d_e arrecadação ao_FNDE sobre as necessidades- de vagas estimadas, o sobrante é cons_o!idado sob
a denomina-ção Diferança de Bolsa de Estudo por unidade da federação -e devolvido segundo os mesmos critéiros

de arrecadação via lAPAS: 2/3 para os Estados; 1/3

Para o FNDE.
Com esse mecanismo o Governo Central, através do
FNOE, não_ apenas controla toda a política de recursos
do Salário-Educação, como lhe absorve polpuda parei!.
la. Alega a União que com isto administra melhor a supervisão sobre o primeiro grau a nível nacional, entregando recursoS -da parte federal mediante aR_resentação
de projetas específicos dos Estados, e transferindo r_e_cllrsos para a escolarização das áreas mais carentes.
Ocorre, porém, que a educação de }O? grau é responsabilfdade fundamental dos Estados e Municípios, sobretudo desses últimos. Nada justificá a centralização do
controle e fiscaliiaçãa do Salário-Educação pela União,
não sendo eSte_ senãO mais um fruto do autoritariSmo,
que se avocou o poder quase exclusivo de imPosição fiscal.
O Sal;lrio-Educa,ção é gerado a nível de Est:idos e MunicíPioS. JUstifica-~e. pois, qtie Seus recursõS;- .SC:jam
oriundos do recolhimento do lAPAS ou decorrentes de
Difeienç"ãs áC: Bcilsas de Estudo,_ sejam, tanto quanto
possível, em parcela bem maior _do que qs atuais dois
terços, creditados aos governos _estaduais, obedecendo
sua aplicação às diretiízes do FNDE inclusive no_ que
tange os convêniõs com municípios-. O piojetó deixa ainArt. 2"' Acrescente-se ao Art. 39 do De_cret_o-Lei n"
da uma parcela significativa, de 15%, ao FNDE que con1.422, o seguinte par5grafo único:_
ta, além dos recursos potenciais do orçamento do Mini.S=
"Parágrafo único: No caso previsto no inCisO f · --·- têrio da Educação _e Cultura, com inúmei'as dotações
deste artigo, 0 valor individual definido anualment~
viriculadas que lhe permitirão desenvolver as funções de
para a concessão de bolsas de estudo garantirá a
supervisão nacional sobre o primeiro grau e tranferência
gratuidade total e absoluta que deve ser dada ao
de recursos às regiões menos desenvolvidas e com ele_vaaluno sendo vedado ao estabelecimento dé ensino a_
dos dêficits educacionais.
0- País vive intenso movimento de retorno aos priilcfcobrança de qualquer importância seja a que título
for."
__ __ ______ pios do federalismo e do fortalecimento dos poderes lo---Cais, aliás indispensáveis à cons-olidação da tão- anSiada
abertura democrático-ifistitucional do País.
Art. 39 O artigo 49 _do Decreto-lei nO? 1.422 passa a
Por essas ra~ões estou seguro do apoio da unanimida~
vigorar, com a seguinte redação:
de do Congresso Nacional para esse pr~jeto que dará
"Art. 4Q O Ministério da Educação e Cultura
novo impulso à educação básica errl nosso País.
poderá estabelecer direüizes para a aplicação dos
Sala das sessões, 18 de outubro de 1984. -Roberto
recursos provenientes do Salário-Educação."_
Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições êm

contrário.-~-

Justificação

Instituída em 1964, a contribuição Salário-Educação
estabeleceu as bases para o financiamento da escolarização de lO? grau no Brasil. Da mesma __forma que Cm
vários outros países, as empresas obri8am-se a montar
escolas para seus empregados e filhos, ou indenizá-los
por gastos escolares, ou ainda recolher aos cofres públicos 2,5% ôa fOlha de salários, a títUlo de contribuição.
Tal contribuição é realíz8.d-a de dUas formas; ou_a empresa recolhe através da guia do IAPASfMTPS, com o
que se redistribuem os recursos então consolidados para
os Estados, descontando-se as taxas de administração do
próprio lAPAS do Banco do Brasil e uma terça parte
destinada ao FNDEfMEC; ou o faz diretamente a esse
órgão, via Banco do Brasil, para o que se denomina Sistema de Manutenção de Ensino_- SME. Nesse Cã.So, a
empresa optante pelo SME fica obrigada a apresentar ao
final de cada _ano em formulário específico no qual inscreve a estimativa de -seu recolhimento, a qual divida
pelo valor pré-fixado-das bolsas de e.studo, dá o número
de sua "aquisição de vagas" na rede privada. Esse sistema gerou inúmeras distorções e levou ao abandono a
preocupação de empresa com a escolarização de seus

-

DECRETO-LEI N• 1.422,
DE 23 DE OUTUBRO DE 1975
DisPõe sobre o Salário-Educação.
-

---

--

-

Art. 29 O montante da arrecadação do salárioeducação, em cada Estado e Território e no Distrito Federal, depois de feita a dedução_ prevista no§ 39 deste artigo, será Creditada pelo Banco do Brasil S.A. em duas
contas distintas:
a) 2/3 (dois terços) em favor dos programas de ensino
d~ 19 grau, regular e supletivo, no respectivo Estado,
Território ou Distrito Federal;
b) 1/3 (um terço) em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
§ !9 Os recursos ~e que trata a alínea a deste artig_o
serão empregados nos Estados e no Distrito Federal, de
acordo com planos de aplicação_aprovados pelos respectivos Co.nselhos de Educação, e nos Territórios de conformidade com o Plano Setorial de Educação e Cultura.
§ 29 O terço destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação será aplicado:
a) em programas de iniciatiVa PrOpria do Ministério
da Educação e Cultura, de pesquisa, planej:imento,
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Cur:rfculos_. material escolar, formação e aperfeiçoamento
de pessoal docente e -outros programas especiais relacionados com o ensino de 19 grau;
b) na concessão de aux(lios, na forma do disposto nos
artigos 43 e 54, e seus parágrafos, da Lei nO? 5.692, de ll
de agosto de 197l,Sempre respeitando critérios que levem em conta o grau de desenvolvimento econômico e
social relativo, tal como especificado no Regulamento e,
especialmente, os ·~déficits" de escolarização da especificação na faixa -etária entre os sete e os catorze anOs, em
cada Estado e Territófio e no Distrito Federal, de modo
a contemplar os mais necessitados.
§ 39 O INPS reterá, do montante recolhido, a título
de taxa de administração, a importância equivaleÍlte a
1% (um por cento), depositando o restante no Banco do
BraSil, para os fins previstos neste artigo.
ArC 39- -Ficam ·isentas do recolhimento do SalárioEducação:
I - as empresas que, obedecidas as normas que forem
estabelcidas em Regulamento, mantenham diretamente e
as suas expensas, instituições de ensino de J9 grau ou
pro-gramas de bolsas para seus empregados e os filhos
destes;
.
.
II -as instituições públicas de ensino de qualquer
grau, e as particulares, devidamente registradas e reconhecidas pela administração estadual de ensino;
IIT- as organizaÇões hosPitalares CO.e as-Si-Stência so~
cial, desde que comprovem enquadrar-se nos benefícios
da Lei nO? 3.$77, de 2 de julho de 1959;
IV -:---- as organizações de fins culturais que, para este
fim, vierem-~ ser definidas no Regulamento.
Art. 49 O Minisiêiio da Educação e Cultura fiscalizará- a aplicação de todos os recursos provenientes do
Salário-Educação, na forma do Regulamento e das ins~
truções que para esse fim, foiem baixadas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e d_e Equcação e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões ,competentes.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência ~onvoc_a_ sessão extraordinária a realizai-se hoje, às
18 horas e-30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
-Mensagem nO? 142, de 1984, relativa à escolha do Sr-.
Álvaro da Costa- Franco Filho para exercer a função de
Embaixador do Brasil na Delegação Permanente doBrasil junto à OrganizaçãO das Nações Unidas para a Educaçà_o, Ciência e Cultura, na República Francesa; e
-Mensagem nO? 174, de 1984, relativa à escolha do_
General~de-Exército Alzir Benjamin Chaloub para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal MJ!itar, na
vaga decof.rellte do falecimento do Ministro General-deExército Carlos Alberto Cabral Ribeiro.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Gaivão Modesto- Odacir Soares
-João Castelo -_Aderbal Jurem a- Marco MacielAlbano Fr:inco- Amaral Furlan- Marcelo Mirimda.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feíta pelo
Sr. 19-Secretário.

1:. lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 247, DE 1984
Nos term-os do art. 198, alíneã "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
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a matéria constanfe -do item n9 8 seja submetida ao Pie~
náiío ein 21' lugar.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1984. - Itamar

Franco.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com a deliberaçã.o do Plenârio, a Ordem do Dia será
apreciada com a alteração solicitada.
Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139,-DE 1984
(Em regime de urgência- arC3n, c, do Regime Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nf-139~ de 1984, de autoria do Seriaaor -Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n"' 1.541,
de 14 de abrit de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, f3vorável, proferido em PlenáriO, da Comissão - de Constituiçio e JustiÇa.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, requeiro verifi~
cação de votação.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, soliCitO Verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Serâ (eitª a
verificação solicitada pelos nobres Senadores Gastão
MiJI!er e Itamar Franco.
A Presidência vai sUspender a sessão por lO minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Estâ suspensa a sessão. ·
(Suspensa às 16 horas e 1O minutos a sessao é ritaberra às 16 horas e 22 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está re•ber,
ta a sessão, Persistindo a falta _de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei do Senado n"' 139}84; em rCgime de
urgência, fica com a sua votação adiada por falta de quo(lllll.

Em conseqüência, aS matêrias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constitufdas d_o Projeto de lei do Senado
n"' 13/80; Projetas de lei da Câinara n"'s 10/81, 44/81,
53j77, 65f79, l4f84 e 79/79; e Projeto d_e lei do Senado
n"' 41 J82,_ ficam com a sua apreéiação adiada para a próxima sessão ordinária,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de lei da
Câmara n~" 211, de 1983 (nl' 4,112/80, na Casa de
origem) que acrescenta parágrafo único, ao art. -3..,
da Lei n'l' l.060 de 5_de fevereiro de 1950, que trata
da assistência judiciária aos necessitados, tendO
PARECER FAVO~RÁVEL, sob n•465, de 1984,
da Comissão - de Constituição e Justiça.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada ·por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Estâ esgota-.
da a matéria constante da Ordem do Dia.
A Presidência inforrila ao eminente Senador Nelson
Carneiro, com relação ao seu -p6dído' dC informlição, que
o Projeto de Lei do-,-Senado n9 103/84 (Política Salarial)
teve um s'u_bstitutívo aprovado pela Câmara dos Deputados, que foi recebido pelo Senado dia 4, próxinlo -passado,
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O Projeto de Lei do Senado n9 148/84 (Colégio Eleito:.:
ral), igualmente teve substitutivo aprovado pela Câmara,
tendo sido este remetido ao Senado ontem.
O Projeto de Lei do Senado n9 140/84, que revoga dispositivO da Lei Falcão foi aprovado na sessão ordinária
de ontem, tendo sido remetido à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Há ai-adores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O Sr. Hélio Cueiros- Desisto da palavfã, Sr. Presidente.

sado e está, agora, no oitavo mês do ano, em cerca deduzentos e dezessete por cento,
Vamos esperar para ver, torcendo para que não· se enganem os prognósticos das autoridades financeiras.
Eles nos parecem, entretanto, ousados, quando asseguram que em 1985 a inflação será de cento e vinte por
cento, Prometem, mas não explicam de que modo cairão
as taxas inflacionárias. Além disso, temos que encarar
1-1m fato irretratável: serã outro o Governo a partír de
março do próximo ano 'e tanto pode ter mais êxito que o
atual, como sofrer mais duras pressões do FMI.
Esperamos o melhor, a partir de 16 de março de 1985.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.(Muito
Bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -- concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

O Sr. Pedro Simon- Desisto da palavra, Sr. Presidente.

SR. MARCO MACIEL (PDS:- PE. Pronuncia o seguitüe discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- S. Ex• desis---te da palavra,
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR.

P~ESID~~TE

(Moacyr Dalla) -

Con~o

a

P.~lãvra ao nobre Sena~or José Fragelli. (Pausa.)

O Sr. José Fragelli- Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

OSR. NELSON ÇARNEffiO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e__ Srs. Senador~:
O PresidCnte da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, Abram Szajman, sustentando que ao futuro
Governo é que cabe conduzir a próxima etapa <ia renegociação da dívida externa, acrescento~,~:
. "0 atual Governo_ deve apenas _ajuStar o balanço
de pagamento com o maior volume de reservas cambiais possível e criar a base para o próximo Governo
renegociar melhores condições para a retomada da
atividade económica".
Dentre i3.iS condições estaria, necessariamente, a redução dos juros.
Acontece que a despesa pública tende a aumentar nos
Estados Unidos, principalmente depois da reeleição de
Ronald Reagan, agravando as condições de pagamento
do nosso débito e tirando-nos condições para autosustentar o nosso desenvolvimento.
As condições sustentadas atê agora. pelos nossos credores jã nos estão conduzindo a uma situação indesejável, configurada na falta de crédito para a lavoura, com
resultados imprevisíveis na próxima silfra; e ainda hã
conselheiros do FMI querendo convencer-nos a intensificar as importações, o que implicaria a redução do nosso ....superávit" na balança comercial e, conseqiJentemente, na falta de meios financeiros- para incrementar a prOdução interna.
Decerto a nossa inflação, que recrudesceu nos últimos
três anos, tem também fundamento na dívida externa.
~ã_o nos-esqueçamos de que, até 1980, vigorava, ãqui, o
brocardo segundo o qua~ "dívida não se paga, mas se ad~
ministra". Por mais bem administrada que ela seja, na
hora em que vence o prazo, vem a cobrança. E foi justamente essa cobrança que agravou o nosso processo inflacionário, que há dois anos ultrapassava os três dígitos.
Mas as atuais autoridades financeiras estão prometendo, para e~te ano, uma inflação de 190 p-or cento, "quando foi de cerca de duzentos e vinte por centO no ano pas-

DEMOCRACIA RACIAL E LEI AFONSO ARINOS
É antiga como a humanidade a amarga e deplorável
história dos preconceitos sociais. Manifestando-se sob as
mals--âifereiltes formas, serviram sempre como instrumento de dominação entre grupamentos humanos ou entre povos.
Na AntigUidade, esses preconceitos encontravam amparo na diversidade cultural da época. Para os habitantes da GréCia, erãm bárbaros todos quantos não falassem a língua grega.; para os romanos, todos os povos que
não tivessem um Direito.
Na Idade Média, os preconceitos centraram-se na
questão religiosa. No século XV, porém, com o colonia·
lismo e a utilização do trabalho escravo, as prãticas preconceituosas aSSumiram a conotação ainda hoje predominante nO -mundo: a discriminação a partir da cor da
pele.
-O {m!conci:ito social, desde então, deixou de ser predominantemente cultural, passando a assentar-se sobretudo na falsidade científica da superioridade de uma
raça ou de supostas raças púras. Procurando atribuir a
fatores biológicas as diferenças sociais, o racismo tem
por vezes alcançado proporções inquietantes, especialmente quando se expressa através da segregação, sua
mais notória e odienta forma.
Emborã sem afirmar a igualdade das raças, a ciência
veio demonstrar a insus-tentabilidade da monstruosa
concepção de raça superior. E, do ponto de vista éticomoral, cristalizou-se em grande parte do mundo - até
mesmo por efeito da reação deflagrada pelas minorias
discriminadas - a convicção de que, quaisquer que sejam as diferenças de -ordem física, têm todos direitos a
igual tratamento porquanto seres humanos.
NOBrasil sempre houve preconceito raciãl, inas é irre:
cusãvel asseverar-se que, pelo menos desde a abolição da
e.~ravatura, ele perdeu suas características mais ostensivas. ~. ademalS, ígu·almente inquestionável que a discriminação tem-se reduzido ao longo do tempo.
Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, preconceito e discriminação raciais no BraSil foram co-nseqüência
inevitável do escrã.V::smo; sua persistência, após o processo abolicionista que culminou em 1888, deve-se sobretu·
do ao atraso cuitural, por sua vez derivado do ritmo desigua1 de mudança nas várias dimenSões dos sistemas
econômico, socíal e cultural.
Para ele, a eliminação do escravismo - ainda que
conferisse a ex-escravos, bem como a todos os negros e
mulatos, status de homens livres·_ não resultou necessa~
riamente em substancial modificação de sua posição social. Faltavam-lhes condições, dada a limitação de seu
preparo profissional, para concorrer no mercado de tra·
balho. Eram, por ísso, habitualmente excluídos das me-lhores -oPOtunida-des na ordem económica e social emer·
g-ente,
relegados a Situação marginal, sobretudo na
econorilia- urbana que começava a florescer.

senctõ
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A evolução do País, ainda segundo Florestan Fernandes, tende no entanto a reverter a discriminaçâo, que
considera um fenômeno anómalo em uma sociedade
competitiva, aberta e democrâtica, como a que se pretende instalar no Brasil. Ern "A Integração do Negro na Sociedade de Classes", obra editada em 1965, diz el~:
"Tomando-se a rede de relações raciais ccimo se apresenta em nossos dias poderia parecer que a desigualdade
econômica, social e política existente entre;. "negro" e
"branco" fosse fruto do preconceito ( ... ) A análise
histórícO-Socioló&íca 'pateOfeta:--porém, que esSes i:necanismcis possuem outra funÇão: a de manter a distância
social e o padrão correspondente de isolamento sóciocultural conservado em bloco pela simples perpetuação
indefinida de estrutUras parciakã-rcaicas.( ... ) A persistência desse preconceito e discriminação constituem fenômeno de atraso cultural. Suas manifestações nada têm
a ver com competição, rivalidade entre negros e brancoS.
(... )Elas são expressão de mecanismo que de fato perpetuam o passado no presente."

Não seria demais, portanto, acreditar que a evolução
da sociedade br.asileira, rumo à democracia e· ao desenvolvimento, venha a reduzir progressivamente essa triste
herança histórica, propiciando o estabelecimento de normas sociais que excluam aberrações dessa espécie.
A inteira m"iscigenação qu-e aqui tem ocorfido, desde
os primórdios de nossa história, é outro fator que inequivocamente aproveitará à atenuação do preconceito racial na sociedade brasileira. Com efeito, o Brasil, todos
sabemos, se inclui entre as sociedades mais etnicamente
mescladas do mundo. Outras poderão_ contar até com
muior diversidade de imigranfes, mas- pouCas, talvez nenhuma, sejam tão identificáveis pelo caldeamento racial,
quanto a brasileira.
É preciso notar - como observa o Professor Arthur
Cezar Ferreira Reis, em .. A Colonização Européia dos
Trópicos"- que a empresa da ColOnizaçãO dO Brãsii foi
''realizada por espécimes humanas que nãõ se recrutaram no hagiológico, mas riaS Prisões-, na.S"a1su&em-crahü-:.
manidade, nas ãreas mais pobres e mais abastadas das
sociedades, no aventureir:ismo de uns, no amadurecimento da vida de outros, na mansidão de terceiros que
procuravam amansar a terra e os homens pela palavra da
Igreja".
Esses componentes da nacionalidade se reuniram, inidalmente, às várias tribos indígenas- muitas delas bastante diversas entre si, não só quanto aos costumes e tradições como também quanto ao idioma. Po~teriormente,
o elemento humano que povoou o Brasil foi acrescido de
grupos provenientes da África, trazidos como mão-deobra, segundo práticas muito comuns na êpoca, embora
não faltassem vozes, sobretudo na Igreja, que as condenassem.
Esses três heteróclitos grupos, ainda que fundamentais, não podem ser considerados exclusivos na formação
da nacionalidade brasileira. De fato, outros contingentes
humanos também povoaram- o Brasil desde os momentos iniciais da su~ colonização. Entre esses, que iriam
participar também das relações de raça· e de cultura no
Brasil. impende salientar o francês, o espanhol, o holan_dês, o judeu -este último disperso nas mais diversaS n-a~
cionalidudes.
Vale notar, entretanto, que cada um desses grupos estava longe de representar unidades étnico-culturais. Se
eram vários os tipOs indigerias - os do tronco tupi, os
do tronco aruaque, os do macro-jê, entre outros, conforme uma das classificaçõt~:-s-etnográficaS usuais; os africanos, por sua vez, provinham de regiões diversas da África, com os mais variados graus de cultura - a exemplo
dos congoleses, dos cabindas, dos angolas, dos iorubanos, dos fulas, dos háussas, dos daomeanos - alguns
impregnados de cultura maometana, outr9's ainda presos
a cultos animistas.
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6 pró-Prio elemento ibérico tampouco apres-entava
uniformidade étnica. Provinha de nação compósita, formudu a~:> longo de séculos por povos diversos, desde os
~omanos~ depois os godos, até o_s mais varíados- elementos_do norte da África, cabendo assinalar que pOr muitos
séculos várias regiões da Penísula eStiveram sob Odomínio dos árabes.
_Aos componentes iniciais da nacionalidade ---,. indígenas, portugueses, africanos, judeus, principalmente -acrescentaram-se outras correntes migratórias: italianos,
alemães. esp:inhóis, irlandeses, árabes, chineses, belgas,
_s~íços, austríacos, poloneses, turcos, suecos, holandeses,
japoneses, coreanos, entre muitos outros. Uns com configuração cultural semelhante às características do ethos
lusitano. ou luso-brasileiro, e por isso mesmo com possibilídades maiores de uma mais rápida e plena integraçã-o:
outros sem essa facilidade ou afinidades e, portanto, com
nlg_umas_ dificuldudes, mas sempre tendentes à assimibção.
Nessas condições, o que veio afinal a acontecer é-nos
perfeitamente compreensível: a formação social do Brasil foi gr.tdativamente sett'do elaborada em termos de assímilaçi'io e integração sc.Tcio-étnico-CultUrâl-e, sob esse
aspecto, o Brasil tornou-se caso singular. Houve, por
exemplo, miscigenação nos Estados Unidos - para
lembrar o paralelo que mais comumente se faz em relação <lO nOsso País- porém em taxas menos elevadas e
significantes para. a formação da nacionalidade. _O caso
hmsileiro, contudo, tem características originais, pois
pruticamente estendeu-se a todas as classes e abrangeu as
inumer(Jveis variantes raciais.
Essa miscigenação, que s.e operou sem solução de continuidade ao longo dos séculos, explica o fato de caminharmos para formação do que foi definido por Gilberto
Freyre como ··metarraça"- o amálgama, a síntese, aresultante final da dinâmica étnico-cultural dominante no
Brasil. Desse modo poderemos afirmar, como fez Viana
Moog, que "o aspecto mais alto, mais edificante e significativo da civilização brasileira" é "a quase inexistência
de problemas raciais ii-1transponíveis".
Por conseguinte, deixando de ser meramente um europeu desgarrado em espaço tropical, o brasileiro começa a
ter identidade própria, persogalíssima, incondundível,
inserindo-Se, até mesmo por fOiça do Processo-profundo
de miscigenação, em uma categoria sócio-cultural que
transcende definitjvamente os rcxlucionismoS e caracterizações puramente étnicas.
Nem por isso -cumpre anotar- tem deixado de haver precQnceito em nosso País. A nossa colonização fezse e ainda se faz, com freqilência, de forma opressiv_a,
com desrespeitosa invasão das terras indígenas. Ainda
temos exposta a chaga aberta pela escravatura que,_
como aliás advertira Joaquim Nabuco, não cicratizã.Cíaapenas_ cOm a ·sua mera elimfnação jurídica. Bem sabemoS- qUe_ hõ-uVe, ·e pOr vezes prevaleceranl, no séculO
xr~rias rUdstas- Coi-ttrãriiiiã fniscigemiÇliO. -Remanescem ·ainda prec;:onceitos- anti-sem_ii"as, anti~ârabes,
ant~P-ol~tcos, alêm de outras formas de disàlminação
contra minorias, transmitidas pelos meios de comunicação, _
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
QilC a pOstura- Otlmista revelada pilO que diSsé--ãté
aqui não nos impeça de admitir que, mesmo n~ co~_texto
de integração_étnica e- social_e de assimilação cultural que
emoldur<~. a rei! Iidade brasileir<Í, repontãm ainda-manifestações de íntolerância e de discriminação raciaL Into- lerância e disérimin'ação que, na prática, impliCam segregaçü.o de_ariiplos estratos sociais, cujos níveis- de vida são
incompatíveis com a dignidade humana.
Em "Discriminação e Desigualdades Racià:is riO Bfasil" -extenso trabalho em que Carlos Hasenbalg analisa u questão à luz de uma cuidadosa pesquisa em interpretação dos_ fatoS histórícõs - há uma: ampla listãgem
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- de rnanifestaÇõf::S de-discriminação racial, relatadas pela
imprensa brasileira, dando mostras da magnitude desse
problema.
Esse levantamento, realizado pelo Jornal do Brasil, demonstru à saciedade que a intolerância racial se expressa
nas mais diversas atividades profissionais, não eScolhe
local e, às vezes. assume caráter violento.
Observa o autor, a propósito desses incidentes, que as
reações captadas pela imprensa ante os fatos relatados,
·~Se-m desmerecer a Justa indignação e boas intenções
implícitas", -revelam um dos mitos vigeiltes na-soc:íedade
brasileira acerca da questão racial- mito que se resume
em quase negar ~ua existência, CH!J.C!erizando a discriminação como fenômeno tanto inaceitável quanto excepcional. Dlsso rf:súltã, segundO Hasenbalg, uma falsa
imagem de harmonia racial, "dissimulando uma área potencial de conflito e ocultando a contínua reprodução de
desigualdades raciais".
Decerto que os episódios veiculados pela imprensa estão longe de representar as inúmeras manifestações de
íntoler:1ncia racial, espcialmente porque as próprias víti~
mas do preconceito as ocultam. Aliás, é provável que
isso se deva ao fato de que os não-brancos, em grande
maioria, integram a imensa multidão dos desvalidos,
sem condições para reagir à discriminação - em certos
casos, uté mesmo, por desconhecimento da legislação
brasileira que coíbe esses abusos.
É bem de ver que os problemas sociais e econômicos
dos não-britn~os- negros, mulatos, ameríndios, cabocl_Qs e__ mestiços - são também problemas do branco
:~obre, vez que a miséria não tem cor. Entretanto, não há
como fugir à evidência de que- a maioria dos presidifrios,
em qualquer cárcere do Brasil, compõe-se de homens e
mulheres de cor. ta herança das escravidões dos africanos e dos indígenas: o produto final de opressões que explodem sob a forma das mais diversas marginalidades
sociais. a-nuindo iios últimos -tempos às cídades, quase as
invadindo. Não se pode esconder essa dura e dolorosa
realidade- a hipoteca social que pesa sobre o nosso desenvolvimento, como a definiu muito bem o Papa Joãcr
Paulo II. Hipoteca qu-e clama nos presídios anunciados
pelas favelas. mocambos e casebres das periferias das ci·
dades: hipoteca cuja responsabilidade de resgate é dever
solidário de toda sociedade.
ConquantÓ- saibamos que_ o preconceito e a disç:riminaçiio raciaiS- no BraSíl tendem ã eliminação em decqr-.
rência da evolução sócio-cultural, não podemos nós eximir da luta contr<:~ essa esdrúxula intolerância, pof todos
os meios ao nosso alcance.
Não se trata, eVidentemente, de opor etnocentrismo a
etnocentrismo. Mas se a maioria dos r-eduzídos à miséria
compõe~se de_não-brancos, por que não procla.má-lo? E
por que não lfieS Conceder especial amparo da lei? Quimdo. fo~m superadas essas discriminações d_e renda rique_zu .• mais que de:: raça. uma tal legislação caducará naturalmente, como sucede com as h;:is p~remptas. Enquanto isto não <lCOntece, _combatamos esses preconcei~
tos no qu:1dro da busca de uma democracia também etnicamente soCial e econômica.
É certo que a discriminação racial entrou p3.ra a categoria dos delitos através da Lei nl' 1.390, de 3 de julho de
1951, que s.e to_rnou publicamente conhecida como "Lei
Afonso Arinos". Foi certã.mente uffi doS mais belos momentos da trajetória polítiáa desse brilhante parl~mentar
-Afonso Arinos de Mello Franco- que tanto honrou
as -mais altaneiras trud_ições çlo Cq_ngresso Nacional.
- Essa lei - ilotilvel por tOdos os Ipotivos, repito - representou unl--grande passo à frente. Todavia, importa
observar que, nestas três décadas de vigência, ela serviu
m:1is como declaraç-do de princípios. De mais a maiS, as
sanções. por ela cominadas, com o tempo tornaram-se
i-rrisóri::iS. inócuas, porqUanto as penas prevístas foram
-fixad~ts em- preÇos correntes da êpoca.
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P<.trecc fora de dúvidas, pois, que se deveria atualizar
es<:e instrumento norm~tivo, tornando mais efetiva a
proteção legal para aqueles brasileiros passíveis de uma
restriçrío mesquinha e arbitrária, de uma violência contra os seus mais elementares direitos de cidadania. Seria
uma forma de reiterar, de fixar, de acentuar êXemplar-

menle a repulsa da Nação brasileira a tais condutas.
Esse é o sentido do Projeto de Lei que, meses atrãs,
submeti à considúaçâo desta Casa visando, de um fâdo,
a atuali:wr a .. Lei Afonso Arinos", mediante a fixação
do salário mínimo como parâmetro quantitativo para as
comissões pecuniárias: e, de outro, a ampliá-la à medida
que acres-centa novas hipóteses de preconceito_ rachiísU~
jeito às cominuç-ões legais e estatui restrição sistemática
:to seu processo de formação.
Se a nova ordenação que propus vier a ser acolhida pelos meus ilustres pares, estaremos, tenho certeza, contribuindo para consolidar a democracia racial brasileira.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
, Não existirá qualquer viabilidade para a democracia
polític<t se ela não for também econômlca e sOciaL E O
preconceito racial surge nesse contexto como o que há de
mais condenável, por ser a derradeira tentativa de impedir a ascensão soCial dos que estão -no fim da es_caia 'di
socied;;tde. Outm postura significa também negar a justiça social: negar o futuro do Brasil.
Ao ado ta r esse procedimento, estaremos dando ênfase
aos valores fundamentais da fraternidade social, da amizade cívicu, da tolerância, da -solidariedUde, do necessário respcifó Pelos mais humildes- tudo na conformidade com os padrões humanísticos de convivência étnica
e social, segundo as lições do CristianíSmo quC ãCompanharam a nossa trajetória hiStórica desde O Descobrimento.
Esturemos, igualmente, reafirmanáo--Os rriaiS caros valores da nacionalidade. Valores que se não foi a nossa
Pátria que os fez- e aqui me ocorre suscifar Velhi-antítese muito uo gosto do grande Chesterton - eles são
com certeza valores que fizeram o nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PDS - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre~idente, Srs.
Senadores:
·com certeza, O artigo do Ministro Jarbas Passarinho,
intitulado. ''1964: julgamento e advertência'', publicado
pela Folha de S. Paulo, em sua edição de quarta-feira
passada, tO de outubro, à semelhança de outros que o
ex-Presidente do Senado Federal vem divulgando_sobre
o desenrolar dos acontecimentos políticos em nOsso País,
nestes últimos víi:üe anoS, SCfá bem acolhido, não somente em virtude da alta categoria do seu eminente autor,
mas, pela densidade e valor perene de seu conteúdo.
O que, de imediato, -imJ)ú:Ssíona o leitor isento é a humildade, acoplada ao equilíbrio, serenidade e bom senso
dos c-onceitos emitidos pelo Ministro Jarbas Passarinho
sobre os episódios de maior ressonância, ocorridos durante os cinco governos que·se sucederam a partir de31
de março de 1964.
Sendo, na realidade, um dos mais autênticos e impõitantes protagonistas dessa fase jã incorpo"áida à História
do Brasil, como politico e administrador dos melhores
jamais aparecidos no cenário nacional, o Ministro Jarbas Passarinho formula uma criteriosa, senSatá. -e- realista
avaliaçao dos objetivos e conquistas da Revolução de
1964.
Sem quaisquer ressentimentos, e _totalmente despojado
das veleidades de um triunfalismo injustificável, cõrri:o
um escritor mais- preocupado com a verdade histórícã do_
que interessado em fazer a apologética do regime, o exGovernador e ex-Senador Jarbas Passarinho reconhece
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os desgastes sofridos pela Revolução, mas repele, com
veemência, e com toda razão os apodos e injúrias assacadas contra as Forças Armadas que, mercê de Deus, jamais desempenharam, no Brasil, os sinistros papéis de
turiferâríos das oligarquias, ou de janízaros a serviço de
autocratas eventualmente poderosos.
Ao contrário do que tem acontecido na nlaioria dos
países da América Latina, do Oriente MédíO~ da.África
da Ásia, que parecem vocacionados para a violência ex~
plosiva das quarteladas,_ "pronunciamentos" e golpes de
Estado, as nossas Forças Armadas, emanadas do povo,
jamais pennitiram atentados frios e deliber~Q.os contra
os direitos humanos, e sempre se mantiveram à altura da _
-missão constituciõ~àl que define e justifiCa sua e-xistência
- a manutenção da ordem e o império da Lei, a defesa
da família, dos interesses sUperiores da Pátria e da soberania nacional, quando ameaçada. -

e

Ninguém-;-de boa fê, se atreverá a negar o desempenho
profundamente democrático e a fidelidade de nossas
Forças Armadas aos ideais de justiça social, paz e bem·
estar do povo brasileiro.
Demonstrando muita coerência e espírito de ju~tiç~
às quais me associo e faço questão de aplaudir,- o Ministro Jarbas Passarinho, com o
seu depoimento, presta um insofismável serviço à verdade histórica dos fátCIS, na mesma linha de isenção e serenidade, do "Julgamento da Revolução", feito pelo jornalista Roberto Marinho, atravês de um notável artigo
publicado pelo''O Globo", de 7 de outubro de 1984.
São dois documentos de valor incontestável, que se
completam e merecem atenta reflexão.
São estas as razões pelas quais solicito sua incorporação ao texto deste meu breve pronunciamento.
- Era o qué_ tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)

em sUãs Colocações, -

'sR.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Folba de S. Paulo um jornal a serviço do Br,asil
Quarta-feira, 10 de outubro de 1984

J arbas Passarinho
1964:- julgamento
e advertência
Um grande matutino carioca deu a público excelente
editorial, assinado pelo seu diretor, analisando a Revolução de 64, e fazendo-lhe um balanço de resultados nesses dois decênios, para, ao final levantar uma a~vertên
cia da maior oportunidade. De fato só os_ sectáfios podem julgar o movimento de 64 como um todo de erros,
de abusos contra os direitos humanos,- de fracassos redondos_na economia e no campa· social. Que o Brasil
modernizou-s_e neste período ê fora de _qualquer dúvida.
Que muitos daqueles que, por omissão ou comissão, pro·
vocaram o movimento armado de hã 20 anos, pretendam
voltar, agora, transformados em heróis violentados, em
patriOtas que só__desejavarn o be!ll_ do }3rasil e tive_x:am
seus intuitos fru~l~rados pela estultícia dos milita_res, só
pode crer nisso qU.ein ·nãO oS conheceu àquele telnPo. que
não os viu, como nós praticar os mais deslavados atas de
corrupção ou tentar desastradamente incendiar a Nação.
Houve um jornalista de tendência ácida no julgamento
cotidiano, que dísse:.''Chega de Andreazza, de Delfim,
de Galvêas, de Passarinho etc." De minha parte, concordo~ Tenho estado no poder, em postos e funções que não
têm sido nada fáceis. Espécie- de missões de puro desafio,
como a atual, em que o mãximo de êxito que o Ministro
- pode lograr é diminuir o déficit, cujas causas não foram
tocadas sequer e não o serão, jâ que-não estamos em
tempos de austeridade, mas de dístributivismo por vezes
irreponsâvel, porém de grande apelo popular. Concordo
que já demorei bastante e a vez. é de outros, com mais gênio inventivo - quem sabe? Mas o crítico que me quer

fora, que me diiía dC-ên.itros ·que estão hoje na berlinda e
nela estiveram, há mais tempo do que eu estou? Terá ele
a coragem de praticar a injustiça de declarar aposentáveis -áa vidapúbfica Franco.Montoro, que conheci, eu
ainda jovem capital e ele fazendo a campanha eleitoral
de Juarez Távora? Ou de Tancredo NeveS, que já era Ministro da Justiça de Getúlio quando eu cursava, major
novo, a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército? Ou do Dr. Ulysses GUimarães, que já era Ministro da
Indústria e do Comércio, quando eu, recém-formado em
Estado Maior, freqUentava as fronteiras brasileiras com
a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia e o Peru, em plena
SelVa amazOníca? E _qui dizer do Dr. Jânio Quadros? E
-do Engenheiro Brizola? E tutti quanti?
S-erão peças de museu, ou o envelhecimento só serve
para os que fizeram parte de 64 e não o renegaram? Pois
·que aos ap_ós!atas e arrependidos dá-se recepção caloro·

sa.
Não, a Revolução de 64 não foi o fracasso e a sonia
terrível de culpas que hoje à ela-são debitadaS. Entendo
que essa acusação possa partir dos mais jovens, dos que
não VívCraril-õ" clima político de 1963, mas me dá a nítida
sensação de insinceridade, quando vejo a condenaremria os- mesmos que, antes, praticaram erros mais clamo·
rosas, enganaram o povo, semaram a cizâniã e agora
pretendem sejam os militares a espécie gerada pelo dia·
bo, os cães de guarda da oligarquia, os impatriotas a ser·
viço do capital estrangeiro espoliador. Toda tentativa de
interpretar fenômeno que leva ao maniqueísmo é, antes
de tudo, sinal de burrice.
A Revolução desgastou-se, e inegável. Seu primeiro
decênio fOi ·altamente positivo. No segundo, somaram-se
fatores externos e internos que levaram à desordem económica, da qual não escaparam nem os países industrializados, e que atingiu não só os capitalistas como igualmente os comunistas. Basta pensar na Polónia, para dar
um S6"exemplo. Na França, recentemente, revistas tradicionais publícaram matéria sob o título "Os anos de bonança", e os situaram enire 1968 e 1973. Os mesmos, em
relação ao Brasil. O Presidente Giscard chamou a
atenção dos franceses para os tempos de vacas magras
que chegavam depois dos dois choques do petróleo. Os
franceses não parecem dar-se conta de que empobrecemos, disse ele,
O fafo é que as Forças Armadas não são nem jan[zaros, nem tutores da sociedade civil. Todas as vezes que
uma parcela delas tentou um movimento armado sem
apoio popular, na República se deu mal. Como são de
recrutamento irl'eprochavelmente democrático, os seus
quadros hierárquicos provêm maciçamente de segmento
médio da classe mêdia, ou mesmo da pobreza, Não sendo casta, elas sentem e até certo ponto interpretam as aspirações mais lídimas do povo.- Por isso mesmo é que
dele não podem dissociar-se
Foi o povo que, a 31 de março de 1964, praticamente
tirou as tropas de seus aquartelamentos, para a deposição de um govern.o marcado pela incompetência e a
ambigUidade de posições. Um golpe de Estado, dadas essas características das Forças Armadas no Brasil, só.tem
tido êxito, qua-i:ldo a opinião pública o reclama. Do contrário, poderia até mesmO prosperar de início, mãs não
encontrando coesão interna não teria como corisolidar-

se.
Essa é a lição da história, que não se pode perder de
vista.
Jarbas Passarinho escreve sempre as quartas-feiras nesta coluna.

Julgamento da Revolução
Roberto Marinho
Participamos da Revolução de 1964, identificados
com os anseios nacionais de preservação das institUiÇões
democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológico,
greves, desord_em social e corrupção generalizada. Quan
do a nossa redaçào foi invadida por tropas ant
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revolucionárias, mantivemos~nos firmes erri nossa posição. Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso
desde os primeiros momentos de correção de rumos atê o
atual processo de abertura que deverá consolidar-se com
a posse do __ futuro presidente.
Temos permanecido fiéis aos seUs objetivos, embora
conflitando em várias Oportunidades com aqueles que
pretenderam assumir a autoria do processo revolucionário, esquecendo-se de que os acontecimentos se iníCia.:ram, como reconheceu o Marechal Costa e Silva, ..por
exigência inelutável do povo brasileiro". Sem povo, não
haveria revolução, mas apenas um, ''pronunciamento"
ou ugolpe" com o qual não estaríamos solidários.
O Globo, desde a Aliança Liberal, quando lutou con:tra os vícios poHticos da Primeira República, vem pugnando por uma autêntica democracia e progresso econômico e socíã.l do País. Em 1964, teria de unir-se aos companheiros de jornadas anteriores, aos "tenentes e bacharêis" que se mantinham coerentes com as tradições e os
ideais de 1930, ãos expedicionál-iOs da FEB que ocupavam a Chefia das Forças Armadas, os quais s_e congregaram sob a pressão das grandes marchas populares, mudando o curso da nossa história.
Acompanhamos esse esforço de renovação .em todas
as suas fases. No período de ordenação da economia que
se encerrou em 1967. Nos meses dramáiicos de 1968 em
que a intensificação dos atos_de terrorismo provocou a
implantação do AI-5. Na expansão econômica de 1969 a
1972, quando o produto nacional cresceu à taxa média
anual de 10%. Assinale-se que, naquele primeiro decênio
revolucionário, a inflação decrescera de 96% para 12,6%
ao ano, elevando-se as exportações anuais de 1 bilhão e
300 -mil dólares para mais de 12 bilhões de dólares. Na
era do impacto da crise mundial do petróleo desencadeada em 1973 e repetida em 1979, a que ·se seguiram aumentos vertigiriosoS naS taiãs- de juros, impon~o-nos
uma sucessão de sacrifícios Pãra superar a nossa dependência externa de energia, a deterioração dos preços dos
nossos produtos de exportação e a desorganização do
sistema financeirQ intei:naciqrial. _Essa c-onjugação de fatores que violentaram a administração de nossas contas
externas obrigou-nos a desvalorizações cambiais de
emergência que teriam fatalmente de resultar na exacerbação-do processo inflacionáiió-. Nas respostas que asociedade e.o governo brasileiros deram a esses desafios,
conseguindo no segundo decênio revolucionário q·ue
agora se completa, apesar de todas as dificuldades, reduzir de 80% para menos de 40% a dependência externa na
impoifãção de energia, elevando a produção do petróleo
de 175 mil para 500 rilil barris diáriOs e a-de álcool, de
680 milhões para 8 bilhões de litros; e simultaneamente
aumentar a fabricação industrial em 85%, expandir a
área plantada para produção de alimentos com 20 milhões de hectares a mais, criar 13 milhões de novos empregos, assegurar a presença de mais de IO milhões ~e estudantes nos bancos escolares, ampliar a população economicamente ativa de 29 milhões e 500 mil para 45 milhões 797 mil, elevando as exportações ~muais de 12 bilhões para 22 bilhões de dólares.
Volvendo os olhos para as realizações nacionais dos
últimos vinte anos, há que se reconhecer l,_un_a.vanço impressionante: em 1964, éramos a qua-dragésima nona
economia mundial, com uma população de 80 milhõeli
de pessoas e uma renda, per capita de 900 dólares; somos
hoje a oitava, com uma população de 130 milhões de
pessoas, e uma renda média per capita de 2.500 dólares.
O Presidente Castello Branco, em seu discurso de posse, anunciou que a Revolução visava. "a arrancada para
o desenvolvimento econômico, pela elevação moral e
política". Dessa maneira, acima do progresso material,
delineava-se o objetivo Supremo da preservação dos
princípios éticos e do restabelecimento do estado de direito. Em 24 de junho de 1978, o Presidente Geisel anunciou o fiin dos atas da exceção, abrangendo o AI-5, o
Decreto-Lei 477 e demais A tos lnstitucionaís. Com isso,
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restauravam-se as garantias da magistratura e o iilstitUto
dO habea~l-pus. CeSsava a competência do Presideiite
para decretar o fechamento do Congresso e a intervenção nos Estados, fora das determinações constitucio..: nais. Perdia o Executivo ils atribuições de suspender direitos- políticos, cassar mandatos, demitir funcionários
civis e reformar militares. Extinguiam-se as atividades da
C.G.I e o confisco sumário di bens. Desapareciam da legislação o banimento, a Pena de morte, a pri-sãO perpétua e a inelegibilidade perene-dos cassados. Findava-se o
períodO discricionário-, sigilíficandO que os ãnseios de liberalização que Castello Branco e Costa e _Silva manifestaram em diversas ocasiõés e que Médici vislumbrou em
seu primeíro -pronunciainento finalmente se cOncretiza-

Cfue- mais-se aproximam do dualismo mazdeísta.
Com efeito,_ rãramente, se acaso alguma vez, em
toda a História do Brasil, se apresentou ao País uma
opção mais nítida e brutalmente definida entre o excelente e o péssimo. Esclareçamos, para preservar o
já invocado princípio do realismo crítico, que o que
está em jogo não ê: a inescrutã vel dimensão da íntima personalidade de dois indivíduos e, sim, sua personalidade pública construída por imagens que,
pela conduta política de cada qual, se foram sedi·
mçntando no curso do tempo."
Adiante, afirma

vam.
Enquanto vários líderes oposicionistas pretenderam
conSiderar ãquelas medidas fundamentais como ..meros
paliativos", o então_ Deputado Tancredo Neves, Líder
do MDB na Câmara Federal, reconheceu que a determinação governamental "foi além do esperado".
Ao assumir o Governo; o Presidente Figueiredo jurou
dar continuidade ao processo de redemocratização. A
concessão da anistia ampla e irrestrita, as eleições diretas
J?_ara -~~governos dos Estados, a posse dos eleito_s, a colaboração federal com os novos Governos oposiciOnistas
na defesa dos interesses maiores da coletividade são demonstrações de que o Presidente não falou em vão.
N_ão há memória de que haja ocorrid~_ aqui, ou em
qualq~er.outro país, que um regime de forÇa, consolidado há rriaís de dt::z anos, se tenha utilizado do seu próprio
arbítrio para se autolímitãr, eXtiriguindo os Poderes de
exceção, anistiando adversários, ensejando novos quadros partidários, em plena liberdade de imprensa.~ esse,
indubitavelmente, o maior feito da Revolução de 1964.
Neste momento em que se desenvolve o processo da
sucessão prCsídencial, exige-se coerência de todos os que
.:!m ·a missãO-de preservar as conquistas econômicas e
políticas dos últimos decênios.
O Caminho para o aperfeiçoamento das instituições é
reto. Não admite desvios aêticos, nem o afastamento do
povo.
Adotar outros rumos ou retroceder para atender a me-ras conveniênciaS de facções ou assegurar a manu-tenção
de privifé8ios seria trair a Revolução no seu ato final.

SR.

o
PRESIDENTE (MoacY~~ .Ó~I~a) _palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

concedo a

O SR- GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.):....._ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Diante da minha carreira de pmfessor, durante yinte e
cinco_anos ininier:ruptos de História Geral e do Brasil,
,deu-me, mesmo que seja em pequena dose, algum conhecimento da História. Não me é novidade portanto, o que
-diz o Dr._ Hélio Jaguaribe, Decano d-o Insiituto de Estu- _
dOS PolítiCos-e SOciais, num ilriig-o publicadO pelo Jornal
d0-Br3sii há poUcos dias, quandO lembra o. "dualismo da
religião mazdeísta, oriunda, em fins do século VII a.C",
gerada pelas lições de Zoroastro. Essa idéia afirma que a
terra ê o palco da luta entre o gênio do bem e o do mal.
-EnteJJQe-se_qlie_seriam doi~ _d~~ses em_!ln:! e_~~:r:no-conf!itq
pelo doniín-io do Universo, mas Zoroastro afirmava que
no fi~ dos tempos, o _bem ven~ria o mal ~e~nitivam~te.
Até hoje, pergunta-se: a nossa vida não é_uma eterna
luta entre esses dois-gênios? A moral indica e exige que
·~no fim dos tempos vença o bem", como é natural e lõgico.
Ormuzd e Ahriman, portanto, lutam e lutarão atê o
fim e Jaguaribe diz coq1 argúcJa que no Brasil atual, nessa sucessão federal, o que se vê ê o seguint~:

. "0 presente quadro sucessório, no Brasil, opondo a canQ,idatura do Dr. Tançredo Neves à do Sr.
Paulo &ilim Mali!( COnfigura uma- das-- SítUições

el~:

. "Na personalidade pública de Tancredo Neves se
concentra, de forma quase paradigmática, a cónjugação da honradez pessoal e cívica com a sabedoria
política e -o íritdigente compromisso com uma concepção liberal-social e nacionalista - sem nenhum
paro-quialismo chauvinista- dos interesses brasileiros. Com "(anc~o. o Brasil tem uma saída moderada e eqiiânime da terrÍvel crise em que foi precipitada- pOr 20 anoS de ditadura militar. Uma saída
sem revanchismo, que partirá da esclarecidade e generosa concepção da anistia recíproca, já pioneírameO.te advogada pelo General Euler Bentes, quando
da precedente sucessão presidencial. Mas uma saída
vigorosa e nítida, marcada por um novo compromisS"!)"SO"I~_iai com as grandes massas: orientadas para
um eqGitativo projeto de desenvolvimento econômico e soei~! do País, irlclusive no tocante a uma soberana reestruturação da dívida externa, que compatibilize o honrado atendimento de nossos compromissos com uma autônoma e realista preservação dos
interesses fundamentais do Brasil.
Tancredo significa, em termos comedidos e
$érios, uma profunda transformaçãO da sociedade
brasilçira çqm a ~tauração da dignidade nacional,
da probidade no trato da coisa pública, da representatividade popular das lideranças, juntamente com
um esclarecido compromisso nacionalista com o desenvolvimeniO -econõinlco social."

e

No resto do artigo, o jornalista e cientista político dá a
enteridC:r quem é -de fato na sucessão feder"al o Ahriman,
o gêniO do mal.
L_eio, Sr. Presid_ente, Srs. Senadores, para que conste
_dos Anais, esse artigo que é "uma preciosidade para o futuro.
Quero, também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcrever nos Anaís, lendo, as afirmações de Jorge Amado,
da razão apresentada, quando diz os motiVOs que o levaram a apoiar Tancredo Neves. (Muito bem!)
ORMUZD § AHÍUMAN

~--

O dualismo da religiãõ mazdeísta, oriunda, em
fins dO Século VIl a.C., dos ensínamentos rle Zoroastro, opõe o princípio do Bem, Ormuzd, ao
princípio do Mal, Ahriman. Essa opoSição, em meados do século III a.C., seria reformulada em termós
ainda mais radicais, pelo profeta Mani e seus adeptos, os mariiqueíStas. Raramente, entretanto, como
O sabemos, as opções que se apresentam, na vida
dos homens e das sociedades, podem ser inequivocaine"nte tachadas de absolutamente boas ou de absolutamente más-. A realidade humana tende a ser
compósit"a e o significado das coisas, ademais, depende de contextos vairados e de diversas perspectivas possíveis.
Admitido, como boa norma de orientção, um
(ealis_mo-críticOO que se recuse a simplificações maniqueístas, ê também irrecusável o fato de que, em
certas circunstâriciast impõem-se, aos indivíduos e
às sociedades, opções de extrema relevância, dotadas, nitidamente, de boas e de más conseqüências,
em função de determinados valores e rle determina-
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dos interesses. Opções-entre o-interesse públíco e inprivadOS, entre-Coliàutils éticas, pautadas por normas universais de comportamento e procedimeritos P.il.lanieritarístas, cinicamente comandados por formas oportunistas de apropriação particular de vantagens.
O presente quadro sucessório, no Brasil, opondo
a candidatura do Dr. Tancredo Neves à do Sr. Paulo Salim Maluf, configura uma daS situações que
mais se aproxirila"m--do dualismo mazdeísta. Com
efeito, raramente, se acaso alguma vez, em toda a
história do Brasil, se apresentou ao País uma opção
mais nftída e-6iU.talmente definida entre o excelente
e o péssimo. Esclareçamos, para preservar o já inVocado princípio do realismo crítico, que o qúe está
em jogo não ê a inescrutável dimensão da íntima
personalidade de dois indivíduos e, sim, sua personalidade pública, construída por imagens que, pela
conduta política de cada qual, se foram sedimentando no curso do tempo.
Na personalidade pública de Tancredo NeVes se
concentra de forma quase paradigmátiCa, a conjugação da honradez pessoal e cívica com a sabedoria
política e o inteligente compromisso cám uma concepção liberal-social e nacionalista - sem nenhum
paroq uialismo chauvinista - dos interesses brasileiros. Com Tanctedo, o _Brasil tem uma saída moderada e equânime- da terrível crise cni que foi precipitado por 20 anos de ditadura militar. Uma saída
sem revanchismo, que partirá da esclarecida e generosa concep-ção da anistia recíproca, já píoneiramente advogada pelo General Euler Sentes, quando
da precedente sucessão presidencial. Mas uma saída
vigorosa e nítida, marcada por um novo compromisso sociãl com as grandes massas, orientada para
um eqUitativo pfOjetO de desenvolvimento económico e social do País, inclusive no tocante a uma soberana reestruturação da dívida externa, que compatibilize o honrad_o atendimento de nossos compromissos cOm uma autónoma e realista preservação dos
interesses fundamentais do Brasil.
Tartcredo significa, Cni teimas comedidos e
sérios, uma Profunda transformação da sociedade
brasileira cOm a restauração da diginidade nacional,
da probidade no trato da coisa póblica, da responsabilidade civil e política dos dirigentes, da representatividade popular das lideranças, juntamente
com um esclarecido compromisso nacionalista com
o desenvolvimento económico e social.
Ativo partidário das eleições diretas -na hipótese das quais conquistaria, índubitavelmente, a
maioria absoluta dQ eleitorado -_soube Tancredo
Neves, com superior cQmpetência polftica, encaminhar sua candidatura de tal modo a torná-la tendencialmente majoritária, no próprio âmbito de um Colêgio Eleitoral, deliberadamente concebido para assegurar a vitória· dos candidatos oficialistas. Sua
moderação, sua equanimidade. sua representativi~
confessávCis~interesseS

dade nacional e popular dele fizeram, nas presentes
cOndiçÕes, o necessário ponto de convergênciâ de·
diferent_es c_orrentes e p~rsonalidade~ políticas, tanto
dos que enfrentaram 20 anos de árdua oPosição,
como de muitos que militaram, no passado, em posições dístfntas mas que, neste supremo momento de
crise e de mudanças, mais preocupados com o País
que_com seus interesses pessoais, encontraram em
T~fn-credo Neves uma forma superior de representação de suas aspirações públicas.
O Sr. Paulo Salim Maluf representa, precisamente, o oposto. Todos os que, neste últinros20 anos, se
utilizaram das Forças Armadas para a intransitiva
satisfação de seus interesses pessoais, à sombra da
ídeálogia e dos sigilos da segurança nacional, bus~
cam a~ ora sua salvação nesse torvõ defensor do statu quo, que surge da periferia do regime equipado,
graças a esse mesmo regime, com inexauríveis recursos financeiros, de inconfessada procedência e com
não menos inexaurível capacidade de impor ao País,
a partir de uma escandalosa conspiraçãó plUtocrática, uma candidatura aboininada pela opiníão pública. Como Didius Julianus, na decadência do Impêrio Romano, propõe-se a comprar a púrpura imperial, pagando o que for necessário para aliciar os
votos de que carece.
O Brasil se defronta, rieSte moinento, COin -uma
situação quase maníqueísta, que opõe um dos mais
dignos e representativos homens públicos da hist_óríã dã. República, na pessoa do Dr. Tancredo Neves, a uma das mais intranSitiVãS e partículariStas fi~
guras que lograram espúrio acesso à vida pública,
que ê o Sr. Paulo Salim Maluf. No dramático qua~
dro em qUe Se confrotam, para o País, alternativas
tão opostas, como as que representam essas duas
candidaturas, surge um duplo imperativo em que ê
difícil dizer qual o mais -releVante: -se a intransigente
repulsa ao inaceitável Sr. Maluf ou se a militante
opção pela tão representativa candidatura do Dr.
Tancredo Neves.
FiqUe- constâricia, neste dramático momento da
República, que a democracia não consiste, necessariamente, no respeito aós resultados de uma eleição,
quando esta se encontre artificiosamente sujeita a
um ilegítimo sistema eleitoral. A democracia consisie no ilcata,mentó da vontade popular. Esta, nas presentes condições, repudia, por cerca de 80% do eleifõrado, a candidatura do.Sr. Maluf e apóia, por absoluta maioria, a do Dr. Tancredo Neves. Por isso
mesmo, antes que se manifeste o ColégiO Eleitoral e
como c_ondição de definição da possível legitimidade de s·ua decisão, impor_ta que Se proceda a uma
ampla consulta popular, de âmb_ito nacional, supervisionada p.ela Justiça Eleitoral: em que os brasileiros digam, ao Colêgio Eleitoral, que candidato'querem que seja: Presidente da República e que candida·
to intransigentemente repudiam para tal cargo.

De Jorge Amado, explicando seu apoio a Tancredo Neves:
- Não podendo votar, pois as eleições diretas
foram negadas ao povo pelo sistema ainda instalado
no poder, torço pela vitória no Colêgio Eleitoral da
-chapa TanCredo Neves --José Sarney. Para qualquer tipo da deição, na conjuntura atual do Brasil,
essa chapa parece-me excelente por ser constituída
por dois ilustres homens políticos, civis e libeiais,
ambos comprometidos com a democraci~: são ótimos os dois e têm o apoio do povo. Eleitos, teremos
uma Assembléia Nacional Constituinte, e é disso
que necessitamos para varrer o lixo dos 20 anos de
ditadura. Ditada uma nova Constituição pelO povo,
partiremos então _para a solução dos problemas,
tantos e tamanhos, que nos afligem: atltes de tudo,
porêm, precisamos de um Estado democrático~ de
Direito e não de dádiva.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não hã mais
· oradores inscritos~
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária dãs IB
horas e 30 minUtos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
_Discussão, em turno úniCo, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 142, de
1984 (n" 299(84, naodgeln), de 20 de agosto do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da Rep(iblica submete â deliberaçãO do SeõadO escolha do Álvaro da Costa
Franco Filho, Minis~ro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Bra_sil na Delegação Permanente do Brasil junto à Orga·
nização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura, República Francesa.

a

2

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre:- a Mensagem n» 174, de
1984 (n"' 355/84, na origem), de4 de outubro do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repóblica submete à deliberação do Senado a escolha do General-deExército Alzir Benjamin Chaloub para exercer o Cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga de·
- corrente do falecimento do Ministro General-deEx.ército Carlos Alberto Cabral Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.)

Ata da 176" Sessão, em 18 de outubro de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência cto Sr. Moacyr Da/la
ÀS 18 HOIUS E30 MÜvUTÓS, ACHXM:slf PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles-Fábio Lucena- Rãimundo Parente- Claudionor Ro-

riz - Gaivão Modesto - oaacir Soares - Aloysio
Chaves ~Gabriel Hermes......;. Hélio Gueiros- Alexan.d_fe Costa~ João CastelO- Alberto Silva- Helvíd.io
Nunes- Almir Pinto- José Lii'ls ~Virgílio TávoraMoacyr Duarte- Humberto Lucena- Marcondes Ga-

delha -.Aderbal Jurema- Marco Maciel- Guilherme
Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Luiz
Viana- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Ita-
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mar Franco -

Morvan Acayaba -

Amaral Furlan -

Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Henrique Santillo- Mauro Borges -Gastão Müller- José Fragelli- Marcelo_ Miranda- Affonso Camar"goÃlvaro Dias- Lena ir .Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon - Octâvio CardQso. _

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a s~ssão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trab.alho_s.
Sobre a mesa, requerimentos que" vão ser lidos pelo Sr.
1'1-Secretârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 248, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
.. b.. do Regimento Interno, para a Emenda da Câmara
dos Deputados ao Projeio de_ Lei do Senado Q9_ 1.03, de
1984 (n9 4.216/84, na Câmara dos Deputados), de âutoria do Senador Nelson CarneirO, qUe dispõe sobre a manutenção da c_orreção automâtica semestral dos_s_aláriqs,
de acordo com o Indice Nacional_de Pt:eços ao Consumidor - INPC, e revoga -dispositivos do Decreto-lei n9
2.065. de 26 de outubro de 1983.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1984. -_Alo_yslo
O.aves Líder PDS, Humberto Lucena ..:..._ Úder
PMDB, Nelson Carneiro - Líder PTB.

REQUERIMENTO N• 249, DE 1984
Requeremos urgência, nos terrri.os ·do ait. 371, alínea
"b" âo ""Regimento Interno, para a Emenda da Câmara
a9 Projeto de Lei do Senado n9 148, de 1_984Complementar, que adapta a Lei Complementar n9 15,
de 13 de agosto de 1973, que regula a Composição e o
funciOfl<irilento do colégio eleitoral que elegerá o Presidente da Repóblica, e dá outras providências, às .disposições da Emenda Constitucional n9 22.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 198.4.. - Aloysio
Chaves - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requerimentos serão vOtados após a O"rdem do Dia, na forma
do artigo 375, § 29 do Regimento Interno.

As matérias constan_tes da pauta da presente sessão,
nos termos da alín~ .. h" do 3~t. 402 do R~imeOto ln~
terno, deverão ser apreciadas _em sessão secreta.
Solicito aos Srs. fUncionários as providências necessiirias a fim de que seja respeítado o dispositivo regimen~
tal.

(A sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 45
miliutos e volta a ser pública às 19 horas e 25 minutos}
Ó .SR. PRES~ENTE (~gacyr Dalla)- ~tft reaber·
ta a sessão.
A Presidência cancela a sessão conjunta do CongreSso
Nãc·i~l).al que_estava nlarcada pàra as _19 horas e cOnvoca
sessão conjunta a realizar-se ama-nh-ã,- às 18 horas e 30
· minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada a leitura das Mensagens n9s. 95, 96, 97 e 98, de
1984-CN, refe·r-entes, re~Pectlvamente, aos Deáetos-leis
n•s. 2.131, 2.132. 2.133 e 2.134. de 1984.
O SR.. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã reaberta a sessão.
Passa-se agora, à apreciação do Requerimento n9
248/84,lido no Expediente, de urgência para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Se-nado n9 103, de 1984.
Em· votação o requerimento.
-os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
DiSCUssão, em turno -único; do substitutivo da
Câirlara 3.ci Projeto de Lei do Senado n9 103, d~ 1984
(n9 4.2f6(84, naquela casa), de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a manutenção da
cOfreção automática semestral âoS salários, de acordo com o índice naCional de preços ao consumidor
-- INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei n9
2.065, de 26 de outubro de 1983 (dependendo de pa----receres das Comissões de Constituição e Justiça, de
Legislação Social e de Finanças).
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Na verdade,_ Sr~ Presidente eSrs. Senadores, o projeto
--9o S~n_ado é !_TIUi_to melhor dO q~e o da Câmara._ Realmente, u idéia do Senador Nelson Carneiro é muito mais
justa, muito mais humana, muito mais eqUitativa, muito
mais equânime do que a emenda da Câmara dos Deputados.
O lógico, o -~azoável seria, então, que o_Senado _daRepública mantivesse sua deciSão original~ estabelecendo
I00% para 3 ~!árias mfnimos, e 80% além disso. Acontece que, regimentalmente, isso não_ é possfvel. Ao Senado
compete upenas agora, regimentalmente, dizer se concorda ou não com a alteração feita na Câmara dos Deput<Ldos~

É um dilema difícil, uma alternativa meio injusta, mas
ni'io temos como fugir à letra do Regimento e, nessas
condições, nosso parecer, pela Comissão de Constituição
c Justiça, é pelo acolhimento da cmCnda feita na Câmara
dos Deputados. Ressaltando entretanto, mais uma vez,
qtie, a nosso ·ver, o projeto do Senado era mais justo e
mais humano.
A propósito, desejo ainda frisar essa atitude de van~
gu<~rda d9 Sénado dã. RepúbliCa~ muito mal vista, algumas vezes, por certos críticos severos ou imperiitentes
desta Casa. Há quem atribua sempre qualquer coisa de
vanguardeira, de novidade, de avanço para os ilustres
De:putados. Não temos nada com isso e Jouvam.os essa
atitude de vanguarda. Mas é preciso notar que, nestes últimos dias, ê do Senado da República que tem saldo a
provocação para uma melhoria nas conquistas sociaiS-e
políticas. Pri!lleiro, essa _aprovação ao Projeto Nelson
Carneiro, reformulandO totalmente _a Lei n_'i' 2L065; e ainda ontem, também de autoria do ilustre Senador Nelson
Carneiro, a decretação do fim da odienta e famigerada
-no sentido pejorativo e não vemacular- da difamosa
Lei Falcão. E. aqui do Senado que estão saindo essas medidas avançadas.
Sr. Presidente, ao dar este parecer na Com.is.são de
Constituição e Justiça, eu não poderia deixar de ressaltar
o papel avançado, preponderante, do Senado da_ República na atuaf conjuntura n,acional.
~o parecer.

SoliCitO-do nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a nobre Senadora Eunice Michiles, para proferir
o parecer da Comissão de Legislação Social.

O SR. HtUO GUEIROS (PMPB- PA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente e_ Srs.
Senadores:
Volto ao exame da Comissão de Constituição e Justiça
Discussão, em turno ónica·, do Parecer da Comis~
desta CaSa o projeto origináriO desta Casa, de autoria do
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'i'
_ilustre Senador Nelson Carneiro, estabelecendo novos
142, de 1984 (n9 299/84, na origem), de 20 de agosto
índices para a majoração de salários.
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
Esta Casa, antes, aprovou por unanimidade, tanto na
República submete à deliberação do_ Sen_ado esço~
Comissão de Constituição e Justiça como no Plenârio, o
lha do Senhor Álvaro da Costa Franco Filho, Minis:
Projeto do Senador Nelson Carneiro, a meu ver, mais
tro de Primeira Classe~ da carreira de Diplomati,
simples e mais justo, porqUe nãci escalonava assalariado;
para exercer a função de Embaixador do Brasit _I]a
todos mereceriam 100% de aumento d_o INPC; tratava a
Delegação Permanente do Brasil junto à Organitodos igualmente ..
zação das N açõ~s Unidas para a Educação, Ciência
Esse projeto foi aprovado na Comissão de Constie Cultura, República francesa.
tuição e Justiça e no Plenário da Çasa, por unanimidade,
com
votos do PDS, PMDB, do PTB e do PDT. Indo à
Item 2:
Câmara dos Deputados, o projeto foi estruturalmente alDiscussão, em turno único~ do Parecer da Comisterado, com a aprovação da chamada Emenda Nelson
são de Constituição" e Justiça sObre a Mensagem n9
Marchezan, que somente garanté aumento de 100% do
174, de 1984 (n9 355/84, na origem), de4deoutubro
. _lN PC para os assalariados atêJ salários mínimos, sendo
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
que, a partir daí, somente têm direito a 80%, com os 20%
Repóblica submete à deliberação do Senado a ~co- __ ______.sendo Jtuto de t_ransações.
Além disso, a Câmara dos Deputados estabeleceu uma
lha do General-de-_Ex:~rcito Alzlr Benjamio Cbaloub
para exercer Q cargo de MiniSüO do Superior Tribusérie de outras restrições e prescrições sobre várias catenal Militar, na vaga decorrente do falecimento do
_gQrias profissionais, inclusive a de professores. Também
Ministro General-de-Exército Carlos Alb_~rto
legislou sobre o índice de produtividade, atribuindo o esCabral Ribeiro. __
tabelecimento_ desse indic.e a_o Governo.

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS ,- AM. Para
emitir parecer) -Sr. Prt::Sidente, Srs. Senadores:
Retorna a9 Senado Federal o projeto em epígafe, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, após tramitar na
Casa revisora, que entendeu de o emendar, através de
alentado substitutivo.
O p~j~to tem por,objeti~o -primordial es(?ab~lera correção semestral do valor monetário dos salãrios, de acordo com o Indice Nacional de Preços ao ConsumidorINPC, variando o fator de aplicação, nele previsto.
Corporificada em 19 artigos, a lei projetada contém
importantes dispositivos que se encadeiam simetricamente de cálcu_los, em consonância com a política sala~
ria! do Governo~
· ·
-É import~nte frisar qUe o Substitutivo apr6s~~tado na
_Casa revisora, adveio de rigorç_sos estudos têcnicos, ao
innux.o de:_decisiva negociação política pluripartidãria. O
projeto sob exame consubstancia pois, os numerosos entendimentos entre as lideranças partidárias da oposição e
situação .
Nesta conformidade, na esfera de competência regimental d_esta_ Ç9missão, reputamos oportunas as alterações _ao conhecido Decreto-lei n9 2.0_65, além das demaís modificaçQes consectãrias, razão pela qual,
manifestamo-nos favoravelmento ao projeto, nos termos
do substitu_tivo da Câmara dos Deputados.
Éo_par~r.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- _Passa-~e à
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Com a palavm o nobre Senador Hamar Franco, para emitir ·o paréccr d<t Comissão de Finanças.
----

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCiA O
DISCURSO QUE, ENTREGUE À liÊVISÃ(J'DO
ORADOR,
SERAPUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla}- t regimental u requerimento de V. Ex•

A Presidência vai suspender a sessão e a reabrirá às 21
lwras e lO minutos.
Est[t suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às I9 horas e 40 minutos, e
re..1bcrta às 21 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco,
para emitir o parecer da COmissão de FinanÇas~--

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
'
O SR. PRESIDENTE (Máãcyr--D~dla)- COmpletada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do Siibstitutivo, em turno iiriiCO.
·-c
ConcCdo a palavra ao nobre" Senador Morvan Ac3Yaha, que falará em nome do PDS. V. Ex• díspõe de I$ minutos para fazer o Seu pronunciamentO.

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para discutir o substitutivo. Sem reviSãO d9 orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~com a maior honra que acabei de receber do rlobre
líder do meu Partido, Senador Aloysio Chaves, a incumbência de encamin.har, em nome da noSSa Bancada,
a votação do projeto sobre o qual esta Cas.a irá· se· pro·
- · ·nunciar dentro em breve.
Já ouvimos aqui, Sr. Presidente e Srs.. Senadore"S, os
doutos pareceres orais proferidos pelos representantes
das ComisSões ,que. se pronunciaram sobre o prÕjeto.
Dentre eles., quero referir-me, especiliéarrierlie, ao parecer orul proferido, ainda hã pouco pelo eminente Senador Hélio Gueiros, pela Comissão de Constítuiçãci e Justiça. S. Ex•. com altU ·proficiênCia, com õ SénSo de
equilíbrio e de medida que .só merece nosso aplauso e
nnsso louvor, escl<~.receu muito bem que este projeto saiu
desta Casa, .com a aprovação unâi1ime de todos ·os Srs.
senadores, pela feliz irilciUiivU deSta figufcladffilrável.da
vida pública brasileira, que é o s·enador Nêisón c"átÍ"tei-

ro.
S. Ex•. o ·nobre SenadOr HéliO GudrOs,-re,&fs'troU que a
fõhhã .atril.Yés d.a. QliãTO iiobre-seriador NetSon Carneiro
tratou a matéria; ·no·seu-en-ten-oer; era melhOr, mais efi~
cíCnte e ffiais jUsta ôo -qúe a"qi.iélã." qUe resultou de um
acordo de lideranças na Câmara dos DeputadõS; ·da
qual finalmente surgiu a iniciativa legal ora em exame.
Disse S. Ex•, e o fez muito bem, que cabe a esta Casa,
agora, ou aprovar o substitutivo da Câmara dos DePuta~
dos, ou deixar de aprovar alguns dos artigos constantes
deste substitutivo, eis que não é possível, regimentalmen~
te, ao Senado fazer cinendas que alterem os d1sPoSiiiVOs.
Penso que S. Ex•, ao emitir seu parecer oral, colOcou
perfeitamente bem a questão. O assunto é da mais alta
magnitude p-ãra ã -vidã ecoriômTCã =e p-Olítica dO- Bi-asil.
Sentimos perfeitanieiite lsiõ · àtfavés"- do. iÕtereSSe .. üO
.acentuado com que todos -os segmentos da população
acompanham a discussão e a votação da matêria.
Se ns·Lideranças dos Pa"rtldos do Governo e d<l'OPo::;içào. depois·ae dCtidamente debatérem o assunto, analisarem suas impliC<J.ções e repercussões, chegaram, Sr.
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Presidente e Srs. s·enadores, a esta forma, agora submetida.tto Sei-úldo, pen-s-amos. nós, do PDS, ser esta ii forma
que deve ser aprovada e acolhida, em qUe pesem as res~
peit~tvds ·p~s-~ções dos eminentes colegas que têm pÕnto
de vista diferen-te, íne!Usive o meu nobre: dileto e .eminente coestaduano, o Senador Itamar Franco, um homem de posições cloras, coerentes, firmes, na sua vida
pública, posições que .respeitamos e admiramos, mas das
quais divergimos. S. Ex• tem uma visão pessimista da
vida brasi(ei_ru... Nó.s,. porém, temos uma visão mais oti~
mist_a. Sentimos que a economia brasileira estã se recuperrtndo, apesar das enormes dificuldades que o País enfrent<L Se compararmos a situação do Brasil com a da
Argenti~1, por exenl"pto, paf~de maiores recurs~s na~u
raís q-ue O nosso, vemos qué.nossa economia vai apreseilt~il10(.,-íridícios valiOsos de recuperação, e os índices inflacionários· da Argentina creScCm, enquantO os nossos temns furidados esperanças- tendem a se.estabíJizar e a
decrescer,_
Sr. Presidente, Srs. Seiladores, por todas estas razões, ·
a Bancada do PDS optou pela forma_de acolher as decisões tomadas pelas nossas Lideranças na Câmara dos
Deputados e votar favorave_lmente à inicjativa que_estâ
sendo agora apfeciada. - • -- ~O SR. PRESIDENTE (Moacyr_Dalla) --:_.CQ_ncedo .a
pal:;vra ao eminente Senador_ Fernando Henrique Cardoso par_a _disc~:~tir a matéria pelo: PMDB. V. E~' dispõe
-de IS IÍ-Jirlut~s.
·· · - ·
.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB- SP- Para discutii" a matéria. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e .Srs. Senadores:
A Liderança do PMDB nesta Casa, numa demonstruÇtlÕ de_es.píiTto aberto e d·emocrático, deu palavra a
. um .dos membros desta bancada que precisamente não
concorda com o acordo realizadÕ na Câmara dos Deputados entre o PMDB e o PDS.
~conhecido o meu penSamento, como sei q~e ê o pensamento, eu diria, quase que da maioría desta Casa. V~u
- -_poupar a paciência dos ilustres companheiros de ter de
repetir a argumentação, mas é conhecido o p~samento
de todos nós no sentido de que não há mais cabimento
-na manutenÇão de. uma política salarial de arrocho, até
porque todos também sabemos que o próprio INPC jã
vem devidamente arrochado. Quando concedemos 100%
de ~1ume"nto, nós, na verdade, já estamos concedend-o auffieiit()UQuéni dO aunlento do. índiCe geiãf dé-preCOS: PÕr
conseqUência, pai-ece-nos muito difícil a posição que,
sentimos provavelmente, serã adotada nesta- Casa.
Compreendo, como Senador de São Paulo, por outro
Tadõ, a diversidade QUe existe no BraSil. Sei perfdtamen-tCCfui o·empe-rihõ-ae"t"Odos nós' vai nâ díl--eção. de cOnceder efetivarnente melhorias para a classe trabalhadora.
·senn: -naS-dísC-Us.SõCs corri in~éus cOmpãóheiros de. Bà:nca~
da: Oq"lúmto essa diversidade_ regíoniü motivavà, e.m ~~~
gllns deles, a preocupaçãá-no' sentidO de Que a rejeiÇão
-Pura e simples da lei, sUa postergação ou eventualme-nte
:I deci=etaçUÕ- de uma no!-ma Pelo-i>OdCr Executivo, pode~
ria ferir interesses reais também de ti·abaihad-ores·:
- -Poi-t:.i.ntO; POsso Compreender e compreendO a posição
daqueles CjUi&vei-geffi de n:tim, rrias não posso deixar de
votar no sentido de apoiar as emendas sU:pressivas que
..aqi.iiTOr:lrTI"'aPn!sentadã"s, <i.té porque. soU co~autor dessas
em"eíldas:~ .
-

·a

Acri::dito que a supr~são do ·art. 29 restabcleeería, ~a
- verdade, o espíritO daquilo qUe foi a provido no Senado,
c acredito ·que a supresSãO do art. II seria uma éonseqüênciú-riilúli-at da supressão do art. 29~ acredito que·o. ârc 12,
que diz respeito à questão do aumento de produtividade,
que pela lei da Câmara estabelece um teto, ê flag:rãntemeiÍte conifaditôrio com o· que tem sido s~inpre áfiS.Oçado pela maior parte da Liderança do Governo, no sentido de que é necessária a introdução da livre negociação.

Sou favoráv~l à livre negociaçao, não para recuperar sa-lários cm fUnção das perdas de inflação, mas para recuperar vantagens em função do aumento de produtivida.~e. C't\Çfe_ditg_q~e n_ão hÁ razão. alguma Para que se coíba
um acerto _entre _a_s partes, nesse caso.
Portanto, votarei favoravelmente à emenda supressiva
do art. 12. Não posso menos do que estar totalmente de
acordo· com u supressão dos arts. 16 e 17. Espero que,
mesmO enten-dendo â posição dos Senadores, nesta noite,
nãO se faça uma votação em bloco, e seja possível pelo
menos aperfeiçoar a lei que veio da Câmara, e trazê-la
mais para próximo daquilo que foi o espfríto da propo.s·
ta do Sen.1dor Nelson Carneiro, que teve nossa acofhida.
Quero deixor também aqui registrado, nesta noite, o
tipo de debate que estamos realizando. Acho importante
isso, poii]ulgo que estamoS nos prepa.randõ.efetivamente para o ex.ercício da vida democrâtica.

Nõo sou favorável a questões fechadas. Acredito que a
resporisabllid<ide pessoal dos Srs. SC:nadoreS ê Sliuina
coisa que deve ser preservada, e acredito que o esfoi"Ço
CJué.vàmOs "fazer esta noité;-de permitir um debate como
esúl sendo perffiiúdo, . amplo, que se mostrem as
"-difei-ei1çã.S e o respeito reCiproCo de cada··~m assuffiir
suas posições, é um passo ãdiante na vidã democfãtica
deste País. Aqui," ilão há receios de que, de repente, uma
minori~ eyen~Uril_ se organiZe para impor um~ von~~·de à
m.al'orin- Aqui: hã..: pura e s·implesmeiúe· ci desejo -de
avançar ..n.IJ questão das relações entre trabalhadores,
empregadores e o Governo.
Acredito~ portanto, que serã possivel, a despeito de
t.t,~ç:lo. dar um passo adiante. Acredito também, que, na
votação dàs emendas supressivas, mantido esse espírito
de liberdade que nos anima, chegaremos a um resultado
que h{t de s~r. se não possivelmente, o ideal porque ideal,
no meu modo. .de ver, seria recuperar o jã ·perdido pelo
.ussalariado, isto hoje é impossível, poderemos, pelos
menos, dar um passo que contemple um futuro mais
equ:lnime.
Se, porventura, não formos felizes nó sentido de
alcançar os 100%. do fNPC, como estamos propondo,
tenho certeza de que é uma responsabilidade do futuro
do Governo da República, e espero que seja o da Aliança
Democrática, para corrigir essa distorção.
Entendo, as dificuldades. .eventuais da Bancada do
PDS na sua negociação Com o Planalto, mas não intenderia qualqu.er dificuldade da__ nossa Bancada na
negociação futura com o Planalto, fruto da vontade de
todos nós.
Ainda que tenhumos um resultado decepcionante, do
ponto de vista da maioria dos trabalhadores, creio que
ele será transitório. Etri-pOuCos meses mais, todos estaremos unidos, e digo todos porque, neste caso, tenho certeza de que os representantes do PDS se juntarão a nós
para a recuperação da dignidade do salârio do trabalhador neste País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, disse que não desejava
cansá-los e serei conseqUente com o que afirmei.
Manifesto já, portanto, por antecipação, qual será mel!
voto. Quero dizer que compreendo perfeitamente a
diversidade de opiniões que vai aqui se manifestar nessa
noite, mas acompanharei o nobre Senador Itamar
Franco e o nobre Senador Carlos Chiarelli, nas erii.erida:.
s.upre..c;sivas.
.. Muito obrigado. (Muito bem!)
o

··o SR. P:REstDENTE (Moacyr

Dalla) -

Con_c.edo a

ra_l~\.:.Vru ao n?b~~ Sena~o~ Nelson Carneiro.
0 SR. NEIS'ON CARNEIRO (PTB -

RJ. Para

disCutir. Sem revisão do orador.)·- Sr. Presidente e Srs.
senadores:
Minhas prfmeiras palavras são de sinceros agradecimentos pela compreensão dos Srs. Semiddores e dos
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Líderes das Bancadas aqui reunidos, do meu apreço-aos
autores das emendas objero de debate, e tainbém .de
reconhecimento tls generosas palavras que têm sido
proferidas nesta noite e que envaidesSem e emOlduram
uma modesta carreira parlamentar.
Todos, sem exceçã-o, entre os membros- desta CUsa,
desejarütm votar este projeto, assegurando a todos os
trabalhadores, em todos os níveis, 100% de reposíçãõ
salarial e não de aumc!lto salarial porque, no fundo, o
que se estú fazendo é a reposição de uma parte do salã-rfo
que tem sido retirada do trabalhador.
Devo _significar a-_ minha especial admiração Pela.
posição assumida pelos nobres Relatores Eunice Michiles e Hélio Gueiros._Sei que ambos gostariam-de ocupar
e~ta tribuna, nesta noite, para afirmar que não abririam
mão dos 100%~ Mas, sensíveis à situação-cr"iada aqui,
opinaram pela aprovação do texto da Câmara cioS
Deputados, ainda que sem se comprometerem com a
manutenção de todos os seus dispositivos.
O sistema de Governo Presidencial dá ao chefe do
Executivo o poder de vetar qualquer proposição em
desacordo com seu pensamento ou, ao menos, com as
convicÇões, as experiências, ou as --ínformações dos
órgüos que o assessoram. Todos sabemos que o veto_
[')residencial, no atual sistema constitucional, nunca será
derrubado pelo Poder Legislativo: são necessários 2/3
do total de Deputados e 2/3 do total de Senadores que"
compareçam ao rlenário do Congresso e aí manifestem,
puhlicamente, seu voto contrário à decisão presidencial.
Portanto, esta é uma fatalid"ade do sistema presidencialista e. infelizmente, ainda não se votou, neste País, ã
restauração do sistema parlamentar de governo.
-Estou, Sr. Presidente, entre aqueles que lamentam não
se possa corrigir nos arts. 12 e 15, uma expressão equívOca, errada. e que não representa o pensamento da
própria C.i.mara, quando fala na ''data buse". COm issó,
prejudica muito~ dos servidOres que poderfam ser beneficiados se se usasse a expressão correta de "salário" e não
de "data base", porque o exemplo é típico na Vale do
Rio Doce em que se a expressão fosse ·"salário" a
Cõmparihiu poderia ser pressionada para, no forma do
art. 15. fu:ier a correção e só o fará usando a "data baSe",
não por pressão mas por generosidade.
Sr. Presidente, lamento que não seja regimentalmente
possível ou não tenha sido possível à Liderança do
Governo. aqui representada pelo nobre Senador Aloysio
Chaves. retirar do art. 15 essas expressões finais: "quando do.1 próxima correçllo automática semestral do salário
para vig_er no semestre subseqüente".
lsso importará em retardar essa possível e necessária
revisiio para o mês de março, quarido se não fosse essa a
locuçiio final, se poderia fazer imediatamente.
c

Quanto aos arts. 16 e 17, dúvida não hã, em nenhum
de nós, da necessidade de sua e:rc._tirpação do textQ votado
pela Câmara dos Deputados.
O nobre Senador Itamar Franco já o demonstrou de
maneira irrecusável com aquela bravura, coerência e vigilância democráticas que o caracferizain nesta Casa e
que lhe asseguram um lugar marcado na históricá cívica
de Minas Gerais e na crônica parlamentar de nossa geração.
Creio p6rém, Sr. ·presidente~ que-esoie é o-Primeiro passo. Não acredito que hoje se esti:ja encefraridO utna campanha pela revisão salarial. f! a primeira vez; em muitos
anos, que o Congresso Nacional, por iniciativa parla--mentar, aprecia um projefc>--aessa-nãtUi-iZa~Também estou certo de que qualquer que seja o Pi"esi- ~
dente eleito, para não faltar aos deveres e aos compromissos assumidos com a ctasse trabalhadora, deverá enviar, no dia seguinte a sUa posse, um projeto de n:posição salarial que faça justiçà a todos ·aqueles trabilhadores que, com o suor do seu rosto e com o sacrifíciO de
seu salârio, estão pagando pela inflação e pela recessão.

Creio, outrossim, Sf :-Presidente, que itenilum Juiz do
Trabalho neste País negará 20% para completar 100% àqueleS trabalhadores que, pelo projeto, nos termos sugerídOS- peJa camara-, npo terão 100%-de reposição.- .
Digo isto- porque, com o- efifto- cascata 'que esta -lei
contém, -po~ucos serão os trabalhadOies braslleiros que
não alcançarão mais do que 80%, quase 90%. E cada Juiz
do TfãbalhO-convocado para opinar num dissídio entre
empregado e empregador sentirá a necessidade de conceder esses 20% que infelizmente são um teto, quando devia ser -Uma base.
PeOSo~ Sr. Presidente, nos aposentados e pensionistas.
A demora na aprovação desse projeto irá impedir que no
dia 19 de noveinbro os aposentados e pensionistaS deste
-País comecem a receber uma majoração nos seus proventos e em suas pensões.
Finalmente, sr: Presidente, recordo um episódio da
vida republicana, dos mais altos nela registrados. Estavam a caminho do exílio aqueles Parlamentares, inclusive a· meti saudoso chefe Josê Joaquim Seabra, para o distante Cucuí. Ali compareceu Rui Barbosa. Era adversário de Seabra. rVJas, ao sair para defendê-loS perarite o
SupreJ"JTO""Tribunal Fédéfãl, disse uma frase: .. "- Eu,
aqui, vini- buscar o meu quinhão de exílio".
Sr. Presidente, em homenagem aos coleg!!_s que Vª()
votar dos 100% para os trabalhadores que re_cebem três
salários in(nimos e, daí por diante, 80% com a possibilidade de alcançar 20%~ eu- também que J:iodería m_uito
bem -me vestir aqui do defensor extremado dos 100%
para todos Õs_ níveis, COmo propus e como acredito de
justiça, eu_tambêm quero recolher meu gu_inhão de impopularidade. Também aceito, constrangido em~ora,
mais por lealdade a esses companheiros que a esta hora
aqui es_tào, aceito meu quinhão de -impopularidade e
vOto - como disse o nobre Senador· Hélio Gueiros- e
como disse a nobre Senadora Eunice Michiles - pela
aptoV<i.ção do projeto tal, neste ponto, como foi redigido
pela Cãmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la)- Encerráda a
discussão, passa-se à votação da matéria.
Coricedo a palavra ao eminente Líder Aloysio Chaves,
para encaminhar a votação.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Para encaminhar a votação.- Sr. Presidente, Srs. Senadores: A Liderança do PDS, a Bancada do meu Partido, ambos, sentem-se à vomade para apreciar esta matéria e assllllijr, -aqui; Umã pOslção ilítida- clã.ra, ã -reSPeito -de a-ssunto tão controvertido e tão polêmico mas, ao mesmo
tempo, de importância indiscutível para -a Vidã p-olttlca
nacional, sobretudo com grandes e graves implicações
nesta-aftiafcoilfuritura-ecõn6mica e firianceira. Â Votlta:
de, porque·o Senado é testemunha da diretriz que imprimifit"o~ à Liderança do PDS, neS~a CiSa.. O discurso proferido, há poucos momentos, pelo nobre Senador Hélio
Güêiios, atesta, exatã:iTiente, esta Posição que abriu ensejO~ à ánálíse, ãO-êxaffie, a discussão e à aprovação, pelo
Se!ladO;-de matérias que-estavam, de certa maneira, Contida em virtude de __óbvias dificuldades. Com relação ao
Decreto-Lei n9 2.065, nós o liberamos para a disc_ussão e
vãtãçãõ em -d_uas opo~tunidades nesta Casa. Quarid~
aCeitari10s- a- ui-gêõcla e a aprovamos quando, tambbn,
decidimos sobre o mérito do projeto. DevO diZer, pãra
deixar bem claro, que não hã nenhuma incoerência e nen-huma contradição e nem a nossa Bancada está mudando- de P_o_sição, que, qua'"!do ap_rÕvamos a alteraçã-o d~
DeCfeto:Cei n9 2.065-e o projeto do eminente Senador
Nelson Cilrneiro, não o fizemos com o compromisso definitíV-o im torno desse texto, mas para ensejar O" debate,
a di~cussão e a análise desta matéria pelo Congresso brasileiro, para deflagrar este processo. Processo-que deveria conduzir in-elutavelmente, como conduziu, a uma ne·
gocíaçáõ e ao--eni.êridimento entre os Partidos.
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O _texto do projeto do nobre Senador Nelson Carneiro, embora singelo. em chegando à Câmara dos Deputados permiti~.!_ UJ"!:l_ ~_xame mais anJplo, mais detalhado,
m"aiS mTrlucioso desta matéria e a elaboração de um substiú.ltivo -que;aprovado ·em virtude de .i.cordÓ de Liderança entre o PDS, PMDB e o PTB, cheg~u, posteriormente, ao Senado da República. Não obstante este acordo aquiescemos, mais uma vez, em reabrir o ciclo de entendimentos e negociações no senado em torno do substitutivo, porque entendíamos que ele envolvia Pontos
que não tinham passado pelo exame inicial desta Casa,
quando aprovou, para encaminhamento à Câmara, o
projeto do Senador Nelson Carneiro. E asSim fizemos
em várias matérias. Ainda recentemente, com emenda
que apresentamos atravês do Vice-Líder, com relação ao
projeto que assegura o acesso aos meios de comunicação, à Televisão ·ao rádio para _propaganda política,
porque entendemos também que eSte ê o momento adequado para o exame e revisão desta matéria. Estamos
prontos para esse diálogo, para esse entendimento, para
negociação no âmbito parlamentar, de tal maneira que
todas essas graves questões encontrem aqui uma justa e
correta solução, que venha necessariamente pela via congressual.
Quando o projeto do nobre Senador Nelson Carneiro
chegou à Câmara dos Deputados, em face das modificações ampLas que seriam introduzidas, chegaram a cogitar que se f!Z_esse tal alteração atravê:s de um decreto-lei,
como ocorrera em relação à polítíca salarial, até aquele
m9mênto. Não só a Liderança do meu Partido, como o
Governo, recusaram esta solução, por entender que deveríamos aproveitar o Projeto do Senador Nelson Carneiro, melhorá-lo na medida do possível, ampliâ-lo tanto
quantO lleci::SSário, mas, por via do Congresso, adotar
uma solução sobre essa matéria que tanto nos preocupa.
Não há posição mais isenta, mais correta, mais consentâ~
nea com o nosso propósito de reivindicar e consolidar as
prerrogativas do Poder Legislativo do que a conduta
adotada pela minha Bancada e pelo meu Partido.
-com relação, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, ao substitutivo da Câmara, alguns requerimentos de destaques
para a supressão vão merecer, mais uma vez, nosso
apoio, porqtie êhtendemos que esses dispositivos devem
ser eliminados do projeto não, muitas vezes, por uma
questão estrifilmente legar ou de ordem econômica, mas
porque ocorre, como se verifica com relação ao art. 17,
uma repetição de norma que está em pleno vigor. Vamos
acolher a supressão do art. 17. Mas o art. 17 não tem a
significação que está se pretendendo dar, nem contém
nenhuma incorreÇão~ nem apresenta eiva-de inconstitucionalidade~ ê preciso ler o art. 17 e atentar que ele estabelece a peneis preeeito aplicável aos servidores públicos.
Diz o artigo 17 "não se aplica aos servidores da
União, dos tstados, dÕ DiStritO Federal, dos Territ6rios,
dos municípios e de suas Autarquias". As empresas
pú.biicas e as sociedades de economia mista não estão inclui das nessa restrição. As empresas estatais que podem
se_utilizar da legislação salarial e reivindicar os reajustes
necessãrios, conforme fica estabelecido.
Isso está ainda em perfeito acordo com a Constituição
Federal, quando estabelece no artigo 170 do parágrafo
segundo:
. ''Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as- empresas públicas e as sociedades de
econ-omía--mista 8 er-se-ão Petas normas aplicáveis
às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do
trabalh9 e ao das obrigações."
Esse arl.. I7 se refere apenas aos servidores dos Estados, da União, dos Municípios e das Autarquias Federais. Portanto, guarda perfeita consonância com a pres-crição constitucional. Todos sabem, nesta Casa, que os __
servidores públicos, indep~ndentes do regim_e jurídico a
que estão submetidos, seja o estatutário, seja o da legislação Trabalhista, receberam e continuam recebendo aumentos, atrâvés de lei própria, em dois períodos distin-
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tos, durante o ano. Nunca se Aplicou aos servidores
públicos, nem dos Estados, nem dos Municípios, nerri da
União, o Decreto Lei 2.065, ou qualquer qu~-0 tenha antecedido._ Não obstante isso, concordamos com -a supressão deste artigo, porque esta norma de ca_râter geral
jâ se contêm na legislação.

Com relaç:lo, também, ao art. 16, estamos de acordo
com a sua supressão e devo informar ao SenadO, que a
lembrança da inclusão desse art. 16 partiu de um ilustre
Deputado da Oposição, Deputado Francisco Amaral,
que inslstiu na conveniência de sua inclusão neste substitutivo, e a Liderança do PDS, na Câmara dos Deputados, segundo me informou o Deputado Nelson Marchezan, concordou, para não criar obstãculos, e facilitar o
entendimento e a negociação.
Com realação, Sr. Presidente, ao art. 12, estamos também de acordo com a surpessão das expressões finai~ ''oM
corrida no ano anterior''. Não concordamos com a suM
pressãq ""ftxado por ato do Poder Executivo", porque o
produto interno bruto, é um dado fundamental para que
se possa, dentro desse critério, aferir a produtividade, e
só pode ser estebelecido pelo Poder Público. Mas não é
um dado que possa ser manipulado, não pode haver sus~
peita de manipulação com relação ao Produto Interno
Bruto, porque ·isso é um dado fudamental da contabiliM
dade nacional. -e- evidente que., para que se possam deM
senvolver as negociações, com base na livre negociação
que o projeto estabelece, hâ necessidade de que esse dado
seja previamente estabelecido. Evidentemente, se não se
diz que é pelo P_oder Executivo, teria de se admitir que
essa fixação resultasse de urna aferição da FlESP, do
DIEESE, da FundãçfO Gétulio Vars:as, ou de qualquer
ou.tro órgão.
Esta expressão é uma expressão adequada, é uma exM
pressão c_orreta, é uma expressão necessária. Quando,
desde a legislação de 79, excluímos os parâmetros necesM
sários para afe!ir a produtividade, enfrentamos uma graM
ve dificuldade e sérios distúrbios na área econômica. TriM
bunais Regionais do Trabalho, através de dissídios coleti vos, adotaram critérios díspares para fíxação da produtividade, chegando alguns a 20%, uns a 15%, a 18%, sem
nenhuma norma disciplinadora dessa matéria, que só foi
encontrar um certo denominador comum, quando o Tribunal Superior do Trabalho fixou, atravês de uma jurisprudência que se tornou normativa, critério que muito se
aproxima e identifica com o que consta agora deste prOMjeto de lei.
Com relação ao art. 15, a alteração mencionada nã_o_
seria possível, porque.ela implicaria em dat uma nOva redação ao arti~o. Não se usou, COf!IO se fez agora, nodes~
taque encammhado à Mesa, com relação ao art. 29, do
artificio de retirar uma expressão ao caput do artigo, ou~
tra do inciso primeiro, ou~ do inciso segundo e compor
um artigo completamente_diferente, em dissônancia com
o esp!rito do projeto de lei, que estabeleCe o aumento d~100% atê 3 saláriOs mínimOs, e de 80% a partir de 3 sa~
1ãrios mínimOs, com uma faixa de negociação de 20%. O
Regimento do Senado é claro, quando declara que não
será permitido destaque de expressão, cuja retirada inverta o sentido da proposição Ou a modifique substancialmente. Mas não o impugnamos e deixamos que, ainda assim, esse destaque fosse recebido para qué o Senado
decida sobre esta matéria, porque há um entendimento,
um acordo de Liderança que determinou a inclusão des~
ta matéria na Ordem do Dia de hoje, no sentido de vota~
rem, a Lide~ança do PDS, do PMDB e o PTB, neste parM
ticular, pela manutenção da norma estabelecida na Câ~
mara. O eminente Senador Nelson Carneiro, honrando
esse compromisso, acabou, como autor do projeto, de
aquiescer a esta fórmula, dando um exemplo de espírito
público, de renúncia, de compreensão e sobretudo de colaboração para o bom resultado dessa reunião e da decisão do Senado Federal.
Com relação, Sr. Presidente, e- Srs.. Senadores, ao ar-i.

69, parágrafo 29, item I, nóS; Líderes de PáiüdO-s, concOr-
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damos com a exclusão deS.$e dispositivo, para conciliar
as reivindicações e os pleitos da escola privã.da no Brasil,
mantendo, ao mesmo tempo, as outras normas que benefi~iam ã nobre classe do magistério, inclusive, reduzindo
par? l62 horas o cálculo do salâ~rio~hora para remuneração dos professores.
Por último, Sr. Presidente eSrs. Senadores, concordamos com a exclusão do parágrafo únko dO art. !9, porque, conforme exposição feita, esse artigo se tornaVa desnecessárío, pois a regra geral s-õbre a mátériajâ -est{contiôa na Lei Orgânica da Previdência Socíare no seu regulamento. A inclusão desse artigo excluiria de outrOs benefícios da Previdência mais de um milhão e trezentas
mil pe~soas, _e a sua_ exclusão não pr~judi~a ninguém,
porque a norma já está, repito, na Lei Org"tnica cia PreVl~
dência Social.
Veja, portanto, o Senado, que estamos, ao acolher o
subStitutiVo da Câmara, reexaminando e alterando pontos que nos parecem importantes e _acolhendo, ainda
mais uma vez; as sugestões, as ponderaÇõ-es e as reivindi~
cações oriundas da Oposição e de alguns ilustres colegaS
nossos, porque, no que concerne ao art. 12, aos arts. 16 e
17, o nosso ilustre colega Senador Carlos Chiarelli é tani~
bêm um dos subscritores dessas emendas. Portanto, é
uma emenda que partiu de Senadores do PMDB e do Senador Carlos Chiarelli, pelo PDS, e nós a acOlhemos.
Das quatro_ emendas importantes qu~ recebemos da
oy-osição, concordamos integralmente com duas e, parcJalmente, com uma. E só com relação a~ art. 2" é que
havia a manifesta e absoluta impossibilidade. de· uma alteração.
O f.ã.to incontestável, Sr. Presidente, é qu; o novo projeto de ld constitui uma reforma profunda e bCnéfica do
DeCi'efo-lei n'i' 2.065, melhora e aperfeiçoa este d_iploma
legal, em benefício dos trabalhadores no Brasil. Espero
que o Senado~ cumprindo o acordo estabelecido entre os
Partidos, possa hoje, nesta noite, aprovar esse projeto de
lei para que, agora, por via do Congresso, por iniciativa
de um Parlamentar, inclusive _da Oposição, e pOr um
acordo entre os Partidos políticos das duas Casas, consigamos um diploma legal que, se não é ainda a solução
ideal para essa matéria~ dentro dessa grave conjuntura
nacional, é um grande passo à frente em relação ao
2.065. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
~ palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para êncami-

__ nhar a votação, lembrando a S. Ex' que dispõe deS minutos para falar.

O SR. HllLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a vátação. Sem revisão dõ orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não fosse a disposição regimental, o PMDB se dis)Jen---::
sariã de encaminhar a vot.ação da matéria, porque a disM
cusSãó já deiXou bem clara a posição deste Senado. Tanto ~ brilhante parecer da nobre Senadora Eunice MichileS, -ComO o'-Pronuncia.mento -e o pãrecer do nobre :Senador- Itamar Franco, Presidente da Comissão de Fi-- fiânçã.s, como o pronunciamento do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso e as lúcidas considerações do Sr.
Senador Nelson Carneiro, bem co~o as compreensivas
considerações do ilustre Líder do Governo, deíxaram
bem .claro q_ue o proje_to _não é o ideal para o Senado _!l~m__
para o povo brasíleiro. Mas como a política é arte dO
possível e esta é uma Casa do possível, a Casa da- arte
política, temos de nos conformar com essa situação. E o
PMDB, embora considere fundamental que se dê .os
100% de aumento para toda espécie de assalariados, concorda com essas ri!striçõesjâ muito bem expostas t~m
~~~ pelo_ ilustre Senador Morvan Acayaba que, por sinal, comoveu~me com elogios 3.o meu pronunciamento.
O -Sr. Senador Nelson Carneiro ilustrou seu pronunciamento, recordando um político baiano, JJ. Seabra,
que disse termos de pagar um pouco pela impopularidade. Remonto mais atrá." e vo u lembrar ao ilustre Senador
1
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Nelson Carneiro a história de Jacó e de Lia, imortalizada
no famoso soneto de Camões, que começa dizendo.~ "sete
anos de pastor, Jacó servira a Labão, pai de Raquel, serrana e bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela, só
por prêmio, pretendia".
A história ê a seguinte: JaCó queria Raquel, que era a
moça dos sonhos e dos encantos dele. Serviu a Labão
sete anoji, pensando que ia conquistar aquela sua querida, sua formo_s~. que era Raquel. Mas Labão, em vez de
lhe dar Raquel, lhe deu Lia. Acontece que Jacó recebeu e
aceitou Lia, sem contudo desprezar a oportunidade de
ter Raquel. E ele foi e conseguiu Raquel.
Assim faz o PMDB hoje. Estão nos dando a- Lia, nós
vama:s açeitar. Eu espero, nobre Senador Nelson Carneiro, qu~ não tenhamos de trabalhar mais sete anos, mas
talvez sete meses, para ter integralmente os 100% para
todo o assalariado brasileiro.
Era este o pronunciamento do PMDB, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR_ PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao eminente Líder Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, _pron_uncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Par_~Ge~me claro que a nós do PMDB interessaria a
manutenção do projeto original do Senador Nelson Carneiro, que aqui votamos, em regime de urgência, concedendo 100% do !NPC a todas as categorias profissionais
dos assalariados brasileiros. Esta, aliás, sempre foi nossa
pregação em todo o período de nossa existência partidária, diante das dificuldades crescentes da massa trabalhadora que se vê, a cada dia que passa, atormentada
com o aumento vertiginoso do custo de vida, dentro de
uma e_spiral inflacionária que até hoje não foi contida se~
quer pelos Governos que vêm se sucedendo nos últimos
tempos.
Entretanto,· a Câmara dÕs Deputados, por um acordo
de Lideranças, deliberou modificar a pro"posição do Senado, apresentando um substitutivo que ora vem ao nos-so exame. Apresentamos alguns destaques através de
vários Srs. Senadores componentes da nossa Bancada,
procurando guardar nossa coerência os quais serão votados, na noite de hoje, pelo Plenário do Senado Federal.
É claro que se pudéssemos manter até o fim a posição
total da nossa Bancada em favor dos 100% do lN PC, nós
preferiríamos pelas razões que já expus. Mas para isso,
tería-moS de fugir ào acordo inte.rpartidário e colocar no
Plenário do Senado pelo menos 35 Srs. Senadores, que,
pelo seu voto, pudessem apoiar essa justa reivindicação.
Ora, Sr. Presidente, Srs. _Senadores, reconhecemos
que, apesar de nosso crescimento em termos de Oposição, com a Aliança Democrática que se formou em tor·
no da candidatura do Dr. Tancredo Neves, no Senado
Federal: no momento, ainda correríamos um certo risco
se fôssemos aqui pelejar neste sentido.
Temos ~e ser realistas. Chegamos à c•:mclusão de que
teríamos de optar entre o melhor e o menos ruim. Sem
dúvida algúma, o menos ruim, no que tange a esse ponto
crucii:tl, para nóS, que ê dos índices do INPC, éjUSt3menM
te o que foi fiXado pela Câmara dos Deputados. O mais
relevante é que nós vamos, nesta noite, revogar o famige-rado Decreto-lei_!J9 2.065, aprovado no Congresso Nacio~_al _contra o voto de toda a Oposição brasileira. A
Nação inteii'a "reconhece o nosso esforço naquela noüe
histórica para que tambéril aquele decreto não fosse_ aceito pelo Congresso Nacional.
Poís bem, esse decreto~ lei que já está praticamente em
desusQ, porque as grandes empresas já não o aplicam e
ta~bém algumas estatais, está agora vivendo seus últimos mome11tos, porque o Senado Federal, ao votar o
Projeto Nelson Carneiro com o substitutivo da Câmara
dos Deputados, escoimado de alguns dispositivos que
não poderiam realmente prevalecer, como os arts. 16 e
17, ficará definitivamente sepultado.
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Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a posição da
Bancada do PMDB é clara, nesta noite. Como Uder votarei favoravelmnte a alguns destaques, para efeito de su-

pressão de dispositivos que, a nosso ver, não devem
constar da proposição final, mas no que tange aos índices salariais, manterei o que foi votado pela Câmara dos
Deputados, abrindo a questão para a minha Bancada,
respeitando a posição de alguns companheiros que jã
têm compromissos definitivos com o reajuste--de 100%(cem por cento) para todas as categorias.
Creio que o importante, como bem acentuou o nobre
Líder Aloysio Chaves e o nobre Líder Nelson Carneiro_,
a quem rendo minhas homenagens por mais essa conquista de carãter social na legislação brasileira, é que o
Congresso Nacional, nesta noite, vai realmente lavrar
um grande tento, qual seja, o de retomar a si a tarefa de
legislar em matéria de política salari_al.
Era o que tinha a dizer. (Mui_to bem!)
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nos termos
do art. 321 do Regimento Interno, o substitutivo_ da Câmara ao projeto de lei do Senado Qeverá ser considerado
série de emendas e votado separadamente por artigos,
parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência
aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votaçãO em globo ou de grupo de dispositivos. Nesse sentido foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido pelo Sr. l9 Secretário.
b lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 250, DE 1984
Requeremos, nos termos regimentais, votação, em
globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n9 10), de 1984.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1984. - Aloysi<l
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder Cio
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o requerimento.
O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra para encaminhar a votação~ Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.
V. Ex' tem 5 minutos.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à vOtação do substitutivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
{9-Secretái'io.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

REQUERIMENTO N• 252, DE 1984
Nos termos do art. 347, a!íne~ "c", do RegimeritO Interno, requeiro destaque para rejeição dos seguintes dis~
positivos do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do SenadO n9 103, de 1984:
- - item I do § 29 do art. 6"';
--no art. 12, as expressões: além da correção_deque
trata o art. 29 desta lei e a constante do art. anterior ...
ocorrida no ano anterior; e
- art. 16 e seu Parágrafo único; e
- art. 17.
Sala das Sessões, 18 outubro de 1984.- AIOy:Sio Cha-

ves.
REQUERIMENTO N• 253, DE 1984
Nos termos do art. 347, alíne~ ·~c", do Regimento In-terno, requeremos destaque para rejeição dos seguintes
dispositivos do Substitutivo da Câmara ao Projeto de
lei do Senado n9 103, de 1984~
- do "caput" do art. 29 as expressõe.s. "segundo a diversi_da.de das faixas salariais e cumulativamente, observados os segllfntes critérios:"
- no inciso] as expressõe.s "aié 3 (três) vezes o valor
do salário mínimo".
- a totalidade do inciso ii do art. 29;
- art. II e seus parágrafos.
,....._- art. 16 e seu parágrafo único; e
art. 17.
-Sala das Sessões, 18 de outubro de 1984 - Itamar
Fra~co - Carlos Cbiarelli - Fernando Henrique Cardoso.

=-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se,
pOrtanto, à votação, em globo, do substitutivo, ressalva~
dos os destaques.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. ltamar Franco - Sr. Presidente, solicito Verificaçã.o de votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - É regimental o requerimento de V. Ex•
Solicito aos Si'S. Senadores que rotomem seus lugares,
· para procedermos à verificação de _votação. (Pausa.)
Naforriia regimental, a vptação será nominal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o líder do PDS?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Co_mo vota
o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Lider do_ PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO - Siin.
Os Srs._ Senadores já podem votar. (Pausa.)

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.)
São lidos os seguintes:_
REQUERIMENTO N• 251, DE 1984
Nos termos do art. 347, alínea_ uc", do_ Regimento ln-_
terno, requeiro destaque para rejeição do parágrafo único do art. 19 do Substitutivo da Câmara-ªº Prqieto de
Lei do Senado n"' 103, de 1984.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1984. - Aloysio
Chaves.

Votam ... Sim" os Srs. Senadores:
Affonso Camargo - Alberto Silva --Aimir PintoAloysio Chaves- Altervir Leal- Álvaro Dias- AJJ)aral Furlan- Amaral Peixoto -_Carlos Lira -Claudio-_
nor Roriz - Eunice Michiles - Fábio Lucena - Galvão Modesto- Gastão Ml.lller- Guilherme Palmeira
....;;,., Hélio Guei_ros- Henrique Santillo- Humberto Lucena- João Calmon- João Castelo~ José FragelliJosé Sarney - Lenoir Vargas - Lourival Baptista -
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Luiz Cavalcante- Marcelo Miranda- Marco Maciel
- Ma-uro BOrgeS- Moacyr Duarte- Morvan Acayaba - Nelson Carneiro - Octávio Cardoso - Passos
Pôrto - Raimundo Parente.
Votam .. Não" os Srs. Senadores:
Carlos Chiarem - Fernando Henrique Cardoso Itamar Franco - Pedro Simon - Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Se todos os
Srs_Senadores já votaram, procederei à apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 34 Srs. Senadores.
Votaram NÃO 5 S_rs. Senadores.
Não houve abstenção.
O substitutiv-õ foi aprovado.
É o seguinte o subs_ti_tutivo aprovado

EMENDA DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 103, de 1984
(N9 4.216, de 1984, naquela Casa)
uDispõe sobre a manutenção da correçio automática semestral dos salários~ de acordo com o lndice
Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, e revoga dlspOsiiiYOs-do Decreto-Jef n9 2.065, de 26 de outubro de I983.
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Art.- 19 O vãlor-fnonetáriO dos salãrios será coriigido semestralmente, de acordo com o lndice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, variando o fator de
aplicação na forma desta lei.
Parágrafo único-. -O reajuste das aposentadorias e
pensões far-se-á nas condições previstas nesta lei para os
salãrios dos trabalhadores.
Art. 29- A correção efetuar-se~á segundo a diversidade das faixas salariais e comulativamente, observados os
seguintes critérios:
I - até 3 (três) vezes o valor do salário mínimo,
ffiUitiplicando~Se o salário ajUStado por um fator corres:..
pendente a l.O (uma unidade) da variação semestral do
lndice Nacional de PreçoS ao -Consumidor - INPC;
Íl -acima de 3 (três) salários mínimos aplicar--se-á,
até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no
que exceder, o fator 0,8 (oito décimos).
§ !9 Para os fins deste artigo, o Poder Executivo
publicará, mensalmente, a variação do 1ndice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, ocorrida nos seis
meseS anteriores.
§ 2"' -0 Poder Executivo colocarã à disposição da
Justiça do Trabalho e das entidades sindicais os elemen~
tos básicos utilizados para a fixação Cio Indice Nacional
de Preços a:o ConsUmidor --INPC.
Art. J9 A correção de valores monetários dos salários, na forma do artigo anterior, independerá de negociaç_ãq coletiva e poderá ser reclamada, individualmente,
pelos empregados.
§ 19 Para a correção a ser feita no mês, será utilizada
a variação a que se refere o§ {9 do art. 29 desta lei, publicada no mês anteiior.
§ 29 Será facultado aos Sindicatos, independentes
outorga de poderes dos integranteS da respectiva categoria profisSíóiial, apresentar reclamação na qualidade de
substituto processual de seus associados, com o objetivo
de assegUrar a percepção dos valores salariais corrigídos
na forma d-0 ãftigo anterior. Art. 49 A cÕ~Jtagem de tempo para fins de correção
salarial será feita a partir da data-base da categoria pro;.
fissional.
§ .1"' Entende~se por data-base, para fins desta lei, a
d_ata de início de vigência de acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa.
§ 29 Os empregados que não estejam incluídos numa
das hipóteses do parágrafo anterior terão como database a data do seu último aumento ou reajustamento de
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salário, ou, na falta desta, a data de início de vigência de
seu contrato de trabalho.
Art. 5~' O salário do" empregado admitido apóS~ a
correção salarial da categoria será atualizado na subseqUente revisão, proporcionalmente ao número de meses
a partir da admissão-.
Parágrafo único. A regra deste artig·a-·nào ·se--apfíCa
às empresas que adotem quadro de pessoal organizado
cm carreira, no qual a correção incida sobre os respectivos níveis ou classes de salários.
Art. 61' A correção do valor monetáriO dos salários
dos empregados que trabalham em n:gime de horário
parcial será calculada proporcionalmente à correção d_e
seu salário por hora de trabalho.
§ ]I' Para o CáCu]o da correção do salário por hora
de trabalho, aplicar-se-á o disposto no art. -29 desta lei,
substituindo-se o salário do trabalho pelo seu salário pOr
hora de trabalho e o salário mínimo pelo salário
mínimo-hora.
§ 29 Para o caSo dás prOfessores, serão- aplicadas as
seguintes normas:
I - o reajuste do salário-aula_ será calculado por analogia com o saláriO--hora de que trata o paJ:"ágrafo anterior_. c_om o prévio acréscimo do valor_ cori_espondente a
10 (dez) ou 20 (vinte) minutos, conforme se refiram a auJas diurnas ou noturnas, respectivamente;
I I - o salário mínimo hora a que se refere o parágrafo
anterior será apurado pela divisão do saláriO-mínimO p·or
162 (cento e sessenta e duas) horas.

Art. 79 A correção monetária a que se referém õs
arts. ]9 e 29 desta lei não se estende às remunerações variáveis, percebidas com base em comiss_ões percentuais
pré-ajustadas, aplicando-se, porém, à parte fixa do salário misto perceOido Pelo empregado assim remunerado.
Art. 89 A correção dos valores monetários dos salários--de trabalhadores avulsos, negociados para grupos
de trabalhadores, diretamente, pelas suas entidades sindicais, será efetUada de acordo com o disposto no art. 29
desta lei.
Parágrafo único. No Ca~io- de trabalhadores avulsos,
cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho NacionaLde Política Salarial- CNPS, a data-base será a de
sua última revisão salarial.
Art. 99 O empregado dispensado, sem justa causa,
no período de 3_0 (trinta) dias que antecede a data de sua
correção salarial, terá direito à indenização adicionai
equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Art. 10. Ficam mantidas as datas-bases das categorias profissiOnais, para efeito de--nego9iações coletivas
com finalidade de_ohtenção de aumentos de salários e de
estabelecimentos de cláusulas que regulem condições especiais de trabalho.
Parágrafo único-. - Os-aumeiltoS coletivos de salários
serão ajustados por um ano, não podendo ocorrer revi~
são, a esse título, antes de vencido aquele prazo.
Art. 11. Mediante convenção, acordo coletivo ou
sentença normativa; fica ainda facultado complementar
a correção de salário a que se refere o inciso 11 do art. 29
desta lei até o limite de 100% (cem por cerito). § J9 Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes
para os empregados; segundo os níveis de remuneração.
§ 29 A convenção coletiva poderá fixar níVeis diversos para a correção e o aumento dos salários, em empresas de diferentes portes, sempre ·que razões de caráter
económico justificãrem essa diversificação, ou excluir as
empresas que comprovarem sua incapacidade económica para suportar esse aumento.
§ 39 Será facultado à empresa não-excluída do campo de incidên__cía- do aumento determínado na forma deste ardgo, comprovar, na ação de cumprimento, sua incapacidade econômica;-para efeito de sua exclusão ou colocação em nível compatível com suas possibilidades.
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Art. 12. ---Além da correção de que trata o art. 29 desta lei e a constante do artigo anterior, parcela su_plementar poderá ser negociada' entre empregados e empregadores, por ocasião da data-base, com fundamento no acréscimo de produtividade da categoria, parcela essa que terá por limite superior, fixado pelo Poder Executivo, a vaflãçãÕ do. PrÕduto Interno Bruto - PIB, real per capÜa,
ocorri_da no ano anterior.
Art. 13. As empresas não -poderão_ repassar para os
preços de seus produtos ou serviços a parcela suplementar de aumento salarial de que trata o artigo aitterioi;
soh pena de:
I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras ofiw
dais;
II -revisão de concessão de incentivos fiscais e de
tratamentos tributários especiais.
Art. 14. Garantida a correção automática prevista
no art. 29 _desta- lei, a-s empiesas púbTícas, as sOCiedadesde economia mista~iS fundaçõCs instiilli({aS ou rii~m-tidaS
pelo Poder Público, as entidades governamentais cujo regiiile de renumeração do pessoal não obedeça integralmente ao dísP-osto na Lei n9 5.645, de lQ de dezembro de
1970, e legislação complementar, as empresas privadas
subvencionadas pelo Poder PúbliCo, aS conéesslõnârias
de serviços Públicos federais e demais empresas sob corr-trole direto ou indireto do Poder PúblicÕ-sÕrrienti poderão celebra_r ÇQntra.to_s coletiyos de trabalho, de natureza
económica, ou conceder aumentas coletivos de sã.lârios
- nos termos das Resoluções do Conselho Nacional de
Política Salarial.
§ !9 As cfipõSições--deste artigo apfiCanl-se aos tiába
lhadores_ avulsos, cuja remuneraÇãO- SCjã dfscÍplinad~- -pelo Conselho Nacional de Política Salarial.
§ 29 Quando se tratar de trabalhadOres -avulsos da
orla marftima subordinados à Superinteridência Nacional da Marinha Mercante- SUNAMAM, compete a
eSta fever oS salários, inclusive taxas de produção.
§ 39 A inobservância das disposições do presente ai'tigo, por parte de dirigentes de entidades sujeitas àjUriS- ·
dição do Tribunal de Contas da União, poderâ, a cri tê-rio
da referida Corte, ser considerada ato irregular de gestão
e acarretar, para os infratores, inabilitação temporâria
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos ou entidades da administração direta
ou indircita e nas fundações sob supervisão ministerial.
§ 49 Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade referida no caput deste artigo, quando couber e
sob pena de inépcia iniciãl será acompanhada de parecer
do Cons_elho Nacional de Política Salarial relatív_o à possibi]jdade, ou não, de acolhimento, sob aspectos económicos e financeiros, da proposta de acordo.
§ 59 O parecer_a _que se refere o parâgrafo anterior
deverá ser substituído pela prova documental de que,
tendo sido solicitado_ há mais de 10 (trinta) dias, não foi
profeAdO l)elo CNPS~
- - -.
Art. 15. Às categorias cuja data-base tenha ocorrido
no últimos três meses_ anteriores a vigência desta lei será
facultada a negociação de que trata o art. ll desta lei
quando da próxima correção automática semestral de
salãríos, parã. viger no seiiú!stfe -sUbseqUente.
Art. 16. As disposições r~ferente à correção e aumentos salariais constantes desta lei vigorani até 31 cfe
julho de t 985,
Parágrafo úníco. A partir de }9 de agosto de 1985, a
correção e os aumentos salariais, quando não acertados
entre as partes, serão plenamente resolvidos pela Justiça
-do Trabalho.
Art. 17. As disposiÇões d6s_ta lei nãO se aplicam aos
servidores da União, dos Estado do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios e de suas autarquias,·submetidos ao regilne da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo as autarquias instituídas pelas Leis n9s 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e 6.385, de 7 de dezembro de
1976, e·__a_s criadas com atribuições_ de fisCâlizar"i:' exercí-

Outubro de I984

cio de profissões liberais, que não recebem subvenções
ou transferêricías à conta do Orçamento da União.
- -Art. t"s. ~ Esta lei entra em vigor na data~de sua publicação.
8-rt. 19. __ Revogam-se as disposições em contrário e
em especial o8 arts. 24 a 42 do Decreto-lei n9 2.065, de26
de~ óUtUbn:i-de=" 1983.
···
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à
votação do Requerimento n9 251/84, de autoria do Senador Aloysio Chaves, de destaque, para rejeição, do parágrafo úníco do art. ]9, do Substitutivo da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 103/84.
A- Presidência vai esclarecer ao Plenário que a deliberação sobre o requerimento já envolve decisão sobre a
matéria destacada. Assim sendo, aprovado o requerimento de destaque para rejeição de determinado dispositivo, estará o mesmo rejeitado.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica rejeitado o dispositivo citado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Em votação
o- R,_~querimC?Jlt<? _n9_ 252/84, de destaquel de_ autoria dÕ
Senador Aloysio Chaves que requer a rejeição dos sew
gulntes dispositivos di? Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto- de -Lei do Senado n9 103/84:
- Item l do § 29 do art. 69;
-no art. 12, as expressões: além da correção de que
trata o art. 29 desta Lei e a constante do art. anterior._
ocorrida no rulo anterior; e
~ art. 16 e seu parágrafo único; e
-art. 17.
Em votação o-requerimentO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
APi-OVã.do.Ficam rejeitados os dispositivos citados.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)~ Em votação
o Requerimento n9 253/84, de destaque, de autoria dos
Srs. Senadores Itamar Franco, Carlos Chiarelli e Fernando HeJl!Íque Cardoso, que requer a rejeição_ dos seillintes dispositivos do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 103/84:
- do caput do art. 29 as expressões ..segundo a diversidade das faixas salariais e cumulativamente, observados
os seguintes critêrios":
-no inciso I aS' expressões "até 3 (três) vezes o valor
do salário mínimo".
- a totalidade do inciso II do art. 29,
- art. II e seus parágrafos;
- art. 16 e seu parágrafo único, e
--art. 17.
Em votação o requerimento._
O Sr.ltamar Franco- Peço a palavra pela ordem, Sr,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, tenho
uma solicitação a fazer a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- V. Ex• pede
a palavra para uma questão de ordem ou para encaminhar a votação?
O SR. ITAMAR FRANCO ordem, Sr. Presidente.

Para uma questão de

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a V. Ex• para uma questão de ordem.
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O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO D(Y
ORADOR. SERk PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, pela ordem.

O SR. ALOYSIO OIAVES (PDS- PA. Pela or-.
dem.) -Sr. Presidente:
Estou inteíramentede aCordo com a sugestão. Eu "íã
até me antecipar a essa questão suscitadã pelo nobre Se-nador Itamar Franco porque se aprov3:do; pcir eXem-plO;
o destaque do artigo 21', haverá cabimento para a
jeiÇao-ao-art. li. com-raação aos artigos 16, §único, e
17, nós já os rejeitamõs. Portafito; o requerimento, nesse

re.

particular, estaria prejudicãdo. Então, entendo que V.
Ex' deve submeter à votação, primeiro, o artigo 2~', como
está no requerimento do Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Exatamente,

Ex~.

O SR. ALOYSIO CHAVES -Se' for mantidO 0 aftigo 29, estarão prejudicados os de n'>'s 17, 16 e o 11.

O sr. Itamar FranCO -=-Era -essa a ponderação que eu
desejava fazer a V. E• Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) A Mesa vai colocar em votação o Requerimento n'>' 253, como foi ãpresentado.
Em votação o _requerimento de destaque de autoria
dos Senadores Carlos Chiarelli, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (PaUsa.)
Rejeitado.

Po.ndente a 1.0 (uma y.nidade) da variação semestral do
fn_dice_ Nacional de Preços ao Co!!sumidor :...___ INPC;
II -acima de 3 (três) salários mínimos aplicar-se-â,
·atê o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no
qu~ exced.er,__9 fator 0,8 (oito décim9s).
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
§ 19 Para os fins deste artigo, o Poder Exec_utivo
Álvaro Dias - Amaral Furlan -Carlos Chiarelli pubticará, mensalmente, a variação do lndice Nacional
Fernando Henrique Cardoso -Itamar Franco --Josê
Preços aO Consumidor- INPC, ocorrido nos seis
de
Sarney__ ---:-Pedro Simon - Severo Gomes.
meses_ ã.nteriores.
_
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
§ 2'>' q .Poder Executivo cotoCa:râ à ~disposição da
Afforiso Cainargo - Alberto Silva - Atmir PintóJustiça do Trabalho e das entidades sindicais os elemenAloysio ChiveS .:.... Altevir Leal - CarfoS Lira - Clauto_s básicos_u~ilizados para a fixação do lndice Nacional
díonor R.oriz -- Eunice Michiles - Fábio Lucena de Preços ao Consumidor - INPC.
Gaivão Modesto - Gastão Maller - GUilherme Pai~
Art. 3'>' A correção de valores monetários doS" sameira- Hêlio Gueiros- João Calmon -_João Castelo
lários, na forma do artigo anteriOr, inâependerá de nego-- Josê Fragelli- Lenoii' Vargas- Lourival Baptista
ciação _cotetiva e poderá ser reclamada, individualmente,
- Luiz Cavalcante- Marcelo Miranda - Marco Mapelos empregados.
cid - Mauro Borges - Moacyr Duarte - Morvan
§ l'>' Para a correção a ser feita no mês, será utilizada
Acayaba - Nelson Carneiro--- Pàssos Pôrto - Raia variação a que se refere o § t '>' do art. i'>' desta Lei,
mundo Parente
publicada no mês anterior.
§ 2_'>'- Será facultado aos Sindicatos, independente da
ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
ou-torga de poderes dos integrantes da reSPectiva-categoHenrique Santillo
ria profissional, apresentar reclamação na qualidade de
substitutivo pfocessual de seus associados, com o objetiO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se provo de assegurar a percepção dos valores salariais corrigiceder à apuração. (Pausa,)
dos na forma do artigo anterior.
Votaram SIM 8 Senadores e NÃO 28~
Art. 4'>' ~~_contagem de temPo parã rúls de cofreção
Houve uma abstenção.
salarial será feita a partir da data-base da categoria proO requerimento foi rejeitado.
fissional.
Em consequência, ficam _niantidos os rlispositívos cita§ I'>' En~e~-de-se por data-base, para fins desta Lei, a
dos, com exceção do art. 16 e seu parâgra~o úniCo--C do
data de iníciO de vigência de acordo ou coqvenção coletiart. 17, que foram rejeitados pelã -deliberaçãO-do requeriva,
ou sentença normativa.
·
mento anterior.
§ ~'~ Os empregados que não estejam incluídos numa
A matêria vai à Comissão de Redação.
das hipóteseS- do parágrafo anterior terão como database a data do seu último aumentO ou reajustamento de
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesaláriO,- Õu, ?a falta desta, a cfãta de irlício-de vigência de
sa~ parecer da Comissão de Redação, que será !ido pCio
Sr. 19-Secretário.
seu contrato -de trabalho.
Art. _5'>' O .salário rlo empregado admitido após a
-1:: lido o seguinte:
"" c_orreção salarl.al da categoria será atualiza-do na subse-qUente rev!~ão, proporcionalmente ao número de meses
PARECER N• 643, DE 1984
a partir da admissão.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os Srs. Se,-

nadores já podem votar. (Pausa.)
(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.)

Da Comissilo de Redação
O SR. ITAMAR FRANCO Presidente.

Peço verificação, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

J;; regimen-

tal o requerimento de V. Ex' Solicito aos "Srs:-SeiJãdores
tomarem assento em seus lugares, para procedermos à
verificação -da votação.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, gostaria
que V. Ex•, por obséquio, esclarecesse que o Senado vai
votar, agora, os 100% do INPC. Queria ãpC!la:S referepdar para não haver confusão na hora da votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Vamos proceder à nova votação que, na forrila regiiiierital, serã feita
pelo processo nominal.
Como vota o Líder do PDS?

O SR. AWYSIO CHAVES (PDS~ PA)- Não,
Presidente.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Çomo vota
o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB) -

Não, Sr. Presidente, mas a questão está em aberto.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PT B?

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB ,Sr Presidente.
c

RJ) -

Não,
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Redaçio final do Projeto de Lei_ do Senado n9 103,
de 1984 (n"' 4.216/84, na Câmara dos DeputadOs).
Relator: Senador 'claudionor Roriz.
A Com-issão -apresenta a redação final do Projeto de lei
Jo Senado n\'1 103, de 1984 (n"' 4.216(84, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre a manutenção da correção
automática- semestral dos salários, de acordo com o lndice Nacional de Preços ao Consumidor- .INPC, -e revOga dispositivos do Decreto-lei n'>' 2.065, de 26 de outubro

de ~1983.
Sala das CoinlsSões, 18 de outubio de 1984. - Passos
. Pôrto, Pr~idente,- Oaudionor Roriz, Relator- Álmir
Pinto.

ANEXO AO PARECER N• 643, DE 1984
Dispõe sobre a manutenção da correção automâticª_ semestral dos salários, de acordo com o lndicç
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei n'>' 2,065, de 26 de
dútubro de 1983.
O Congr~so Nacional decreta:
Art. ('>' O valor monetário dOs saláriOs será COrrigido semestralmente, de acordo com o Indice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, variando o fator de
aplicação na forma desta Lei.
Art. 29 A correção efetuar-se-â segundo a diversidade das faixas salariais e cumulativamente, observados os
seguintes critérios:
I-:- até 3 _(três) vezes o valor do salário mínimo,
multiplicando-se o saláriq ajustado por um fator ~orres-

Parágrafo :único. A regra deste artigo não se aplica
às empresas que adotem quadro de pessoal organizado
-em carreir~~ no qual a correção incida sobre os respectivos níveis ou -Classes de salários.
Art. 69 A correção do valor monetáriO dos salários
doS_- effipregaaos que irâbái"h"am em regime- de hOrãriO
parcial será calculada proporcionalmente à c_orreção de
- seu salário ~pqf hora de 'trabalho.
§ 19 Para-O cálculo da correção do salário por hora
. de t~balho, a_p~icar~s~~á o disposto ~o a_rt. ~-"'_desta Lei,
suóstituin<!_~=Se-p salário do trabalhador pelo seu _salário
--~- po~ _h~ra_ de_;rab~lh~ e _-o__sa~ário mf~imo pelo -salário
· míriiiTIO hora:§ 2~- Para-~o caso dos. professores, o 'SaJário Jnínimo
hora a que se refere o parágrafo anterior será apurado
pel~ _divisãC?_ do salário ~ínimo por f 62 (cento e sessenta
e duas) horas.
Art. 79 A _correção monetária a que se referem os
arts. 19 e 2'>' desta Lei não se estende às remunerações variáveis, percebidas com base em comissões percentuais
pré-ajustadas, aplicando·se, porém, à parte fixa do salário místõ percebido- pelo empregado asSim remunera-

do.
Are 89 A Correção dos valores monetários dos salários ·de trabalhadores .avulsos, negociados para grupos
de trabalhadores, diretamente, pelas suas entidades sindícais-, ~er_á efetuada ~e acordo com o disposto no art. 29
desta Lei.
Parágrafo único. No caso de trabalhadores avulsos,
cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de PoHfica Salarial- CNPS, a data-base será a de
sua últíma revisão salarial.
f\rt. _?'~ O empregado diSPensado, sem justa causa,
no período de 30 (t~inta) dias que aniecede a data de sua _
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correção salarial, terá direito à indenização adicionãfequivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não
pelo Fundo de Garantia do TempO de Serviço......:: FGTS-.
Art. 10. Ficam mai:ttidaS-as da-taS-baSes das categorias profissionaís, -para efeitO de negociaÇões ColetiVas
com finalidade de obtenção de aumentos de salários e de
estabelecimento de cláusulas que regulem condições especiais -de trabalho.
Parágrafo único. Os aumentos ColetiV(is de saláiíos
serão reaJuSfados por um ano, não podendo Ocorrer revisão, a esse título, antes de vencido aquele prazo.
Art. 11. Mediante convenção, acordo coletivo ou
sentença normativa, fica ainda facultado complement"ar
a correção de salârio a que Se refere o inciso II do art: 29
desta Lei até o limite de 100% (cem por cento).
§ }9 Poderão ser estabelecidos percentuais diferéntes
para os empregados, segundo os níveis de remuneração.
§ 29 A Convcilção coletiva poderá fixai níveis dlversos para a correção e o aumento dos salários, em empresas de diferentes portes, sempre que razões de caráter
econômiCo juStificarem essa diversifiC'açãô, ou exciuk3s
empresas ·que comprovarem sua incapacidade econômica para suportar esse aumento.
§ J9 Será fac~ultado à empresa não eicluíôa do campo de inCidência do aumento determinado na forma deste artigo, comprovar, na ação de cumprimento, sua íncapacidade econônlica:;p-ara efeítõ de sua exclusão ou cOlOcação em nível compatível com suas possibilidades.
Art. 12. Parcela suplementar poderá ser negociada
entre empregados e empregadores, por ocasião da data
base, com fundamento no acrêscimo de produtividade
da categoria, parcela essa que terá por limite suPerior, fixado pelo Poder Executivo, à variação do Produto Interno Bruto -- PIB, real per capita.
Art. 13. As empresas não poderão repassar para os
preços de seus produtos ou serviços a parcela suplementar de aumento salarial de que trata o artigo anterior,
sob pena de:
I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e financiamenfõslnsiítUTÇõeS~tiil"ancelras • óficiais;
- ~
II - revisão de concessão de incentivos fiscais e de
tratamento tributárioS -CSpCciais.
Art. 14. Garantida a correção automática -preVista
no art. 29 desta Lei, as empresas públicas, as sociedã"des
de economia mista, as fundaçõeS instituídas oU m3.ntida5
pelo Poder Público; as entidades governamentais cujo regime de remuneração- do -peSsoal não obedeÇa integralmente ao disposto na Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e legislação complementar, as empresas privadas
subvencionadas pelo Poder Público, as concessionárias
de serviços públicos federais e demais empresas sob controle direto ou indireto do Poder Público, somente poderão celebrar contratos coletivos de trabalho, de natureza
económica, ou conceder aumentos cotetíVõs de salários,
nos termos das Resoluções do Conselho Nacional de
Política Salariai-CN PS.§ ]9 As disposições deste artigo aplicam-se aOs trabalhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada
pelo Conselho Nacional de Política Salarial.
§ 29 Quando se tratar de trabalhadOres avulsos da
orla marítima subornados à Superintendência Nacionaf
da Marinha Mercante - SUN AMAN, compete a esta
rever os salários, inclusive taxas de produção.
§ 39 A inobservância das disposições deste artigo,
por parte de dirigentes áe elJticfades sujeitas àjuris_çJição
do Tribunal àC Contas-da União, .poderá, a: critêr1o da
referida Corte, ser considerada ato irregular de gestão e
acarretar, para os infratores, inabilitação temporária
para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança nos órgãos ou entidadeS dá adininistração direta ou indireta e nas fundaçõi:s sob supervisão ministerial.
§ 49 Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade referida no caput deste artigo, quando couber e
sob pena de inêpcia, a petição inicial será acompanhada

por

de pareCer do Conselho Nacionaf-de Po-lítica SalarlalCNPS, relativo à possibilidade, ou não, de acolhimento,
sob aspectos econômiCo e financeirO- aa· propOstã.__ de
acordo.
§ 59 O parecei a que se refere o parãgrafo anterior
deverá ser substituído pela prova documental de que,
tendo sido soliCitado há mais de 30 (trinta) dias, não foi
proferido pelo Conselho Nacional de Política SalarialCNPS.
Art. ts:- ÁS Categorias cuja data-base tenha ocorrido
nos últimos três meses anteriores a vigência desta Lei, será facultada a negociação de que trata o art. II quando
da próxima correção automática semestral de salários,
-~
para vigCf no semestre subSequente.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data. de sua
-puiúicãçãO.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário,
em esPecial os artigos M a 42 do Decreto~Iei n9 2.065, de
26 de outubro de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dall_a)- Achando-se
em regime de urgência a matéria cuja redação final acaba
de ser lida, deve ser esta submetida imt:dia_tamente à
apreciação do Plenário.
Em discussão.a redação finai._(Pausa._)
Não havendo quem deseje fazer uso da pB.Iavra, encer-·
ro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

Outubro de 1984

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Os Srs. Senadqres já podem votar. {Pausa.)
(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO)
VOTAM "SÍM" OS SRS. SENA-DORES:
Affonso Camargo - Alberto Silva - Almir Pinto Aloysio Chaves- Altevir ~e_a~- Alvaro Dias- Amarai Furlan- Amaral Peixoto- Carlos Lira- Claudionor Roriz - Eunice Michiles- Fabio Lucena- Fer-nando Cardoso- Gaivão Modesto- Gastão MUllerGuilherme Palmeira- Helio Gueiros- Henrique Saritillo- Humberto Lucena- João Calmon- João Castelo -Jose Fragelli -Jose Sarney- Lenoir VargasLourival Baptista- Luiz Cavalcante- Marcelo Miranda- Marco Maciel - Martins Filho- Moacyr Duarte
_:_ -Morvan Acayaba - Nelson Carneiro - Octavio
Cardoso- Passos Pôrto- Pedro Simon- Raimundo
, Parente - Severo Gomes
VOTA "NÃo·· O SR. SENADOR:
Itamar Franco
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai ser fs:it~,,
a apuração.

Votaram SIM 37 Srs. Senadores.
· Votou NÃO -1 Sr. Senador.
Não houve abstenção.
O ~uerime~to foi aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao projeto de Lei do Senado n9 148/8-:J-Complementar (n9 191/84, naquela
Casa), de autoria do Senador Aloysio Chaves, que
adapta a Lei Complementar n9 15, de 13 de agosto
de 1,9,73, que regula a composição e o fUncionamento do Colégio eleitoral que elegerá o Presidente da
República, e dá outras providências às disposições
c;Ia Emenda Constitucional n'~' 22, de 29 de junho de
1982. (Dependepdo de parecer da Comissão de
Constituição ·c-JUStiÇa).

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 249/84, lido no· Expediente, de urgência para o Substitutivo da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 148, de 1984Complementar.
Em votação o requer!mento.

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Palia) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, que dispõe de
5 minutos para encaminhar.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma
questão de ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO PVSTER!ORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votaçã~
o requerimento.
Os Srs. senadOres qUe o apiovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado _o requerimento, vamos atender à solicitação do eminente SeD.ador Itamar Franco.
Solicito aos Srs. Senadores ocuparem seus lugares.
(Pausa.)
Como vota o nobre Líder do PDS?O SR. A.LOYSIO CHA-VES (PPS- PA)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Como vota
o noOre Líder do PMDB? ·
O SR. HUMBERTO LUCENA. - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o nobre Líder do PTB'?
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ) -Sim

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS:
-CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Eminente
Senador Itamar Franco, ao que me parece V. Ex' tem
efetivamente razão. Mas ê de se esclarecer, nesta oportunidade, que, quando anunciamos, dissemos o seguinte:
..ciue-fe8tlla a corripOsiÇão e o funcionamento do Colégio
Eleitofa] que elegerá o Presidente da República ... "
Aqui não estamos tratando de receita, nem de despesa
da União. Seria um outrO capítulo.
O Sr. Aloysio Chaves- Si: Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENT_E (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a V. Ex' para umã questão de ordem.
O SR. A.LOYSIO CHA. VES PDS- PA. Pela ordem.)
-

Sr.~Presidente:

Estamos alimentando uma questão de certa maneira
sem questão, porque quando esta matéria, que foi oriunda do Senado, aqui foi discutida, essa questão já foi suscitada e V. Ex~ a rejeitou, e foi dada a audiência no parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De sorte que
a decisão de V. Ex'" está absolutamente certa e guarda
perfeita coerência com a decisão já anterior do Senado.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - E,sta ques·
tão de ordem, como bem lembrou o eminente Senador
Aloysio ChaY_es, já foi decidida por esta Presidência,
nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco --Sr. Presidente, não c_oncorda-··
mos com o Senador Aloysio Chaves. Respeitamos a decisão da Mesa, recorrendo da decisão de V. Ex•

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- regi~en·
tal o requerimento de V. Ex• A Mesa o encaminhará à
Com-issão de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre S'enador Morvan Acayaba o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
.O SR. MORVAN ACAYABA (PDS - MG. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pr~si~
dente e Srs. Senadores:
A escolha do Presidente e do Vici>Presidente da República, por eleição indireta através do Colégio- Eleitoral, é matéria que já está inserida no texto da Constituição Federal. O que esta Casa está, agora, examinando
é apenas um projeto de lei complementar que disciplina e
regulamenta o funcionamentO -do Colêgio Eleitoral.
Aliás, Sr. Presidente e Srs.. SCii<idores, esse projeto de
lei complementar jâ foi discutido, examinado e aprovado
pelo Senado e remetido à Câmara do$ Deputados, e lã,
na outra Casa do Congresso, sofreu pequenas modificações, sendo que a principal delas se refere à data ou ao
prazo em que as Bancadas majoritárias das Assembléias
Legislativas dos Estados farão a escolha dos seis delegados já previstos no texto constituciórial. Eriquanto que a
lei complementar aprovada pelo Senado estabelecia o
mês de setembro, a modificação feita na Câmara dos_Deputados determinou que essa escolha se Taça nõ ·mêS de
outubro. Foi esta a princípa] inodificaÇão introdUZida no
substitutivo da Câmara dos Deputados ora em exame.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há mais o
que esclarecer ou discutir--na inatéria.
O parecer é Pela aprovação do substitutivo nos termos
em que está sendo submetido ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matêria, passa-se à discussão __ do substitutivo em turno úpico.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar franco para discutir o
substitutivo.
O Sr. Aloysio Chaves - h apenas um orador por partido.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Senador lta·
mar Franco já foi indicado para falar pelo PMDB o eminente Senador José Fragelli, a quem concedo a palavra.
O Sr. Itamar Franco - Então, Sr. Presidente, quero
que conste dos Anais da Casa que O meu Partido cassoume a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Taquigrafia
registrará.
O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Para discu·
tir. Sem revisão do orador.)- Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Estamos aqui, nós da Bancada do PMDB, cumprindo_
uma decisão da que não poderíamos fugir, porque mais
do que o nosso Partido fez, lutando pelas eleições diretas
nas ruas, nas praças públicas, nos plenários do Senado__e__
da Câmara dos Deputados, não seria possível exigir mais
de uma agremiação partidária. Esgotamos todos os recursos para que o povo, através dos seus milhões de eleitores, pudesse escolher sobera_namente o futuro Presi-
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O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Para encadente da Repúbl~ca. Mas o que é impossível não obriga a
minh~r a V_<?tação.) Sr. Presidente; as minhas palavras seninguém. Não pudemos chegar ás eleições ~:liretaS, mas
rão
breves, porque este foi um substitutivo que resultou
hã uma coisa que eu, pelo menos, considero mais impordo entendimento com a Liderança do PMDB e do PTB,
tante, que é a reconstitucionalização do País. _1:: a volta à
que nós subscrevemos, em primeiro lugar, e apresentademocracia, é a volta a um regime que tenha todas as gamos ao Senado da República. Preciso dizer, esclarecendo
rantias de uma Constituição calcada no regime da liber::r Casa, que anteriormente o texto desse substitutivo,
dade, nos moldes das Cartas Constitucionais que têm- requase como integralmente aqui apresentado, já havia
gido a Nação btasileira no Império e na República.
sido també!ll _'?bjeto c)e ampla negociação, que envolvia
". Se hoje, aqu,i, nos encontramos num acordo de_Partias lideranças desseS ffiesmos Partidos, na Câmara dos
dos e de Lider_a_nças para votar esse projeto, é p-orque
Deputados.
não pudemos, apesar dos esforços ingentes, levados não
Como houve dificuldade em iniciar a tramitação na
s9 pelo PMpB, mas por todos os Partidos de Oposição,
chegar às eleições diretas. Assim, o que importa, hoje, é
Câmara dos Deputados, nós o apresentamos mediante
esse acordo, ao SeO.ado.
darmos a oportunidade à Nação brasileira de ter eleito,
em 15 de janeiro, o--fuluro Presidente da República e
Q"uerodiz~, Sr. Presidente, que me rejubilo pelo fato
de a OpoSiçãO aderir a este meu projeto de lei,
marcharmos para novas instituições nacionais. Temos
subscrevendo-o
-e, hOje, aqui participando da discussão e
certeza, nós do PMDB, de que, assim agiitdo, não fugivotação, em regime d~ urgência, <;te uma matéria quereàs de-ter.minaÇõe~ dO riossO program-a:- p"artidárto e
gula o Cqlégi_Q Eleitoral, que não é ilegítimo, que não ê
cada um de ri6s aos deveres da sua consciência de cidaespúrio que não é uma afronta â Nação. Não estamos
dão brasileiro, de político e de_ homem público.
-mais em estado autoritário como disse o nobre Senador
Por isSo, Sr. Presidente, aqui nos encontramos, não
José Fragelli, estamos em plena democracia. Os comícios
nunl-ãcõrdo oportunista, nias num enteori.dimentá-qlle é a
estão aí, sendo realizados pela Oposição, embora sem
saída única, repito, para que o País venha a ter, amanhã,
eleição direta, com manifestações na quais não intervem
uma ConstitUição democrática e que as nossas instia autoridade federal; em alguns Estados governados pelo
tuiÇôes--possani levãr esta Nação a ser dirigida, ao mesPM D B, Parâ e Amazonas, hã autoridade estadual pratimo tempo, por um Executivo, mas também por um Concando violências e al:msos, prendendo Deputados Fedegresso reinstalado em todas as suas prerrogativas, em torais, Vereadores e outras pessoas que participaram desdas as atribuições clássicas do Poder Legislativo, para
sas concentrações públicas_._
que um regime autoritário como esse, que aiiida nos reT'fão posso aceitar que um regime que estabelece todas
gula e nos rege, não volte a se reintro_nizar na Pâtria braessas facilidades possa, ainda, receber aqui a pecha de
sileira.
_um regjme autoritário. Nó_s_estamos vivendo num regime
Era o que.tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muiio bemt
democrático, com todas as liberdades, com todas as
P.dlma"S.)
frânquias CtfnSlitUciOnais, aSseguradas pelo governo e
em pleno exercício da liberdade política. (Muito bem!)
- QSr. Aloysio_Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra.

·mos-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conced~ a
palavra ao enlinente Lídef NeiSoii" Carneiro, que a: sOlicitou_ em primeiro lug~r.

O SR. I'RESmE!I1TE: (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre senador Severo Gomes, para encaminhar a votação pelo PMDB

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a V. Ex•
que registre miOha solicitação, p"ara encaminhar a vo~~cão,_ c-omo Líder _do PDS.

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para enca·
minhar a vot~ção.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• terá a
palavra, logo após ao eminente Senador Nelson Carnei·
ro, que a soliCitou antes de V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Lídir._Para_ d~s.cJrtir. S~m revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.. senadores:
O ~enado vai decidir entre a redaç_ão aceita, em sessão
anterior, por esta Casa e o substitutivo da Câmara_ dos
Deputados.
Sendo assi__rp, Sr. Presidente, não podemos fugir desta
contingência: ou aceitamos a soluçãO do Senado ou a-so:
luçào da Câmara.
O momento é oportuno para reafirmar que, ainda que
seja modesta sua Bancada nesta e na outra Casa, o ~arti
do Trabalhista Brasileiro continuará lutando pelo restabelecimento das eleições diretas para Presidente e VirePresidente da República, quanto lhe seja possível. E confia que as Lideranças desta e da outra Casa, afinal, acordem em propiciar ao Congresso-Nacional a possibilidade
de votar uma emenda constitucional que devolva ao
povo o direito de escolher seus supremos dirigentes.
Efa esta--a declaração que, em nome do Partido, desejaria forniular, nesta oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Moacxr Dalla)- Está ~ncer·
rada a discusSão. Passa-se à votação.
O Sr. Aloyslo Chaves- Sr. Presidente peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- COncedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para encaminhar a votação, pelo PDS.

Há tempos, e não- fa~ muito, -pareceria inimaginável
que nosso País pudesse avançar tanto na perspectiva da
cons~rução _ das instituições democráticas. Todo esse
avanço começou com a mobilização pelas eleições diretas. Lutamos o quanto nos foi possível. O PMDB se
exauriu nesta luta e quase chegamos à vitória, na votação da Emenda Dante de Oliveira. Esgotamos todos os
meios para isso. Mas esta campanha despertou uma
enorme consciência cívica, lima cãmpanha sem precedentes em mobilização política do povo brasileiro. E essã
campanha provocou um outro tipo de articulação de
forças. Nós temos a certeza de qu~. hoje, aprovando esta
lei que regulamenta o Colégio Eleitoral, teremos os
meios, ContO S3.1ientou há pouco o Senador José Fragelli,
de irmos para a Assembléia Nacional Constituinte, de
reconstruirmos as instituições demcocráticas neste País,
de irmos para as eleições diretas, para termos uma ordenação jurfdica que venha refletir aquilo que o povo brasileiro deseja, como ordem social, económica e política,
enfim como direito- dos cidadões. Avançamos muito.
Este é um momento importante pa votação desse acordo
de Lideranças, para darmos um passo a mais na construção da democracia brasileira. O PMDB esgotou o que
pdde fazer até hoje para as eleições diretas. Irá
conquistá-las num futuro breve e, mesmo antes das
eleições diretas. teremos uma assembléia nacional constituinte, teremos um Congresso restabelecido nos seus pod,ere~. _teremos o avanço democ-rático que conseguimos
enxergar, hoje, muito próximo, coisa que, há pouco tempo, nos era dificil ver. Estamos vivendo um momento
ínlportante- e O -nosso Partido vota, aprovando, na seqUência desse acordo de Lideranças, com a segurança de
que interpreta a vontade do povo brasileiro, que se manifesta hoje -nos comícios, mesmo por eleições indiretas,
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com uma população maciça, que tem consciência de-QUe
não estã sendo traída e que realmente esse ê o passo importante e coerente na construção da democracia brasileira. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) nadores já podem votar.

O Sr. Itamar FraDcO- Sr. Presidente, pela ordem.

_( PROCEDJ;-SE X VOTAÇÃO)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra a V. Ex•, pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO --Gostaria que V. Ex !o-meconcedess!!, pelo Regimento, a palavra para uriia comu-

nicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a V. Ex~ de acordo com o art, 16, parágrafo VI,
V. Ex' dispõe de dois minutos e meio, nobre Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLIC.4fl0 Pt5STERI0N'
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nos termos
do art. 321 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara ao porjeto de lei do Senado, deverá ser considerado
sêrie de emendas e votado separadamente por artigos,
parágrafos, incis-OS~ afíOeas- e itens, em Coiresporidência
ao projeto emendado, salvo aprovação de requerimento,
para votação em globo, ou grupo de dispositivos. Neste
sentido foi encamínhado à Mesa: requerimento que serâ
lido pelo Sr. I'~ Secretário.

t

lído o seguinte

REQUERIMENTO N• 254, DE 1984
Requeremos, nos termos regimentais, votação, em
globo, do substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n9 148, de 19"84-- ComPlementar.
Sala das Sessões, 18 de Outubro de I 984. - Aloysio
Chaves - Humberto Lucena.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ) -

Sim.

Os Srs. Se-

Afforiso Camargo- Alberto Silva - Almir Pirii.o AloysiQ Chayes- Altevir Leal-Alvaro Dias -Amaral Furlan- Amaral Peixoto- Carfos Lira- Claudionor Roriz - Eunice Michiles --Fabio Lucena - Fernando Cardoso .,....- Gabriel Hermes - Gaivão
Modesto~_ Gastão_ MUller Guilherme Palmeira Heiio Gu-eíi'-os_- He-n-rique Santíllo _..:_ HUmberto· Lucina- João Calmon- Jõao CaStelo-- Jorg-e -Kã.lumeJosé Fragelli- José Sarney- Leoir Vargas- Lourival
Baptista - Luiz Cavalcanti - Marcelo Miranda Marco_ Maciel - Martins Filho - Moacyr Duarte Morvan Acayaba- Nelson Carneiro- Octavio-Cardos_o- Pass_os_ Pôrto- Pedro Simon- Raimundo Parente - Severo Gomes

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Itamar Franco

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Se todos os
Srs. Senadores já votaram, vã.i se proci:der à apuração.
(Pausa.)
Votaram SIM 39 SenadoreS e NÃO 1. Não houve abstenções.
Total: 40 votos.
~ssa-se à votação, em globo, do substitutivo que, nos
te-rnlos dÕ inciso II. ..a", do art. 322, do RegimeD.to Interno, depende, para sua aprovação, do voto favorável da
maioria da composição da Casa, devendo ser feita pelo
processo eletrônico.
Votação do substitutivo, em turno único.
Os Srs, Líderes votarn ••SIM' .. conforme o registro eletrônico.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO)
VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Moai:yr- Oa"lla) -Efn votação o
requerimento. (Pausa.)
- -- O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Infelizmente, não há encaminhamento de votação nesta fase.
O Sr.Itamar Franco- Se V. Ex• acha q-ue não hã

•n

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.{ Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi:

Affonso Camargo- AlbeftO Silva-:...:. AliTiir PintoAloysio Chaves- Altevir Leal-:- Alvaro Dias- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Carlos Lira-- Claudionbr Róriz - Eunice- Michiles - Fábio LUcena ~ Fernando Cardoso - Gabriel Hermes - Gaivão Modesto
- G_ast?o Müller- Guilhçrm~ Palmeira- Héljo Gueiros - HCnrique Santillo - Humberto Lucena -João
Calmon - João Castelo - Jorge Kalume- José Fragelli- JoséSarney- Lenoir Vargas ~ Lourival Baptista - Luiz Cavalcante- MarcelO Miranda - Marco
Maciel - Mauro Borges- Moacyr Duarte- Morvan
Acayaba - Nelson Carneiro - Octavio Cffrdoso Passos Pôrto - Pedro -SimõO - R-ainlurid.o ParenteSevero Goril-eS.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D•lla)

~Se

_todos os

Srs. senadores já votaram, vai se proceder à apuração.
(Pausa.)
Votaram SiM 39 Senadores.

O Sr. PRESIDENTE (Moacyr Daila)"Vai-se proceder
à verificação de votação requerida pelo nobre Senador
Itamar Franco.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus luiaTes
(Pausa.)

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, estava çoQ.versando com meu coestaduano e, por isso, não votei.

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PDS.

O SR. PRESIDEN_'!E_(Moacyr Dalla)- Será c_omputado o voto~!! a._cõr-do com o que V. Ex• declarar.

O SR. ALOYSIÓ CHAVES (PDS -

PAj"- Sim-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota

O SR. ITAMAR FRANCO -

Meu voto é contra.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Perfeito.

o Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim

Votaram SIM 39 __Senadores e_ NÃO 1.
Não houve abstenções.
Q substitutivo foi aprovado e o prOjeto vai à sanção

O SR- "PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o nobre Líder do PTB?

É o seguinte o substitutivo ·aprovãdo

Outubro de 1984

SUBSTITUTIVO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 I48, de 1984--Complementar
(N9 19If84-Complementar, naquela Casa)
Adapta a Lei Complementar n? 15, de 13 de agosto
de 1973, que regula a composiçio e o funcionamento
do Colégio que elegerá o Presidente da República e dá
outras providências à disposições da Emenda Constitucional n9 22, de 29 de junho de I982.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os arts. 4'~ a 89 e o art. 13 da Lei Complementar n? 15, de 13 de agosto de 1973, alterada pelo
Decreto-lei n9 1.539, de 14 de abril de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
.- "Art. 49 Cada Assembléia terá seis delegados,
mais dois suplentes, todos indicados pela bancada
do respectivo Partido majoritário, dentre os seus
membros.
Parágrafo único. Se nenhum Partido- for majÔritário na Assembléia, às bancadas numericamente
iguais caberá a indicação, em proporção, dos delegados.
A.rt. 59 A indicação a que se refere o§ 2'1 do art.
74 da Constituição far-se-á por eleição a realizar~se
no mês de outubro deste ano, na sede da Assembléia
Legislativa, mediante convocação e sob a presidên~ia do Líder do Partido Majoritário, obedecidas as
seguintes_ norma$:
I - cada Deputado_ votará em oito nomes;
l i - considerar-se-ão eleitos delegados da As--- sem?Jéia os sei$ mais votados e, suplentes, os dois
que se seguirem na votação;
III- havendo empate, resolver-se-á em favor do
mais idoso;
IV - termina_Qa a apuração, o Lfder da bancada
_E~<?clamará__Q_ resulta_do da votação e o comunicará,
imediatamente, ao Presidente da Assemblêia;
V - a votação será feita em reunião públíca e
com a presença de observad_or do Tribunal Regional
Eleitoral._
Parágrafo único. Na hipótese prevista no pará·
grafo único do artigo anterior, cada bahcada indicará os respectivos delegados e suplentes na forma do
caput deste artigo e de suas alíneas III, IV e V, obedecidas, ainda, as seguintes normas:
I - cada Deputado votará em quatro nomeS;- e
II - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembléia os três mais votados e, suplentes, os que se
seguirem na votação em cada Partido.
Art. 69 Recebida a comunicação a·que se refere
o inciso IV do artj.go anterior, o I;-esidente da As~
~blé_ia fará P!!_blicar no Diário Oficial, dentro de
48 (Ql_lar~f!~ e oit~) horas,_ os nomes dos delegados
ao Colégio- Eleitoral e os de seus suplentes.
Art. _79 O Presidente da Assembléia Legislativa, dentro de três dias, contados da publicação refe.
rida no artigo anterior, comunicará à Mesa do ~-
nado Federal os nomes e a qualificação dos delegados e de seus suplentes, encaminhando, ainda, có-piaS-autentk:3.das da ata da- reUiiião da-bancada do
Partido majoritário que os elegeu e da comunicação
do respectivo Líder.
Parágrafo único. Se, expirado o prazo, o Presidente da Assembléia não fizer a comunicação a que
se refere este artigo, essa providência caberá ao
Líder da respectiva bancada, dentro de igual prazo.
Art. 89 _Recebida a comunicação, a Mesa do
Senado_ Federai publicará, até 5 de dezembro, no
Diário Oficial, a composição do Colégio Eleitoral.
Art. 13. O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede
do Congresso Nacional a 15 de janeiro do ano em
que fmdar o mandato presidencial."
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Art. 21' Esta Lei Coin"ptementar entra em vjgor na
data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para
a sessão de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno, em primeiro turnO, do ProjetO ãe L-ei
do Senado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n'~ 1.541, de 14 de
abril de 1977 (Lei das Sub!egendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferidO em Plenári-o~
da Comissão
--de Constituiçio e Justiça.

2
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1981 (n~' 1.52"9/79, na- Casa de O-rigem)", que
dispõe sobre•.a.aposentadoria, c_om proventos integrais,
dos exwcombatentes segurados __ da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355 de !981, das Comissões:
··
-de Legislação Social; e
- de Finanças.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cámaw
ra n9 44, de 1981 (nY 587 f79, na Casa de origern), que
veda aos veículos de_ comUnicação de massa (rádio, te!ew
visão, cinema, jornais, reVIstas, ·cartazes, anuáriOS õuqualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anúncios e de Co!llerciais que não sejam negociados, produzidos, cri~'do.S, filmados, gravaM
dos, c-opiados - imagem e som - por profisSionais e
empresas brasileir'ls, tendo
PARECERES, sob nYs 186 e 187, de 1983, das Comlsw
sões:
-de Economia, favOrâVef, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viaria, Jcisê Lins e Lenoir Vargas; e
- de Finanças, favorável.
-- -4
Votacão, em. turno único, do Projeto de Lei da Câma-

ra nY 53, de J9n (nP 227(75, na' Casa de origem), quedíspõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dâ ou.tras provldências,-tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361,
de 1981, das Comissões:
- de Legislaçio Social; e
- de Educação e Cultura.

5
Votação em turno único, do Projeto_d~ Lei da Câmara n9 65, d~ 1979 (nY 4.257 f77, na Casa· de origem), que

autoriza a alienação de imóveis -r:esidenci_ais da Red~ Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n9s 335 e~6. de 1980 e 635 e 637,
de 198!, das Comissões:
- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, }9
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
...!-..de Finanças, 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonaHdade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.

. 6:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na_'Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra~
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 S.452, de J9 de maio
d~ 1943, para o fim de assegurar est:ibílidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, terido
PARECERES, sob n9s 299 e JOO, de 1984, das Comissões:·.··
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade; e
-de Legislação Social, contrárío.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 211, de 1983 (n9 4.112/80, na Casa de origem), que
acrescenta_parâgrafo único ao art.. 39 da Lei n9 1.060, de
5- de fevereiro- de 1950, que trata da assistência judiciária
aos necessitados, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465 de 1984. da
Comissão
- d~ Constituição e Justiça.

8
Võta:Ção, em turno único (apreciação preliminai-dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Intert:tO), do- Projet? de Lei da Cârrlara n~" 79, de 1979 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 59 da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n'S 692 e 693, de 1982. das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo Ql!e apresenta; e
-de_ Constituição e Justiça, pela injuridiCid~de do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So-cia/, com voto ven~ido, em separado, do Senado~.Franco
Montoro.
·

9
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se-nado n9 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que estabelec-e abatimento nos preços de derivados
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do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônomos, terido
-PARECER, sob n9 533, de 1984, da Comissão
----= d~ Redação, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do Requenmento n9 240/84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
ln terno.)

lO
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n~ 41, de 1982, de autoria da Senadora Laêlia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao DecretoRiei n9 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comíssões:
-...de Constituiçilo e Justiça- 19 pronunciamento:contráriO; l9 pronUnciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; ·e
-de Finanças, favorável nos termos de substitutivo
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encer·
rada a sessão~

(Levanta-se a sessão às 23 horas e 35 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
N9 70, de 1984
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e
97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Corriissão Diretora n9 2,_ de 4 de abril de 1973, e
tendo em vista o que conSta do Processo n9 011154 84 5,
RESOLVE aposentar, voluntariamente, OSMANY
JOSÉ DOS REIS, Técnico Legislativo, Classl:i. "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do SeR
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e
102, inciso l, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, in·
ciso II, 42~, in_~iso I, 429. incisos IV e V, e 415, § 49 da
· Res~lução SF n9 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, Aa Resoluçã~ SF _n9 358, de 1983, com proventos inR
tegrafs, b<.mt como a &ratificação de nível superior, a gratificação espe~ial de desempenho e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do
artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973, e artigo lO da Lei n9
4.345., de 1964, acrescido de 20% (vinte por cento), observado o limite prCvisto no artigo 102, §-29, da Constituição Federai.
Senado Federal, 18 de outubro de 1984. Dalla, Presidente do Senado Federal.

Moacyr

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 177• SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1984
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1..2.1- Ofício do Sr. 1'-Secretirio da Câmara dos
Deputados.
Comunicando a ajirOvaçao da seguinte ttiatéria:
- Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 16, de f9"82ln~' 136/82, na Câmara·dos
Deputados).
1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3- Oficio
- N"' 2.310/84, do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados; encaininhando, para a promulgação,
Projeto de Decreto Legislativo do Congresso Nacional, que apr.ova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo- da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, concluído em Brasília, a 9-de fevereiro de 198"2.
-

1.2.4. -Fala da 'Presidência
- Providências adotadas pela Mesa com vista à
promulgação da matêria constante do oficio lido anteriormente.
1.2.5 -Discursos do Expediente

SENAOOR LOURIVAL BAPTISTA -Acórdo
firmado entre o Governo da R~pública do Brasil e o
'Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas
(ONUfFAO), relativo à Assistência parã Reabilitação da Infra-Estrutura Agrícola em Áreas Atingidas pelas Secas, no Estado de_Sergipe.
SENADOR MOACYR __ D_UARTE :--Centenáriode nascimento de Josê Augusto Bezerra de Medeiros.

~SEJVAOOR ALMIRP!NTO...::. Trabalho, desenvolvido pelo Senador Lourivai Baptista, de combate
ao· tabagismo.

U-ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n~' 139/84, de autoria
do ~enador Nelson üiriieiro, que revoga: o Decretole_i n~' 1.541, d~_ I4 de abril de 197_7. (Lei das Sublegend~~-L(Em _regiryte de urgênci~.} Vota~O ~qiada por
falta de quorum.
- - -Projeto de Lei da Câmàra n~' _10/81 (Ó'
1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~>44f81 (nl' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema,- jornais,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitãr a autorizaçâo ou a Veiculã.ção de
anúncios e de comi:rciais que não sejam negociadOs,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissíonais e empresas brasí~
!eiras. Votação-adiada por falta de quorum.
=.::: PiõjCto dC Lei da Câmara n~' 53/77 (n~' 227/75,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votação adiada por
falta de_ quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n" 65/79 (n"
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes, Votação adiada por falta
de quorum.
_ -Projeto de Lei da Câ_J:!l-~ra n9 14/_84 ln9
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de }I' de_ maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade proVisória à muJbeftrabaihadora que contrair núpcias. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei --da Câmara n~' 2Iif83 (n~'
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 31' da Lei n~' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, _que trata da assist~nciajudiciâria aos necessitados. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 79/79 (n"
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao àrt. 5~ da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei nl' 5.890, de 8 de junho de
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n~' 13{80, de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do petróleo e do álcool,
quando destinados ao coilsumo próprio de motoristas profissionais autônolhos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta arti·
go ao Decreto-lei n'~' 594, de 27 de maio de 19M, que
institui a Loteria Esportiva Federal, dá outras proviáêD.cias. Votação adiada por falta de quorum.

e

1.4 -DESIQNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO ENCERRAMENTO

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO.
ANTERIOR
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado 'na sessão de 1810-84.
3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Ata de reunião do Conselho, realizada em 27-9--84.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI·
DOS
6-COMPOSIÇÃO
MANENTES

~DAS
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Legislatura

Presidência do Sr. Henrique Santillo

PARECERES.

..lS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -- Altevir Leal - Fábio- Lucena Raimundo Parente-- Claudionor Roriz ·.:....._Gaivão Modesto.- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros _,·Alexandre CoSta- José Sarney- Alberto
Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinlo --José Uns-Moacyr Duarte- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Luiz Cavalcante- Lourival B-aptista - Passos
Pôrto ~João_ :Calmon - Itamar Franco - Morvan
Acayaba- ~_maral F_urlan- Henrique Santíllo- Gastão Müller- José Fcagelli- Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Alvaro Dias- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli - Pedro __Simon ~ Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. SCnadores. Havendo núinero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos násso trabalhos.
O Sr. (9-SecretáriO proCederá à leitura do Expediente.

!:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OF1CIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMAAA DOS DEPUTADOS
N~ 855/84, de 18 do corrente, comunicando a aprovação da emenda do Senado ao Projeto dC Decreto Legislativ_o n916, de 1982 (n9 136/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de_Cooperação Científica e TeCnológica entre o Goverrio-:c:ta:-República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Equador, concluído em Brasflía, a 9 de fevereiro de
1982.

PARECERES NoS. 644, 645 E 646, DE 1984
Sobre o ProJetO de Lei do Senado n9 123, d~ 1~
- DF._(Mensagem n9 263, .de 18-7-84, na origem),
que "altera a estrutura da Categoria Funcional de
Bibliotecário, do Grupo-Out-:as Atlvidades de Ni"el
-Superior, de que trata a Lei n' 5.920, de 19 de sefe-mhro de 1973, e dá outras pro\'ldências".
-~

PARECER No 644, DE 1984.
Da Comissio de Constitulçilo e Justiça

Relator: Senador HeMdlo Nunes.
Através da Mensagem n' 263, firmada a l8dejulho do
corrente ano, o Senhor Presidente da República encaminha ao Senado_ Federal, no~_termos do artigo 51,_ combinado com o ~rtigo 42, item V, da Constituiçã.o Federal.
_projeto de lei, proposto pelo Senhor Governador do Distrito Federal, dispondo sobre reestruturação da catego-ria funcional de Bibliotecário do Grupo-Outra_s Atividades de Nível Superior, do Plano de Classíficação de Cargos.
Pelo Projeto, o preenchimento dos cargos ou empregos da classe especial e das intermediárias (ar~s_e-á mediante progressão funcional ou outras formas. regulares
de provimento.
A proposição, enfim, tomou por pâ.radigma a Lei n~
7.185, de 16 de abril de 1984, que disCiplina a mesma matêria na área federal.
A reestruturação_ pretendida cumpre todas as formalidades da lei, nada obstando _sua efetivação.
Isto posto', opino favoravelmente à aprovação do projeto, por constitucional, jurídico, boa técnica legislativa e
inclusive, quanto ao mérito,
· Sala das Comissões, 26 de setembro de 1984. ~José
Fragelli, Presidente eventual ~ HeMdio Nunes, Relator
- Monan Acayaba - Jutahy Magalhães- Hélio Cueiros - Pedro Simon - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira.

PARECER No 645, OE 1984
Da Comissio do Distrito Federal
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Pelo presente projeto de lei, que a douta Comissão de
Constit!Jição e Justiça considera constitucional e jurídico, é ªIterada a Categoria Funcional de Bibliotecário,
Código NS-723 _ou LT-NS-723, do Grupo-Outras Ativi~
dades de Nível Superior, a que se refere a Lei n9 5.920, de
19 de setembro de 1973 (art. 1').
Estabelece o parágrafo único do art. 1' que o preenchimento dos cargos ou empregos da classe especial e das
intefmediârfas far-se::á· mediante progressão funcional
ou outras formas regulares de provimento.
Pelo art. 2~. a alteração preconizada não acarretará elevação de vencimento ou salário, e o art. 39 determina
que os servidores atualmente posicionados nas referências NS-1 a NS-4 fiCam automaticamente loci:tlizados na
referência NS-5, inicial da classe A.
O art. 4' posic_iona os servidores benefeciados nas novas-,--classes da categoria funcional, mantidas as atuais referências de vencimentos ou salário. E o art. 5' inadmite
prejuízo à tramitação e à solução de pedidos de transfe~
rênCia e movimentação de servidores apresentados até a
data da vigência da lei.
Na forma dçart. 69, a despesa co~ a exec1,1ção da lei
correrá à _conta das dotações próprias do Orçamento do
Distrito Federal, enquanto o art. 7' trata da vigência, inclusive quanto aos efeitos financeiros, e o art. 89 revoga
as disposições em contrário.
A proposição é oriunda do Poder Executivo. Foi encaminhada a esta Casa do Congresso pelo Presidente da
República, nos termos do art~ 51, combinado com o art.
42, item V, da Constituição.
Exposição de motivos do Governador do _Distdto Federal informa que, na elaboração da matéria, tomou-s-e
por paradigma o da Lei n9 7 .185, de 16 de abril de 1984,
que disciplina a questão na área da União.
1:. evidente a necessidade das alterações propostas, a
fifif de que se _conclua a implantação da nova estrutura
administrativa dO Distrito Federal.
Opinamos, pois, pela aprovação do presente projeto
de lei.
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Sala das Comissões, 2 de outubro de 1984. ~-Ale-.
xandre Costa, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator
..,:.__ Moacyr Duarte - Gastão Müller - Benedito F~rreira
.___ Morvan Acayaba.
PARECER N• 646, DE 1984
Da Comíssiio de Finanças
Relator: Senador Passos Pôrto
Tratá~se de projeto de iniciativa do POder Exectit1vo
que visa a alterar a estrutura da Categoria Funcional de
Bibliotecário, integrante do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior de que trata a- Lei Õ.-9- 5.920, de 19 de setembro de 1973, a quarestabelece diretrizes púa a CfaSS!ficação de cargos do Serviço Civil"da· DIStrito. Fedeiãl e

de suas autarquiàs.
A proposição eur tela harmoniza a situação funi:iOnãi
da referida catego-ria de Bibliotecário à siStemática ad6-

tadapela Lei n9 7.185, de 16 de ibi1Tde 1984;-quepasSou
a disciplinar a matéria naA medida obteve manifestaçõeS-favoráveis à sua aprovação das Comissões de CoristituíÇão e JUstiça e dO Distrito Federal, cabendo-nos, nesse passo, a sua anál[SCSob
o enfoque das finanças públicas.__
-- os ãspectos relevantes da providência dizem respeito
ao--preenchimento de cargos ou empregos mediante-os
critérios de progressão_ funciO~nare-OUtra.S forrriB.Sregulares de provimento, e ao posicion-amento, -na reTei-ênCia
NS-5, inicial da classe A, dos servidores localizados, atualmente, nas referências_ NS- I ·-ã 'NS-4~
-...
Tais disposições, cabe ressaltar;Cquiparam aos-Servidores federais os servidores que integram o Quadro de
Funcionalismo do_ Distrito __ Federal,_ tomando comç p~
radigma ajã citadã Lei n9 7.i85, de 16-de abril do Córrente ano.
Registre-se, ademais, que as despesas decorrenteS de
sua aplicação correrão à cOnta daS_ dotações própri3:s._d0
Orçamento" do Distrito Federal, o qtie demonstra que os
encargos em questão_dev~ ating_ir a valores poucoS significativos para o Oovernc>do-15istr1to Federar. -t de se assinalar, ainda, que as medidas contidas na
proposição somente terão eficácia -aP6s a sua inSerÇão no
ordenamento jurídico, consoante Se deduz da regra do
art._79
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de lei em exame.
Sala das ConiisSõti:s, 18 de outuhro de 1984. - Itamar Franco, Presidente - Passos Pôrto, Relator Gabriel Hermes -José Fragelli - fléJio Cueiros - Carlos Lyra- Almir Pinto - Pedro Simon- Jorge Kalume

esrerãTeaerar.

- --

PARECERES N•s 647, 648 E 649 DE 19Í14
Sobre o Projeto de Lei do &nado DI' 120, de 1984
(Mensagem n9 246, de 1984), que ''autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo interno
destinado ao desenvolvimento do Programa de Aglomerados Urbanos".

PARECER N• 647, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvfdio Nunes.
Na forma do art. 51, combinado com o art. 42, itero V,
da Constituição, o Senhor Pfesldente da-Repúbiica
minha ao exame do SenadO Federal a Exposição de Motivos n~ 6, de 1984, do -senhor Governador do Distrito
Federal que_ "autoriza o Governo do Distrito Federai a
contrair emprêstimo interno destinado ao deSerlvolVImento do Programa de Aglomerados Urbanos".
2. A EXposição de M-otivos do Chefe: do Executivo
do Distrito Fedúal CsClareCe q-ue i-operação- de crédito
interno será realizada junto- a·o--Banco Regional de
Brasilia S.A. --BRB, na qualidade de agente financeiro
da Empresa Brasileira ôos Ti-anspOrteitOrbanOs - EBTU, no valor de USS- 6,059,575.00-(sCis Inllhões, CinqUenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco dólares

enca-

norte-americanos), ao câmbio de Cr$ 1.116,00, em 15 de
fevereiro de 198A-, correspondendo o valor de Cr$
6.762,688.923,60 (Seis' bilhões, setecentos e sessenta e
dois milhões, seisc.entos e oitenta e oito mil, novecentos e
vinte e três crrizdi-os -e sessenta .centavoS). 3.___ O_ mesmci_documento esclarece qu(i, "os recursos
globais do ConVênio totalizam US$ 25,480~000.00 (vinte
e cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil dólares
norte~ americanos), sendo que, deste montante, apenas
3.5%, ou seja, US$ 8,918,000.00 dólares, serão reembolsa~
dos à Empresa de Transportes Urbanos- EBTU. Deste
valor -- US$ 2,858,424.90 dólares-, equivalente a Cr$
1.72.7. 149.060,00 (um bilhão, setecentos e vinte e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e sessenta cruzeiros),
já foram aprovados pela Lei n~' 7.039, de 11 de outubro
~de 1982".
4, -Para instruir a matéria foram enviados:
a) ·cópia do Oflcio n~' 1.253(82 do Secretário de ArticUlação com os Estados e- Municípios; b) apresenfaçãp do Projeto;
c) Plano de Aplicação dos recursos para o biênio
~ 1984/85.
5. A matêria fOi distribuída: às Comissõ_es de Finanças e_ do Distrito Federal, cabendo a essa t1ltima, a análise do lnérito do_ Projeto~
6. A matéria foi encaminhada ao Senado Federal
para ser apreciada no prazo fixado pelo art. 51, tendo
sido _obedecido o disposto no art.42, item v; ambos d8.
Constituição-.
?. ____ _No que comp~te a esta ComiSsão examinar- ªspectos constitu_cionãl e jurídico-,- nada há que lhe possa
ser oposto, podendo a matêría ter- _trainitação normal.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1984. - José Fragelli, Presidente eventual - Helvídio Nunes, Relator - Morvan Acayaba - Jutahy Magalhães
Hélio
Gueiros - Pedro Simon --Passos Pôrto - Guilherme
-Palmeira.
-o

~ .~

.!'AR!CCER N• 648, DE 1984

Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Alexandre Costa
O projeio de.le{ enl exame: autoriza o Governo do
Distrito Federal a contratar empréstimo interno, junto
ao- Banco Regional de Brasília S.A. - :SRB, na qualidade de agente financeiro da Empresa Brasileira de TransporteS Urbanos- EBTU, no valor deUS$ 6,059,57.).10
(seis -riUJliões, cinqUenta e nove mil, quinhentos e setenta
e" cinco d6lares e dez centavos) coi-respondente-ao câmbio de Cr$ 1.116,00, em 15-2-84, a Cr$ 6.762.485.811,60
(seis bilhões, seteçentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e onze cruzeiros e
sessenta centavos), para ser aplicado no Programa Aglomerados Urbanos- AGLURB, na forma do Convênio
firmado em IO de maio de 1982, colri o Governo Federaf,
representada pelo Ministêrio dos Transportes.
2. A ExpOsição de Motivo's -- n_~ 6/84 - do S_enhor
Governador _do Distrito Federal, esclarece que a operação tem- por-objetivo a elaboração de estUdoS-e proje~
tos, execução e implementação de projetes, obras e serviços, ativíQade dC moniioração e treinamento de recursos humanos, constante do Programa Aglomerados Ur-

banos- AGLURB (Projeto EBTUjBIRD/AGLURB),
-·visand.óass.egurar o máximo de benefícios sociais para as
populações de baixa renda, reçluçâo do C<?nsumo de derivados de petróleo e a otimização do SiStema Viãrio Ur~- bano existente, no âmbito do Dístrito Federal, atravbs
da racíonalização dos transporteS públiCo-, buscando
sempre a e~_ciência ~~ônibus no perímetro urbano e a acessibilidade dos us-uários aos serviços de transportes
públicos.
_
- 3. ó ffiesrrlo documento esClarece que os recursos_g_lobais do Convênio totalizam USl 25,480,000.00, _sendo
que deSte montante, apenas 35%, ou seja, US$
&;9 rs,ooo:ouserãO reembolSados à Empresa de Transportes Urbanos - EBTU,

~
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4. O projéto será execUiadÕ em 1984 e 1985 nascidades satêlites' de Brazlândia, Ceilândia, Gama, Tagualinga, Sobradinho e Planaltína, com a execução- das seguintes etapas: a) implantação e- recuperação de vias; b) drenagem; c) meio~fio; d) passeio; e) abrigo; f) iluminação;
g) sinalização. Em 1984 serão empregados recursos de
ordem de Cr$ 6,379 bilhões e em 1285, Cr$ 17,478 bilhões, totalizando no perlodo, o valor de Cr$ 23,857 bilhões.
5. As condições da operação como: prazo global, prazo de carência, taxa de juros e cronograma de reembolso,
serão analisadas pela Comissão de Fiananças a que compete regimentalmente, analisar esses aspectos.
6. Para instruir a matéria foram enviados:
a) cópia do Oficio n9 1.2531/82 da Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios -SAREM; favo-ravel;
b) plano de aplicação dos recursos para o bíênio
1984/1985;
c) apresentação e descrição dos projetas.
7. No q1:1e compete a esta Comissão examinar nada há
- que lhe possa ser oposto~ país os recursos estão destina- dos a áreas_ C!U"entes, utilizando o. Governo do Dtstrito
__Federal os recursos transferidos da EBTU, face ao Con- vênio firmadO: erri- 1O de inaio de 1982.
8. Desta fo.rma, pode a matêria ter tramitação normal.
Sala c;ias Comissões, 2 de outubro de 1984.- Morvan
Ãcayaba, Presidente- Alexandre Costa, Relator- Jutahy Magalhães - Moacyr Duarte - Gastão Müller Benedito Ferreira.

PARECER N• 649, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Passos Pôrto
Na forma do art. 19 do projeto de lei em exame., "fica o
Governo do Distrito Federal autorizado a contrair empréstimo interno, junto ao Banco Regional de :Srasília
S/A - BRB, na qualidade de agente financeiro da Empresa Brasileira dos Transportes Urbano-s- EBTU, no
valor deUS$ 6,.059,575.10, correspondente ao câmbio de
CiS 1.116,00, em 15-2-84, a Cr$ 6.762.485.811,60 (seis bi·
lhões, setecentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos
e oitenta e cinco mi( oitocentos e onze cruzeiros e sessen- ta centavos), para aplicação, no Distrito Federal, do
Programa Aglomerados Urbanos- AGLURB, na forma do Convênio firmadO em 10-5-82, com o Governo
Federal.
2. Pelo artigo 29 do projetq, "o Governo do Distrito
Federal fará incluir nas Propostas Orçamentárias Anuais, inclusive nos Orçamentos Plurianuais de Investimentos, dotaçÕes suficienies à cobertura dos compromissos decorrentes desta Lei".
3. A Exposição de Motivos do Senhor Governador
do Distrito- Fedáal informa quç, '·'os recursos globais do
Convênio totalizam US$25,480,000.00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil dólares norteamericanos), sendo que deste montante, apenas 35%. ou
seja, US$ 8,918,000.00 dólares, serão reembolsado à Em·
presa de Transportes Urbanos- EBTU. Deste valorUS$ 2,858,424.?0 (dois milhões, oitocentos e cinqUenta e
oito mil, qUatrOCentos e vinte e quatro dólares e noventa
~centavos de dólares) equivalente a Cr$
1.72?.149.060;00 (um bHhão, setecentos e vinte e sete miJhões, cento e quarenta e nove mil e sessenta cruzeiros),
jâ foram aprovados pela Lei n9 7.039, de 11 de outubro
de 1982".
4. O mesmo documento esclarece que o. "reembolso
do emprêstimo dar-se-ã no prazo de 15 (quinze) anos,
sendo 3 (três) anos de carência e 12 (doze) de amorti~
zaçào do priricipal a contar da assinatura do contrato
com o agente financeiro, acrescido de juros à taxa de
9,6% a.a., corrigido segundo as variações cambiais do
dólar dos Estados Unidos, acrescido ainda da taxa de
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comprometimento de 0,75% a.a sobre os saldos não utilizados".
5. De outra forma, o Governo do Distrito Fediral apresenta uma situação favorável quanto ao endivida-

mento, uma vez que seus compromissos com as operações internas e externas já realizadas üuros + amortização) atingirain-apC:nas 2,62% da sua receita, em 1983.
O ertip'réstimo ora proposto prevê um Prazo-de carência
de 3 (três) anos e sua amortização terá iilícío no-segunáOsemestre de 1987.
6. A matêria foi distribuída, tambêm, às ComiSsões
de Constituição e Justiça e do Distrito Federal, tendo,
esta 6ltima, analisado o projeto quanto ao--mêritO.
7. A matéria foi devidamente instruída, dela- COilstando os Projetas a serem atendidos, com os respectivos
Planos de Aplicação.
8. Quanto ao aspecto que compete a esta ComiSsãO
examinar, nada hã que lhe possa .ser oposto, podendo a
matéria ter tr:ünitação normaL
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1984. -ltalnar
Franco, Presidente -- Passos Pôrto, Relator - Hélio
Gueiros - Carlos Lyra -José Fragelli - Gabriel Hermes - Almir Pinto - Pedro Simon - Jorge Kalume.
O SR. PRE$IDENTE (Henrique Santitlo)- O Expediente lido_ vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 1'1Sccretário.
h lido o seguinte
Brasília, 18 de outubro de 1984
N• 2.310

Encaminha Projeto de Decreto Legislativo
à Promulgação.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar a Vossa ExceiSncia, para os
fins constitucionais, o incluso Projeto de Decreto Legislativo do Congresso Nacional, que. "aprova o texto do
Acordo Básico de Cooperação Científica e TecriOJógTCii.
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do _Equador, concluído em
Brasília, a 9 de fevereiro de 1982...
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu respeitoso apreço. - Fládo
Marcflio, Presidente da Câmara dos Deputados.
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica e Tecnológico entre o Governo da RePública Federati-va do Brasil e o Governo da República do
Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de
1982.

O OJngress:o Nacional decretl,{:
Art. 1'1 Fica aprovado o texto do Acordo Bãsico_de
Cooperação Cferifífica e Tecnológico entre o GoverriO
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, concluída em Brasília, a 9 de fevereiro de I 982._
Parágrafo único. Quaiquer atoS ou ajustes coinplementares de que possam resultar revisão ou modificação
do presente Acordo ficam sujeitos à aprovaçãO- do Congresso Nacional.
Art. 2~" Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1984. Flávio Marcíllo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Com referência ao-eXpediente que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao plenário que-já determinou as providências necessárias à promulgação do decreto legislativo,
nos termos do disposto no art. 52, n9 30, do Regimento
Interno.
O sR. PRESIDENTE (Henrique Santilla)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o -seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~

No dia 15 de outubro passado realizou-se, no Ministério das Relações Exteriores, uma reunião especifica·
mente convocada para celebração_ d~ Acordo entre_ o
Goveriio da RePública Federativa do Brasil e o Progr_!tma Mu~dia_l de Al_imentos das Naç?es Unidas (ONU/FAO), relativo ã Assistência para RêabÜitação- da Infraestrutura Agrícola em Áreas Atingidas pelas Secas, no
Estado de Sergipe.
Acordo semelhante foi firmado para o Estada do Ceará.
Esse Programa, concisamente denominado PMA Programa Mundial de Alimentos -compreende um elenco de iniciativas eatividades conjugadas, com a finalidade específica de fortalecer a resistência contra aS secas
periódicas ocorrentes na região.
Os mencionados projetas foram aprovados, em março
deste ano, pelo Diretor Executivo do PMA, Sr. James
Charles Ingram, que lhes conferiu um caráter de urgência, porque, por ocasião de sua visita ao Brasil, em no·
vembro de 1983, o Dr. Ingram teve a oportunidade de avaliar, em intensos contactos com autoridades do Governo brasileiro, os problemas infra-estruturais do Nordeste, bem como os problemas da Agricultura, da Saúde e
da Educação desta ãrea gravemente atingida pela seca.
Além do fornec!mento de alimentos a trabalhadores
rurais e suas famílias, em 30 muniCípios sergipanOs coiisiderados os mais marginalizados do_ Estado, o PMA
abrange, também, a execução de obras correlacionadas
com os abjetivos básicos ~o. Programa, tais comç: construção de 150 açudes, 300 cacimbas e 4.000 cisternas; me~
lhoria e preparo de 20.000 hectares de terras para a produção agrfcola; recuperação de 10.000 casas e 200 quilómetroS de vias públicas; melhoria da situação ambiental
e das facilidades comunitárias; plantação de árvores, e
assim por diante.
Foram signatários do Acordo o Embaixador Ramiro
Saraiva Guerreiro, pelo Governo da República Federativa do Brasil; o Governador João Alves Filho, pelo Governo do Estado de Sergipe; e o Sr. Maurizio Gnocchi,
pelo Programa Mundial de Alimentos (Nações Unidas/FAO) ..
Tive a satisfação de comparecer à cerimônia dã assinatura do Acordo, no Palácio do Itamarati, assistindo ao
advento de um empreendimento de indiscutível relevância para o Estado de Sergipe que, através da Secretaria
de Agrjcultura _e por intermédio do Coordenador do
Programa e Secretário Engenheiro Edmilsan Mac_hado
de Almeida, supervisionarão as instituicõCs participantes, responsáveis pela execução das obras e atividades
programadas.
·0 Sr. Jorge Kalume- Pennite V. Ex' um aparte?

-0 SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço V. Ex• com
muitO- praze!, nobre senadOr Jor~ Katumi.
. _
O Sr. Joige Kalume - Não sei se o que vou dlzer representa redundância. V. Ex•, sempre atento aos problemas do Nordeste, e muito especialmen"ie-(fQ-EStado que
com galhardia representa nesta Casa, está trazendo ao
nosso conhecimento esse convênio ·assinado entre o nossa estimado Governador J~ão Alves e a FAO, Q~e VOSSa
Excelência destaca-hoje neste plenáriÕ~-NeSta oportunidade, quero congratular-me com o voto sergipano por
mais esse beneficio canaliZado para o Estado de Sergipe,
onde V. Ex• ressalta a atuação do seu Governador~
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex', eminente Senador Jorge Kalume. Nós que já governamos os novos Estados, e para sorte e felicidade minha,
na êjjoc-3 em que fui goVernador, V. Ex• também o foi no
seu Acre, conhecemos de perto os problemas de nossos
Estados.
Na verdade, considero o acordo firiiiado entre o Governo do Estado de Sergipe e a FAO, um empreendimento de grande significação para õ meu Estado, que contou

oom: o valioso apoio do Ministro Saraiva Guerreiro,
para que ele fosse concretizado.
Trata-se de mais uma realização_ do GoVernador João
Alves Filho qúe, embora não tenha completado dois
arras de Governo, se destaca pelo seu dinamismo, conforme se com_rraya, através das sucessivas inaugunições
de obras nos diVersos setores do seu Governo.
Sergipe está de parabéns_ pelo seu gOverno e quero dizer a V. Ex• que a<iui temos apofado com firmeza e entusiasmo a fecunda gestãO do Governador João Alves Filho.
J\1ujto oQrigado a V. Ex•, eminenteSenad_or Jorge Kalume, pelo -seu _aparte que muito enriquece o meu pronunciamento.
Acresce_ salientar que os beneficiários- aproximadamente 50.000 pCssoas - serão selecionados deQtre as
famílias de mais baixa renda na área rural, notadame:nte
QS pequenos agricultores e trabalhadores rurais mais gravemente atingidos pelas secas.
Não desejo alongar-me sobre as minúcias do mencionado Acordo, solicitando sua incorporação ao texto deste pronunciamento, em virtude de sua transcedente importância para Sergipe.
Finalizando, congratu!o~me com o Governador João
Alves Filho, pela iniciativa, da qual resultarão ínsofis~
má veis benefícios para os municípios onde serão -executadas as obras previstas, e com o Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro, CujO decisivo apoio à execução do Programa constitui um ini::.Stimávei ·serviçõ Prestado ao~ povo
sergipano. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL
BAPTISTA
EM
SEU
PRONUNCIAMENTO:
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O PROGRAMA~
MUNDIAL DE ALIMENTOS/NAÇÕES UNIDAS/FAO RELATIVO Á ASSISTJ;NCIA PARA REABILITAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AGR!COLA EM
ÁREAS ATINGIDAS PELAS SECAS NO ESTADO
DE SEGIPE
PROJETO BRASIL- 2.745- O
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Prog'rama Mundial de Alimentos,
Considerando que o Gov:erno da República Federativa do Brasil (doravante denominado_ "o Governo") solicitou a assistência do Programa MundialdeAlimentos/-Nações Unidas/FAO (doravante denominado -··o
PMA") para implementar um projeto de assistência a
pequeiTos agricultores da região semi~áiida de Sergipe
para a reabilitação da produção agrícola, acumulação
d'água e recuperação ambiental, o qual assumiu caráter
de ~lta urgê~cia, o Diretõr Executivo do PMA aprovou
o~QrOjeto -~ô~ q,_~_rro_2edimento de Ação Rãpida" em 13
de março -de 1984.
Convieram no seguinte:
ARTIGO I
- Objetivo e descrição do projeto da
ajuda do PMA para o projeto
O objetivo d_este projeto e da ajuda do PMA é assistir
ao Governo com fornecimento de alimentos a trabalhadores rurais e suas famílias, a fim de possibilitar às autorid"ades agriçolas a urgente melhoria e preparo de 20.000
hectares_ de terras e a construção de aproximadamente
4.450 unidades de acumulação d'água, com uma escavação total de aproximadamente 222.000 ml; recupe·
ração de 10.000 casas e 200 quilómetroS de vias públicas;
melhoria da situação meio ambiental (plantação de árVa~
res, co_ntruçã_o_ de praças públicas e facilidades comunitãrias, etç:.). Todas estas atividades têm o objetivo de for·
talecer a resistência contra as secas oeriódicas ocorrentes
na região.
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As seguintes atlvidades específicas estão pievistas:
(I) Construção de 150 pequenos açudes para preser~
vação d'água
O Departamento Nacional de Obras contra as Secas
(DNOCS) projetou um açude pequeno· e simples feito
com pedra e terra, requerendo aproximadamente 800 rii 3
de material de construção, o qual quando CO!lstruído em

pequenos fossos, é altamente efíCI6nte na captaçãO e armazenamento de ãgua da chuva. Estes açudes serão
construídos em áreas adequadas localizadas em terras
públicas -ou em pe-quenas propriedades. A norma de trã.balho é 2.000 dias/homem por açude, à razão de 0.4 m 3
de terra e pedra por diafhomem correspondendo a um
total de 300.000 dias/homem.
(II) Construção de 300 cacimbões (principalmente
para o consumo animal)
O DNOCS, juntamente com a EMATER, projetou
um cacimbão para armazenamento de água. O_cacimbão
serã localizado de tal maneira que as águas das circunvi~
zinhanças fluam para dentro dele. E de forma retangular
(15m x 10m x 2m de escavação) e a terra retirada é usada
para formar diques que direcionam a água para dentro
do cacimbão. A norma de trabalho é 750 diasjhomem
para cada cacimbão, à razão de 0.4 m3 por diajhomem,
correspondendo a um total de 225.000 diasjliomem.
(III) Construçio de 4.000 cisternas (água para consumo humano)
A estrutura das cisternas é siniples, com uma esca~

vação de 3m x 3m x 2m e uma capacidade de 18m 3 • Esta~
rão localizados nas proximidades de uma casa, prMio
comunitário, escola, etc. de modo a poder captar as á~
guas que caem dos telhados. A água passará por um fil~
tro simples (areia e carbon-Õ). A norma de trabalho foi
calculada à razão de 0.4 m 3 de terra retirada por dia/homem; portanto, 45 dias/homem para cada cisterna, correspondendo a um total de 180.000 diasjhomem.
(IV) Preparo da terra para a produção agrícola em
20.000 hectares
Os pequenos agricultores têm acCsso a cercil_ de ~.5
hectares de terra agricultável por família, onde cultivam
alimentos básicos. Devido às condições ecológicas e pedológicas, a produção agricola ê mais extensiva que intensiva. Portanto, a fim de melhorar a pn:idUtíVidade,
cerca de 20.000 hectares pertecentes a aproximadamente
8.000 pequenos agricultores serão preparados para o
plantio, uma operação que inclui o desmatamento, a remoção de pedras, lavra e semeadura. A norma de traba~
lho é 30 diasjhomem por hectare, correspondente a um
total de 600.000 diasjhomem.
(V) Melhoria de 10.000 casas
A estrutura clásSicã da habitação rural é retangular
com paredes de barro e teto de palha, zinco ou _de telha
artesanal. As paredes necessitam mais manutenção, jã
que não são feitas- de tijolos, mas simplesmente de barro,
as quais, após um ou dois anoS: sem manutenção, co-_
meçam a se desintegrar. Esta atividade tamhém contri~
buirâ para a melhoria das condições de saúde, pa.rtfcu~
larmente no combate ao Mal de Chagas. O projeto inclui
a reabilitação de 10.000 d6S:Sã.:S- casas à base de uma norma de trabalho de 30 dias-fhomem por casa, correspondendo a um total de 300.000 diaSJhomem.
(VI) Melhoria de 200 quilômetros de vias públicas e
estradas "Yicinais
Os 30 ffiunicfp1os incfuídos na área do projeto são os
mais marginalizados do Estado e, embora as vias princi~
pais e secundáiias eSte-jarri effi bOas condiç_Ões, aS ViaS deacesso interno e as vias públicas nos povoados necessitam de melhoria. Em média, Cada uma dessas estradas
ou vias tem 1.5 qUilómetro de extensão. A norma de tra~
balho é !50 dias/homem por quilómetro, correspondendo a um total de 30.000 dias/homem.

(VII) Melhoria de 130 unidades comunitárias (prédios, praças... )
Esta atividade incluirá a ffielhoria de prédios públicos,
centros de saúde, escolas, centros comunitários, limpeza
e reconstrução de praças públicas. A norma de trabalho
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é 500 d_ia-sjhomem para cada uriidade, corresPondente a
um total de 65.000 diasjhomem.
Um total de 1.700.000 diasjhomern serão necessários
para realizar as atividades acima mencionadas, que serão
executadas por aproximadamente 10.000 trabalhadores
rurais, chefes de família, homens ou mulheres. O projeto
_beneficiará,- assim, 50.000 pessoas.
Os beneficiários do projeto serão selecionados_ dentre
as famílias de m-ais baixa fenda na área niral,-principã.imente pequenos agricultores, os quais foram mais gravemente atingidos pela seca.
A ajuda do PMA servifá como um incentivo à participação voluntária de mão~de-obra e como pagamento
parcial dos salários de trabalhadores contratados envol~
vidos nos esquemas de reabilitação.
As instituições -pã.rtidpantes, sob a coordenação da
Secretaria de AgricUltura de Sergipe, serão respotlsáVeis
pelo- Projeto das obras de Infraestrutura e pela assistência na sua construção. O pesSoal de campo da Secretaria
fornecerá aos trabalhadores o treinamento técnico necessâriõ-, ao pasSO i:júe os assisleniCs SociaiS lnsirulrão ás-õineficiáriOS- Sobre o llS"o adequado dos alimentos do
PMA.
ARTIGO fl
Obrigações do PMA
O PMA se compromete a assumir as segUintes -Obrigações e~pecífTcas:
Fornecimento da ajuda alimentar
(i) O Pl\:1A -fornecerá ao Góverno nos portoS dê Salvador, santos ejou Recife, os gêneros abaixo listados em
quantidades que não excederão aquelas especificadas,
- cujo valor total (incluindo o custo do frete e superinten~
dência) é calculado em USS 1,931,000.00.
Gênero
Toneladas métricas
Farinha de trigojfubá ... , . ·~ ~- .... -. ,,...,_= .. ~----2.550
Leguminosas ...._........ , ..... -.•...•...• -. -~
255
Peixe _enlatado/carne enlatada ......... -. -. .•-•.- --255..
Leite_ em pó..
........... -. .• -... ~...
340
(ll) A assistência do PMA será fornecida por um
período de um _ano. a contar da data do início da distribuição dos aliinentos do PMA.
(IH) Os gêneros alimentícios acima mencionados serão embarcado_,!i em parcelas, sendo o primeiro carrega~
meilto eriviado na primeira oportunidade após o PMA
ter sido informado pelo Governo sobre a consecução de
todas as medidas preparatórias através de uma Carta de
Prontidão. A fim de dar início oportunamente a este proje_to de ação ráPida, o PMA concorda com que as atividades comecem, se necessário, antes-de o primeiro carregamento ser feito pelo PMA, utilizando~se, a título de
empréstimo, alimentoS- fornecidos peJO Goverrio, após aaceitação da Carta de Prontidão.
(IV) Os serviços de funcionários do PMA, no seu escritório em Brasília, estarão disponíveis, a tini de provi-denciar assistênc-ia e assessoria ao Governo com rela_ç_~o
à supervisão do manUseio, armazenagem, transporte e
distribuição dos alimentos.
ARTIGO lil
Obrigações do Governo
O Governo Se cómptoinete a _assumir as segtiinfes
õbi-ígãÇões especificaS:
(i) O projeto serã _executado sob a responsabilidade
do GoveriiO. Cõin relaçâo a assuiltos de natureza política ligados ao PToj'iúo", MiniStério das Relações Exterio~
res servirá como o canal oficial de comunicaçõeS entre o
GoVerno e" o PMA.
·
- ----(ii) O Projeto será implementado sob a responsabili~
dade geral da Secretaria de Agricultura de Sergipe. O SecretMio de Agricultura tratará com o PMA sobre assuntos relativos à execução do projeto e se reportará à exe~
cuç.ão das obras. Um coordenador do projeto será no~
meado pelo Secretário da Agricultura. A nível de_campo,
a COMASE (Companhia Agrícola de Sergipe), assistida
pela COBAL-(Comprinhia Brasileira _de Al~mentos), se
encarregará do manuseio, armazenagem, transporte e
distribuição dOs alimentos do PMA, assim como das ati~
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vidades de contabiÜzãção e informação sobre o movi~
mento de gêneros, e a EMATER-SE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Sergipe) se encar~
regará da quotidiana supervisão técnica e administrativa
do projeto.
.
(iii) Caso não haja disponibilidade de fubá, e o PMA
tenha qUe fornecer faiinha de trigo, esta fariitha de trigo
será trocada, na base do valor, por alimentos produzidos
localmente, ou seja, feijão, milhO, ou outros produtos
cQmpai"-áveis, dependendo dri. disponibilidade desses gê~
neros.
(iv) Provisão da mão-de-obra necessária, bem como
do pessoal adequado de apoio têcnico e administrativo a
fazà-se disponível na área de implementação do projeto.
(v) Estabelecer, em c-oordenação com as autorida'des
rigricolas, um sistema_ de distribuição e registro para o
controle do recebimento, armazenagem e distribuição
dos alimentOs a -serem fornecidos aos trabalhadores, a
fim de administrar e controlar as qualidades e tipos de alimentos distribuídos em troca do trabalho realizado.
[vi) O Gciverno conCorda Com a Provisão de:
a) pessoal para execução do projeto compreendendo
1 gerente do projeto, lO_técnicosfiitspetores, 12 armazenista-s, I contador, 4 guardas, a um custo estimativo equivalente a USS 67,000.00;
b) manuseio adequado e transporte apropriado dos
gêneros do PMA desde os portos de Salvador, Santos
e/ou Recife, a um custo·estimativõ equivalente a USS
30,000.00.
I. O Governo receberá e tomará posse dos alimentos
enviados pelo PMA em navios regulares, quando e à medida que os alimentos forem descarrega-dqs nas docas ou,
em caso de barcagem, por ocasiã9 desta. E11tretanto,
quando a barcagem for providenciada por proprietários
do navio ou for da responsabilidade.de~tes, o recebimen·
to e po~se dOs alimentos pelo Goverpo serãq realiz!ldos
ato ~a~descafga da barca nas docas.
2. No caso de alimentos enviados pelo PMA de acor~
do com C60trcit0- de afretamento efefuado entrC o PMA e
proprietãriõs--âe navios ou Proprietários-Procuradores,
recebimento e posse dos alimentos enviados pelo PMA
serão realizadoS pelo Governo nos porões_ do navio, ou,
em caso de barcagem, no ato da descarga dos alimentos
do ·navio para a barca~
3. No caso de gêneros tranporta~os por terra, recebi·
mente e posse desiC:s serão realiZados pelo-Governo nos
pOritO-s' de entrega previamente estabelecidos.
4. Em todos os casos, o GoVerno se compromete a
garantir a rápida· descarga do navío, caminhão, ou outro
meio de transporte.
5. A-partir do- pon~o de entrega dos alimentos, todas
as despesàs compreendendo, entre: outros, o custo de direitÕS dé importação, impostos, taxas, bem como- os diriifoS de apertamento, cais, desembarque, barcagem, ar~
mazename-nlO, tfi3gefn, e'direitos· similãres, serão pagos
ou ·renuncractoS pclo-úove'rno.
6. No caSo de'descarga de alimentos enviados de acordo com contrato de afretamento entre o PMA e Pro~
príetâTÍOs oU ProPrietáriás-PrÕcuradores, qualquer mui·
ta por retenção do navio causada pelo Governo deixando de providenciar a ráPida ancoragem efou descarga do
navio ou outro veícUlo, será por conta do Governo.
7. Em todos os outros contratos de carregamento, a
indenização resultante da detenção do navio pelo Governo, por deixar de receber e tomar posse imediata dos gênetos enViados pelo PMA, será pago pelo Goverho.
8. Se qualquer dos encargos acima mencionados for
pago pelo PMA em primeira instância, o Governo providenciará o imediato reembolso desse encargo ao PMA.

no

9. ___ O Gover~o- permitirá que -sUPeiinúmdintes deSig~
nandos pelo PMA façam o levantamento das condições
dos alfmentoS .. Por OcasiãO·;-oU õ-ffiâi:s rm.-e-diataffi_ente
p-ossível após a descarga, a fim de determinar as con~
dições e o volume das perdas efou danos observados
como o objefivo de elaborar um certificado de superintendêncía que permitirá, se necessáriO, movei ação con-
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tra a empresa transportadora ou seguradora em caso de
perdas efou danos.
lO. Não_ obstante quaiquer outros termos constantes
neste Acordo, o PMA terã o direito exClusivo de mover
quaisquer reivindicações contra empresas de transporte
marítimo ou terrestre c_om relação a danos ejou perdas
que ocorram antes da transferência de posse dos alimentos do PMA ao Governo, e de prosseguir, abandon!lr ou
resolver tais reiviridícações, como lhe convier. O PMA atuarã como agente em favor do Governo, o qual lhe emprestará o nome para quaisquer procedimentos legais
que se fizerem necessârios, se assim o PMA solicitar.
11. Sem 'prejuízo-da defilliçào de."transferênda- de
posse" acima mencionada, quando a entrega efetiva dos
alimentos se estender por mais tempo que a transferência
de posse, o PMA terá o direito, em seu arbítrio, de reivindicar em favor do GJ>v:e_r_no_ás perdas ocorridas no
período entre a transferência de posse e a efetiva entrega
dos alimentos.
12. Em qualquer circunstância, a hora e local da
transferência de posse, conforme estipulado acima, não
estarão sob a influência de qualquer endosso ou consignação do conhecimento de embarque. Qualquer c_onsignação ou endosso será efetuado exclusivamente para a
conveniêncía administrã-tiVã. -do PMA ou do Govt:rno_.
13. --Com relação a embarques a granel feitos em riãvios fretados peío-PMA,-os pesos constantes do conhecimento de_embarque deverão ser considerados comõ fefinitivos entre o PMA e o Governo. Na chegada do navio,
o PMA providenciará um levantamento para averiguar,
por aproximaçãO, a quantidade de carga a bordo. Caso o
peso obserVado a bordo, -conforme averiguado no levantamento, indique uma discrepância sígnificativa com-relação ao peso conStante no conhecimento de embarque,
o PMA investigará tal discrepância em inteira co_operação com o Governo. Ao final da descarga,_é da responsabilidade do Governo assegurar que nenhuma carga
seja_ deixada no navio. Se o navio estiver levando carga
para mais de um porto, é da responsabilidade do Governo assegurar que as quantidades corretas sejam descarregadas em cada porto.
14. Com Í"elação a embarques que cheguem em containers carregados e transportados de acordo corp os termos do Full Container Load (FCL), o Governo será responsável pelo esvaziamento dos containers. O superintendente do PMA deverá estar presente no ato do esvaziamento dos containers no porto de descarga, o que deverá realizar-se por ocasião da descarga do navio. Quaisquer danos efou perdas observados na ocasião serão
considerados como tendo ocorrido durante o período em
que a carga estava sob a posse do PMA. Se o esvaziamento dos contalners for retardado efou for realizado
sem que o superintendente do PMA esteja presente,
quaisquer danos efou perdas serão considerados como
tendo ocorrido após o PMA haver transferido ao Governo a posse dos alimentos. se _os contalliers forem trans-:.
portados do porto de descarga, sem serem abertos, até a
área do projeto, para a conveniência do Governo, os superintendentes do PMA não serão obrigados a se dirigir
ao locai do esvaziamento, e quaisquer danos efou perdas
correrão por conta do Governo, que terá o direito de reivindicar tais perdas contra os transpOrtadores.
c) Instalações de armazenagem adequadas, comw
preendendo a ~nspeção de armazenagem, higierre dos armazéns, desinfestação, fumigação, efou reembalagem
dos gêneros do PMA, a um custo estimativo equivalente
a USS 40,000.00.
(vii)- Na consecução das medidas preparatórias ao
inicio da assistência aliinentar ao projeto, o Governo, através do Governo do Estado de Sergipe, notificará- o
PMA, através de uma _Carta de Prontidão, sobre a confirmação da disponibilidade de alimentos locais (Art. II .I
(iii) se necessário, como pagamento parcial dos salários
dos trabalhadores e suas famílias, sobre a adequada disponibilidade de mão-de-obra e de pessoal técnico e administrativo do projeto, e sobre o estabelecimento do sis-
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tema de controle e distribuição com relação aos intens enumero dos em (iv), (v) e (vi) acíma. Esta Carta de Prontidão também confírma-rá que todos Os outros insumos
essenciais do Governo, neçessários para a consecução oportuna e bein sucedida do projeto, estão ou tornar-seão disponíveis como e quando necessário.
(viii) O Governo encaminhará ao PMA, ao final de
cada trimestre, um relatóiiõ de andamento sobre as operações do projeto, conforme estabelecido ~o Anexo. Ao
fiilal do projeto, o Gov~no encaminhará um relatório final que deverá conter, entre outros dados, a quantidade
total de gêne-ros recebidoS, sua diStribuiçãO em cada área
do projeto, o número total de beneficiários, os estoques
remanescentes, qualquer perda ocorrida durante o projeto, as- obras realizadas e a infraestrutura construída e os
beneflcios derivados da assistência do PMA. O relatório
final deverá também incluir as contas dos gêneros do
PMA auditoriadas e certificadas por auditor do Gõverno ou por competente funcionário do Governo que não
esteja ligado às operações d_o projeto ou ao departamento ou órgãQ responsável pelas operações do projeto.
(iX) Cpm_c_a finalid_ade d~ ªssegurar o _mâlçim_o irripacto da assistência do PMA, o Governo implementará, na
medida do possfvel, adequadas e relevantes recomendações que_ yenha!l1 _a_ sc;_r feit1!5_ p~t~ Nações Unidas,
FAO, OMS, OIT e outras agências "internadonais-.
(x) O Governo concorda em n:egociar com o PMA,
em tempo oportuno e etc acordo _com a decisão do QJmitê de Políticas e Programas de Ajuda Alimentar
(CPPAA), um acordo para o pagamento de contribuição
em dinheiro para os custoSoperaciónais locais do PMA.

3. Facilidades para a observaçio do projeto
O Governo proporcionará ao PMA, seus funcionários
e consultores, ãs facilidades necessárias à observaçãQ das
operaçõe-s- do projeto em todas as suas fases.
- 4. Facilidades, privilégios e imunidades
(i) ·O Governo cOncederá aos consultores funcio·
nários do PMA e a outras pessoas que executem serviços
em nome do PMA, facilidades tais como as concedidas
àquelas das Nações Unidas e agências especializadas.
(ii) O Governo aplicará as disposições da Convenção
sobre_ os Privilégios e Imunidades das Agências Especia·
lizaCiãs -ao- PMA, sua propriedade, fundos e haveres, e a
seus- funcionários e consultores.
(iii) O G_ov_áno será responsáVel pela negociação a
respeito de quaisquer reivindicações feitas por -terceiros
contfã: õ- PMA, seus funcionários, _consultores e outras
pessoas que estejam a serviço do PMA no âmbito deste
Acoidõ, no sentido de que o Governo intervirá e-in tais
reivindicações dentro dos limites da lei brasileira e de acordo com tratados internacionais aplicáveis e em vigor
na época.
-0 Gõverno isentará o PMA e as pessoas mencionadas
na primeira frase deste parágrafo, de prejufzos em casode reinvídicaçôes ou obrigações resultantes das operações realizadas no âmbito deste Acordo, em conformi·
dade Com a lei -braSildra, com os termos deste Acordo e
com tratados internacionais aplicáveis vigentes na época,
exceto quando ficar estabelecido, por acordo entre o Governo e o PMA, que tais reivindicações ou obrigações
decorrem de grave negligência ou dolo de tais pessoas.

--2. Utilizaçilo dos alimentos
(i) O Governo distribuirã oS gêneros alimentícios do
PMA como um incentivo à participação volun-tária da
mão-de-obra e como pagamento parcial dos salários de
trabalhadores envolvidos nos esquemas de reabilitação
expostos no Artigo I. Trabalhadores voluntários ou contratados receberão cinco rações indiViduais (o beneficiário mais quatro dependentes) para cada dia de trabalho. Além das rações alimentares, o trabalhador contratado receberá um salário em dinheiro de aproximadamente US$ 70 por dia, que é o equ-ivalente a aproximadamente 50 por cento do salârio. A ração- fairiiliar do
PMA tem um valor de mercado_ de aproximadamente
US$.75 (o qUe representa mais de 50 por cellto dá salário}.
A ração per capita diária a ser fornecida aos trabalhasuas famílias consite de:
Gênero
Gramas
Farinha de trigojfubã
300
Leguminosas
30 _
Peixe enlatadofcarne enlatada
30
Leite em pó
40
Considerando-se o exposto no Art. III item (iii) com relação à parte de farinha de trigojfubá da ração.
(ii) O Governo tomará_ as medidas nec_ess~rüis no_
sentido_ de ~revenir a utiliza~o nã_o autorizada dos alimentos fornecidos pelo PMA e assegurará que os gêneros mencionados no Art. 11.1 e Art. 11.1 (iv) seja~ distribuídos exclusivamente aos beneficiários a que se refere o
presente Acordo.
(iliJ" -QuaisqUer gênerOs que pemia:ne-Çam não utilizados no Brasil ao finalizar o projeto ou ao têrmino do presente AcoidO -por rriútuo entendimento serão dispostos
na forma que venha a ser mUtuamente estabelecida entre
as Parte~ deste Acordo.
(i v) No caso em que o Governo deixe de proVidenciar
a disponibilidade de alimentos a fornecer em troca dos
gêneros_Çlriundos do PMA na forma estabelecida no Art.
IIJ.I (iii), ou rio caso de não utilização de quaisquer gêneros do PMA ou de gêneros fornecidos pelo Governo em
troca daqueles oriundos do PMA conforme estabelecido
no Art. HI.2(a), o PMA poderá, sem prejuízo à aplicação
do disposto no Art. V (ii), solicitar o retorno dos mencionados gê!leros ao ponto originai de entrega.
dores-~e

ARTIGO IV
1. O presente Acordo entrará em vigoi a partir da
data de sua assinatura.
2r- Es_te projeto será considerado finalizado após o
término da completa distribuição dos gêneros alimentícios- fornecidos pelo PMA.
3.. Em caso de não cumprimento das obrigações aqui
estabelecidas, por uma das Partes, a outra procederá ou
(a) suspen~er o cumprimento de suas próprias obrigações, notificando dessa forma, por escrito, à Parte fal~
tosa com sessenta dias de antecedência. ou (b) terminar o
Acordo através de comunicação escrita nesse sentido à
Parte faltosa, com sessenta dias de antecedência.
4. Qualquer contmvérsia, decorrente ou relativa ao
presente Acordo, será solucionada através de negociações CC1rdiais entre o PMA e o Governo. Entretanto,
qualquer _controvérsia entre o Governõ e o PMA que
não possa ser solucionada por negociação ou outro
modo de entendimento, será submetida a arbitragein a
~dido de uma d~s P_artes. A arbitragem será realizada
1ugal-7ora do país beneficiário do projeto a que se
refere este Ac_ordo, a ser estabele<:ido entre as Partes,
Caáã-Parte-indicará Um árbitro e dará coriheciffiento a
ele sobre os fatos do caso e notificará à outra Parte o
nOmCdO-seU âibitl-0.- Cã:so os árbitros não chegue~ a um
acOrdo quanto ao laudo, deverão imediatamente nÕmear
_ u~désemj)âtador: Se, delltro- de trinta dias a partir do
pedido- de arbitragem,- cada Parte não tiver indicado um
árbitro, ou se os árbitros não chegarem a um acordo
sobre o la~~o ou sobre a indicação de um desempatador,
qualquer das Partes poderá solicitar ao PrC"Sidente da
Corte Internacional de Justiça a indicação de um árbitro
ou desempatador, conforme o caso. As despesas com a
arbit~agem serão cobertas pela Partes, conforme fique
estabelecido no laudo arbitral. O laudo arbitral será aceito pelas Partes como a decisão final da controvérsia.
Em testCJ_nunh() do que, os abaixo-assinaclos, devidaméiitC-aUtoiiZádos,- asSinam o presente Acordo.
Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de outubro de
1984, ell_). dois originais rios idiomas portuguêS e inglês,
sendo -ambOs os textos igUalmente autênticos. Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Programa Mundial de alimento~: Maurizio Gnocchi
Pelo Gáverno do Estado de Sergipe João Alves Filho.
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Número de Homens/dia

ANEXO I
Lista de 0bJ1Ill

I)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

!50
300
4.000
20.000
10.000
200

PÕr obra

açudes
cacimbões
cisternas

hectares (preparo da terra

para a produção agrícola)
unidad~ (melhoria das casas)
quilómetros (melhoria de ruas

!)
2)
3)

2.000
750

4)

30
30
!50
500

45

5)
6)

nos povoados e estradas de acesso)
!30 unidades (melhoria das faci-

7)

Total

lidades com_unitâ_rias

Subtotal

300.000
225.000
!80.000
600.000
300.000
30.000
"65.000
1.700.000

l.!ut.·J:
PerítldO
d·>:

"
Gêneros
!.

Dadcs sobr_e ns gêneros aJimentícios a
serem fornecidos relativamente ao
trirnC!:stre em rf!ferência:

f.de trigo/fubá

tonelaaei"IS

Ohserva>çõcs

leguminosas

Peixe/carre
enlatada

leite em pó

{tm) {data)

{tm) (data)

{tm) {data)

{tm) {data)

estoque

Saldo_ ~ci_ta_l_ em estoque no pafs
ao fi ;'lol 1 do trimestõe ante ri o r

2/ lndicar datas e
Cl'est ln o do estoque
transferido

III)

Recebinento t:IF (peso 1 fquido
e dataj .durante o triniQstre em
ref erê;~ci a

3/ Expor ra7.ões dc1tas,
Tocais, etc.. das pF?rdas
c/ref. co para. 11.

(a) Pai·a o. projeto:
- .!·nopréstimo 1J
- Jievoluções T/ Sl1b-total;
{b) Do projeto: - l:mpréstillloS 2/
- [\evoluções ?./ Sub-total:

{IV)

(VI)

datas e

transferido

{!)

01 tI 1 rans f r:rênc i aS:

{V)

I Tente
1/ Indicar
do

I

Perdas post-CIF ;}/

Quantidades t{ltais disponívets
para distrlbt·ição durante_
trimest•e

t1

i

(Juantiô_ades distribui'das
n_o_
projetO duran: e o trimestre

(VIl) Saldo total er;- esto_que no pais
.ao finii_i de_ trimestre ert refe-

;ência

i

i

I
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!J~c!os

c·Jn<\llatlvos

desOP.

1r:Jc1o ca a!.slsnncla de

o

I'

I·NJ~

00
C~r·~c~:·~ ~~iere~c1~ nai
1

{I)

Rcc~bimentos

.[

Fubil/F. de
trigo
(t111) {düta)

Outubro de I 984

legur:oi nos as .
(tm)

cumulativos c .. i.f.

I
I

Ois'.:.ribuição cumulativa no projeto

(111} lra·Jsferências
o p ~;:lj e to:
- e1pr~stimos
- c~vol vções

c.umulatjv;;~s

(t~n)

(di!ta}

I

(pe.;o 1 íquido)
{li)

Peixe/carne
en 1atado

{d~ta)

!

!

leite em péi
( tln) (duta)

I
I

I
-

para

do orojeto:
- e2préstimos
- d~voluções
{IV)

3.

oo1s

{i)
( 11)

'·

Pedas

~lccessid.:dcs

·cur.~ult~tivas

I

post-CIF

tuturas do projeto para os

t.rJii"~~Lres __

s_cguH::Xe.s

pri,Heiro trimestre se_gvinte

seç:.mdo trimestre seguinte.

R<J_çâ'o p_cr cupita diária efetivamente

di s"Cr'f[)ij"jüas

l/

__

Ntimero m€dio de. Lr_a_t::altl.ad-o_res -diário-s
~nte c: Lrlll'estre em rererer1c1a
ó.

1'\ú1;<ero de _dias_ úteis dur_ante o período

7.

Número dt oeSsoas/dia__s trabalhados no per-íodos

H.

Come_ntârtos, especialmente com relação a perdas
c.Lf. {i. {IV) p,íy. l)

l/

Indicar t_cdas e quaisquer varfaç?es da raç_ão
al iwf'ht.:~r com r.elação ao cs1.abP.lec1dO r·o f·con!o
do Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte,
por cessão do nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Rio Grande do Norte está em festa cívica durante o
mês inteiro, quando se comemora, neste ano de 1984, o
centenário do nascimento do líder incomparável e
autêntico estadista, cujo nome o País reverencia; como
símbolo do parlamentarismo e da democracia: José
Augusto Bezerra de Medeiros.
Sua vida e sua obra demarcam a história política
potiguar, sobretudo na primeira etapa republicana, e
encarna a própria República em sua consolidação,
reestruturação, queda e ascensão.
Nascido a 22 -de setembro de 1884, na Cidade de
Caicó, neto do Senador José Bernardo que foi Secretário
desta Casa e signatário da primeira Constíl:UiÇ"ã"O
Republicana de 1891, José Augusto tàizia nO sãngUe, na
genealogia e na consciência formada em anf15Iente de
escola polítiCa e de corrente de pensamento, filosofia e
ideologia.• a vocação para a vida pública que nele se
alcandorou a um apostolado e uma religião.
Digo Escola Política porque, por todo este século,
Caicó tem sidci, por des-tinação histórica e geográfica, o
epicentro de toda a vida cultural e social do Rio Grande
do Norte, com irradiação para o Brasil. De lá vieram,
dentre tantos, o Senador Brito Guerra, o Senáâor José
Bernardo, o jurisconsulto e Ministro Amaro Cavalcanti,
o civilista Juvenal Lamartine, o Parlamentarista José
Augusto Bezerra de Medeiros, o democrata e liberal,
patriota e revolucionário Dinarie Mariz, que tenho a
honra de suceder nesta Casa, e sobre quem disse o
escritor e biógrafo Nilo Pereira, que era um. "homem
aberto ao diálogo e de bom temperamento afável e
democrático''.
JOSé Augusto tOi, realmente, um talento político
invulgar e lendário, e dotado de extraordinária vocação
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de homem póblico. Pertenceu ao Poder Judiciâriõ, -onde
foi Juiz de Direito; ao Poder Executivo, oride foi
Governador do Estado; e ao Poder Legislativo, onde foi
Senador e Deputado por várias legislaturas.
O Legislativo era sua maior Vocação. Nde realizava
seu-destino, de advogado das grandes causas humanas e
sociais, de acusador, permanentemente verberando o
descaso e o abandono secular do Nordeste; enftm, uril
servidor do povo, sempre pronto ao gesto que desperta a
sotidariedã.de, que cria o amor, e que faz irromper a flor
da amizade instantânea e recíprocã cOm um sirilples e
mágico toque de mão.
Seu imenso talento se loteava em diversos módulos e
incontáveis provfncias do saber, para usar uma de suas'
expressões, educador, ensinava com as idéias, a p3.1avra e
o exemplo; estudioso da História; pesquisador dos
assuritos Sociais; debatedo_r dos problemas da estiagem;
teóricO -dos sistemas políticos e -das teses de Direito
Constitucional; etnólogo e biógrafo ~os costumes, dos
_ vultos insignes e das famUias pioneiras -Que fundaram,
plasmaram e cristalizaram as civilizações e os clãs
provin-cianos; orador de massa, notável cOnferencista
acadêmico e ardoroso polimista parlamentar; enfim,
José Augusto, fundando partidos, (Partido Popular
Estadual) e UDN (União Democrática Nacional) erigiu,
coin a energia e a argainassa do seu talento militante e
criador, um monumento que demarcou a idade áureada
Inteligência no Rio Grande do Norte, voltado_ para a
di_sseminação da cultura e do saber_. Se AJberto
Mãnlnhão foi chamado o Mecenas potiguar pelo
amparo às artes, Josê Augusto pode ter sido o grego, que
à semelhança do_ .''século de Pêricles", alargou as
fronteiras culturais do Estado.
Basta que se diga qUe, segundo as estatísticas oficiaiS
da época, no seu governo, o Rio Grande do Norte se
colocou em segundo lugar, logo depois de São Paulo, em
crescimento das atividades educacionais. E mais, no
campo da educação política, o seu governo teve alâurea
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de ser o pioneiro na tese da extensão do direito de voto à
mulher, e o Rio Grande do Norte liderou no Brasil, e
este na América do Sul, a luta pela conquista do direito
do voto femínino, implantando definitivamente no
governo seguinte de Lamartine, sendo José Augusto o
primeiro pa:rla-mentar a ser visado por mulheres.
José Augusto foi o primeiro Senador e Lamartine o
primeiro governador a serem votados, em 1928, por
sufrágios femininos, tendo o Senador·obtido IS
sufrágios.
- Outi-0- âi18ulo fascinante- dessa_ person;didade invulgar
foi o seu relacionamento especial, sua convivência diária
com a imprensa, amigo e incentivador de todas as
vocações jór'nalfsticas, -de tal sorte que, em Natal,
despachava m-ais na redação do jorrial A RepúbliCa, do
que no-s próprios salões do Palácio do GoVerno. Porém.
o de que-Jose- Augusto mais se ufanava, era de ser um
parlamentar. E foi com brilho, presença e atuação
inexcedíveis. Há deputados que se destacam mais no
plenário, outros nas comissões, alguns nas articulações,
muitos nas conversas de gabinetes. José Augusto foi
presença constante e marcante tanto nas tribunas, que
guardam como os bÍlzios marinhos a ressonância de sua
ação parlamentar, onde pontificou como mestre,
professor de_ C!lltura política e Q_outrinador de líções dedemocrâcia, quanto nas comissões, na Mesa dos
trabalhos ou nas reuniões de bancadas e de lideranças.
Era notável_ como estrategista na condução de votação
ou na interpretação regimental, tanto quanto nas
polémicas sobre os magnos problemas nacionais, e até
nos necrológicos em que cultuava, na evocação e na
apologia dos mortos, o exemplo e as lições do
memorialismo político.
Um dos seus ilustres discípulos, o escritor Nilo
Pereira, seu aluno no Colégio Estadual (Atheneu),
escreveu o livro. "José Augusto B. de Medeiros- um
democrata'', a mais recente e brilhante biografia de José
Augusto, que destaca o modelo e o artista. Ontem, tive a
honra de entregar aos leitores o livro póstumo do
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Senador Dinarte Mariz., primo, companheiro e seguidor
de José Augusto, que tem o título_ ..José Augusto- o
Líder", no qual focalizava aspectos vivos da existência
do sempre lembrado político potiguar, que criou uma
escola, fez um estilo e marcou uma época.
O livro_ de Dinarte, ditado às pressas, no leito -do
hospital de onde saiu para a morada derradeira, sob o
guante de dores lancinantes que a moléstia incut'áyet
provocava, é uma evocação admirável, humana e
fraterna, do convívio ífltimo e da ic:lentidade de
sentimentos e idéias que uniam irmamante os dois líderes
inseparáveis. Oinarte evoca, com ênfase espeCial, a
figura de José Augusto como político atuante na_s
campanhas partidárias, nos comícios e nas b_a~al_}J.as de
rua, apaixonantes e crueritas, que caracterizavam as
lutas de um passado tempestuoso e com tintas de
barbárie e selvageria. Afse projeta o vulto serenó~ bravo,
forte, tocado por uma fê que removia montanhas e
obstáculos, que desarmava adversárioS, que faZia rUírem
as muralhas do ódio _e estancarem as torrentes do
sangue, diante das trombetas e das clarinadas
anunciadoras da liberdade, da concórdia e da paz que
José Augusto encarnava.
Dinarte Mariz foi sempre o companheiro e primo
dileto e amado de Jo_sé Augusto. Ambos bravos e
serenos, solidários e setvidor~. generosos e amigos dos
jovens, da mocidade que neles permanecia eterna mesmo
na morte, que foi o c-oroamento de existê:ncias
octagenárias devotadas à terra e ao povo. Para Dinarte
Mariz, José Augusto não foi apenas um líder a mais: foi
isto siril, ..0 Líder", o que sigriifica dizer, o maior, o
melhor, o único, no seu tem pó e-rias gerações que o
antecederam e sucederam, enchendo toda a metade de
um século, todo o tempo de seu tempo e dos tempos que
o recordam, como é este tempo de_ agora.
Alunos e discípulos de José Augusto foram ainda Cafê
Filho (posteriormente seu ferrenho adversãrio),Ferreira
de Souza, Gentil Ferreira-;- Luiz Antônio dos Santos
Lima, Djã.lma Marinho, Dioclécfo Duarte, Nilo Pereira,
Adauto Câmara, Renato Dantas, e dois -que o
sobrevivem, Câmara Cascudo e Aluizio Alves, aquele a
maior celebração do Estado inteligência e sabedoria
ilustrando a antropologia cultural brasileira e o folclore
internacional, e este, Aluizio Alves, um talento políticoque reviveu no Estado as campanhas populares de José
da Penha e José Augusto, e ainda em vida já dei:;:a uma
esperança e brilhante descendência política familiar.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MOACYR _DUARTE - OuÇo, com muita
honra, o aparte do eminente Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Associo-me em nome do povo
acreano- a· essa justa- homenagem que V. Ex• eStâ
prestando a essa grande figura que- fOi- José AugUsto.
Esse políticO- -sõube exercitar a política -dentro dos
princlpios da moral e da razão, como disse Rui Barbosa.
Foi um político que passou a História fazendo história,
engrandecendo o Rio -Grande Norte, seu Estado natal e,
conseq-uentemente, o Brasil e a classe política.
Congratulo-me com V, Ex• por essa feliz oportunidade
de reverenciar a memória- desse grande paJ'adino da
polític'a- brasileira, que foi José Augusto.

O SR. MOACYR DUARTE- Muito obrigado pela
intervenção, sempre oportUna, eminente Senador Jo_rge
Kalume. V. Ex• tem razão quando diz que José Augusto
fez do slogan de sua vida pública aquele pensamento filosófico de Com te, quando disse que a política é filha da
moral e da razão. E fez tam__b_ém__de sua vida pública um
intermediário retilinio porque em seu discurso históriCo,
no último dia do exercíco e do desempenho do seu mandatô púlainentar de Deputado, recebendo uma homenagem da Câmara dos Deputados, que se postou de pé, por
um período de quase 30 minutos, aclamarido o- velho
parlamentar que se despedida da vida pública, a qual ser-
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viu por cinqUenta anos ininterruptas, José Augusto proclamava cheio de emoção;_ "Despeço-me dos meus companheiros de Parlamento com os olhos sangrando uma
lágrima dori_da de saudade desta Casa, mas compensado
pelo fato de em toda a minha existência política, tendo
sido Senador da República, Governador de Estado, Deputado Federal e cinco sucessivas Legislaturas, tendo
pertencido ao Poder Judiciárj_p, vestindo a toga de Juiz
de Direito, eu, José Augusto Bezerra de Medeiros, levo
para o recesso do meu lar o grande e intransferível galardão que ~eprese11ta o maior orgulho de minha vida pública e parlamen-tar, que é o de jamais ter coinetido uma
violência e não ter manchado as minhas mãos com o azinhavre dos dinheiros públicos".
Este fOi José Augusto.

O Sr. Lourival Baptista- Permite V. Ex• um aparte?
Ó SR. MOACYR DUARTE - Ouço, com prazer, o
aparte ~o ~l!linente Senador L_?ur_ival Baptista.

O Sr. Lourival Baptista - S~nador Moacyr
Duarte, estou ouvindo V. Ex• com a mâxinia atenção e,
agorâ, ao responder o aparte do eminente Senador Jorge
Kalume, V, Ex• fez com que eu, também, viesse aparteâlo. Queto dizer que assisti a despedida de José Augusto
da Câmara dos Deputados, ainda no Rio de Janeiro. Fui
u·m-daquê:tes que ouviram aquelas palavras de despedida
aos seus colegas. Aquele homem, que exerceu, podemos
dizer, quase todos os cargos na sua vida pública, tinha o
respeito de todos ltós porque forum politico, cOmo disse
v: Exf; que n-âo Persegui riinguéffi e q"ue -teve Sempre as
mãos limpas. Ele era um orgulho para a classe política,
Todos nós, mesmo depois dele não exercer mais cargo
político, não tendo retornado à Câmara dos Deputados
quando o encontrávamos tínhamos por ele a maior consideração. O Rio Grãnde do Norte deve se orgulhar de
filhos que teve, como José AuguSto, cómo Dinarte Ma~
riz, como Ferreira de Souza, tom· quem também, muito
conviví no RIO de Janeiro, quando lã éraniOfDepiltado
Federal.
Associo-me às homenagens que V. Ex•, ·nesta tarde,
presta àquele extraordinário homem público, àquele digno filho do Rio Grande do Norte, quedeveserum exemplo pãra todos Os políticos, Par"ãbéns a V. Ex• eminente
Senador Moacyr Duarte.

O SR~ MOACYR DUARTE-O aparte do nobre Senador Lourival Baptista tem o poso e o valor do depoimento de um homem público e de um parlamentar que
conviveu e foi contemporâneo de José Augusto Bezerra
de Medeiros._ Efetivamettte, aquela figura respeitável e
austera, aquela personalidade verdadeiramente invulgar,
além de irrad_iª-r um? aura de simp~tia dentre todos os
que dele se aproximavam, inspirava, sobretudo, uma
grande respeitabilidade pela postura erecta que sempre
-manteve como cidadão e como parlamentar.
Josê Augusto Bezerra de Medeiros foi um exemplo
para os seus contemporâneos e continuará a ser; no curso da história, no correr dos anos para as gerações atuais
e para as gerações que sucederam as de hoje.
Srs_, Senadores, a longa, fecunda, dominadora e fulgurante vida de Josê Augusto não cabe num livro. Sua atuação parlamentar, por si só, transborda das margens
de um discurso ou co_nferência. O Rio Grande do Norte,
atraVés da Fundação Jos~ Augusto, instituição cultural,
comemora durante trinta dias o cent~nãrio de seu l'l:ascimento com palestrs edificantes sobre os inúltiplos aspectos de sua vid_a_ polivalente e pletórica~
-Neste instante, cabe-me, pela fOrça misteiiosa- e im.-=
perscrUtável do" destino-, tornar público um livro que não
é meu, mas qlfe endosso com toda a admiração, reSpeito
e fervor de um homem que jâ estâ encanecído nas lides
políticas estaduais que se considera um eterno aprendiz,
um modesto e deslumbrado aluno das lições magníficas
de amor à liberdade e à demoçracia, sobretudo do culto
ao Parlamento, que José Augusto ministrou em vida e
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continua a ensinar-nos com sua memória, suas Obràs e
sua história.
Srs. Senãdores, em nome do Senador Dinarte Mariz,
presente nesta Casa e nesta hora, na saudade e no espírito que vibram nestas páginas, divulgo o livro que é,
como ele diz na apresentação, ...um pedaço vivo de tem~
po e memó!i_a",
__José AugUs_to e Dina,rte trouxeram no sangue e na alma, no fator RH e na substância invisível, aquele sinal
da juventude eterna, que é a marca do anjo como a chamou Rilke e_ que Henry Miller eternizou nos seus tópicos. J()Sé Augusto e Dinarte nasceram jovens e morreram jovens, _pela eterna juventude do espírito e do coração. Tristão de Athayde dizia em seu livrQ... Meio Sé·
culo de Presença Literâ,ria" q~e
..tanto é certo que hã modernos que já nasceram
'lelhos, e centenários que São sempre novos".
êste _conCeito parece ter sido modelado nas vidas de
Josê Augusto e Dinarte Mariz.
Eles viveram mais de meio s!cuio_ d-e política intensa,
juntos durante maiS da metade da jornada, sem descan~
so, sem deserções, sem fugas, sem capitulações, Lembro
J\fonso A_iirio~. Citado por Dinaite Mariz, neste livro, re:lembrando José Augusto:
..Temos diante de nós um homem que atravessou

40 anos de vida política, Como Mo is~ atravessou o
Mar Vermelho, sem se molhar nas vagas de lama da
corrupção. Temos diante de nós um homem que sai
desta Casa tão pobre como aqui entrou, E mais do
que isso, Sr. Presid6nte, ê com org9Iho que o digo, e
é com alegria que o proclamo, e ê com desvanecimento que o reconheço, é um homem que saiu desta
Casa, aos 70 anos, mais jovem de espírito e mais
confiant~ no _fUturo do que quando aqui entrou."
Srs. Senadores, este livro é um esboço biográfico de
uma vida exemplar e de uma existência histórica, escrito
por um homem que também foi história, e é como se dois
personagens do nosso Olimpo político estivessem a travar um diálogo de trovões e de relâmpagos. g o retrato
de uma vida, de uma luta, de uma vida de lutas, a serviço
do povo, do id_eal~ da justiça, luta que torna o homem imortal, e que mesmo que não colha vitórias, a vitória
maior eStá em haver pelejado o sagrado combate. E os
dois atravessaram _o Mar Vermelho da política e saíram
limpos e amados do seu povo, sem respingos de lama nas
vestes e nas ãlmas e sem azinhayre nem m_anchas nas
mãás.
Por último, deixo a riçãõ -de Camus:
..0 homem é perecível. Talvez. Mas pereçamos,
ao menos, resitindo, 'e se foro Nada que nos estã reservado, mostremos que isso ê injusto."
Tenho dito_. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gu_eiros. ·
O Sr. Hélio Gueiros (PMDB- PA)- Desisto da palavra, Sr~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --S. Ex•
desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

•

O SR. ALMIR PI fiTO PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE, ENTREGUE il REVISilO DO _ORA·
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles- Odacir Soares- Marco MacielGuilherme Palmeira - Luiz Viana - NelSOn Cafneiro
- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está fmda a hora do Expediente.
Estão presentes na Casa 44 Srs. Senadores.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371 ~do-Regimento
Interno)
Votação em primeirO turno, do Projeto de Lei do

Senado fi9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que reVoga o Decreto-lei Íl~" L 54 f, de
14 abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorãvel, proferido cm Ple-

nário, da Comissão
-de Constituiçio e Jnstiça.

Em votação o projeto, em primeiro turno,
Os Srs. Senadores que o apiovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado.

o· Sr. Hélio Gueiros rificação de quorum.

Sr. Presidente, peço Ve-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- V. Ex•
será atendido.
Vou suspender a sessão por dez minutos, antes acio~
nando as campainhas, a fun de que os Srs. -Senadores
compareçam ao plenário.
(A sessão é iU.Speiisa âf t5 horas e 46_ irlinutos, _sendo reaberta às 15 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estâ rea·
berta a sessão. Persistindo a falta_ de quorum, a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei do Senado n"' 139/84._ em !_egime de
urgência, fica com a sua vofação adiada por falta de quo-

rum.
Em conseqüência, as demais matérias da Ordem do
Diã, tOdas em fase de votação, constitufdas _dos Projetos

de Lei da Câmara n•s 10(81, 44(81, 53(77, 65/79, 14(84,
211/83 e 79/79;- Projetas de Lei do Senado n9s 13J80_e
41/82, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Não hã
mais oradores inscritos.
·
- ·
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxinia sCSSão ol-dinárlá a-seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE i9~$4
(Em regime de urg!ncia -art. 371, c, do Regimento ln~
temo)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9139, de 1984, deautoriado_SenadorNelson Carneiro, que revoga o Decreto-lein9l.S41, de 14 de abril de
1977 (Lei das Sublegendas) tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido_ em Plenário,
da ComissãO:
·
-- -

- de Coastituiçio e Justiça.
2
REQUERIMENTO N9 160, DE 1984
(Em regime de urgência -

art. 371, e, do R~imento lntemo)

Votação, em turno único, do Requerimento n9l60, de
1984 de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termosdosarts. 75, c e 76do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de
II (onze) sena_dores e 11 (onze) deputados para, no prazo
de 210 (duzentos· e dez) dias, realizar estudos sobre a
fabricaÇãQ.,. comercialização e utilização ·de agrotóxicos
no País (dc:peildendo de parecer da ComissãO de Agricultura).

3
Votação, em turno dnicO, do P__rojeto de Lei da Câmara n' lO, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,

- dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n?s 354 c 355, de
I 981, das Comissões:
- -de Legislação Social; e

- de Finanças.
4
Votação, em turrio dnico, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1981 (n9 581J19, na Casa de origein), que
veda veículos de comunicação de massa (rádio, televisãp,
cinema, joril.3.is. revistas, cartazes, anuários Ou ·qualquer
outro tipo de publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e empresas
brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9s I86 e-187, de 1983; das Comissões:
- de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, Josê Lins e Lenoir Vargas; e
...... de Finanças, favoráveL

5
Votação, em turno _único, do Projeto de Lei da Câmara n\0 53, d,e 19n (n9 227j75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições de observar na renovação de contratOs de aueias pro-fissionais, e dá ciutni.s pfOvidêfii:ias, ten-
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no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9
1.511 f15, na Casa de Origem), que acrescenta parágrafo
tio art. 5? da Lei n9 3.807;-de 26 de agosto de 1960, cjti.e
dlsPõe-Sobre ·a: Léi Orgânica da Previdência Social, alte·
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n"s 692 C 693, de 1982, das Cernis·
sões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
SubstitUtivo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
PrOjetO-e do _Substitutivo da Comissllo de Legislação Social. com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.
.
10
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran·
co, que estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônomos tendo
PARECER, sob n' 533, de 1984, da Comissllo .
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 240/84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 3 I 5 do Regimento
Interno.)

11

do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361,
de I 981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
-de Educação e Cultura.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo

PARECERES, sob n'S 335 e 336, de 1980 e 635 Oc637,
de 19!fl, das Comissõ~:
-de Transportes, Comunicaçio e Obras Públicas, ]9
pronunciamento: contrário; 2'~' pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Consdtulçio e Justiça~ pela constitucionalidade e
juddicidade do Projeto e da Emenda de Plenári~.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1984 (n'~' 2.867 j16, ·na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto-lei n• 5.452, de }9 de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabi1idade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo

PARECERES, sob n'S 299 e 300, de 1984, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislaçio Social, contrário.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 211, de 1983 (n9 4.112/80, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei n9 1.Ql?O, de
5 de fevereiro de 1950, que trata da assistência judiciária
aos necessitados, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, de 1984, da
Comissão:_
-de Constituição e Justiça.
9

Votação, em turno único (ap"reciãção-pri:limínar dajriridicidade, nos termos do, art. 296 do Regimento ln ter-

Votação, ein primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n? 41, de 1982, de autoria da Senadora Laêlia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei, n9 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá 9utrª~- providências~ tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 2S, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -1"' pronunciamento: contrário; Z? pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
- de Finanças, nos termos de substitutivo que oferece.

Õ

SR:PRESiilENTE (Henrique Santillo)- Está en-

cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 18·10-84 E QUE,
-ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadorC$:
Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, já
que por várias vezes, nesta Casa, tenho tratado de assuntos concernentes ao Nordeste brasileiro, a minha região,
como cearense que sou, advertindo ao Governo da República sobre Q que poderá acontecer, a partir do século
vindouro, com base nas previsões do Centro Técnico
Aeroespacial de São Jose: dos Campos.
Há quem diga, aqui e alhures. que o povo do Nordeste, a população nordestina deve aprender a conviver com
a seca.
Passamos. Sr. Presidente e Srs. Senadores, cinco imos
de terrível estiagem. Foram prejuizos imensos à região,
que nada produziu, pelo contrário, quase tudo perdeu.
Anteontem, Sr. Presidente, lendo um jornal destaCapital, deparei-me exatamente com aquilo que, antes, havia afirmado da tribuna do Senado qu~ depois desse ciclo de 5 anos de seca, o Centro Técnico Aeroespacial de
São Josê dos Campos previa para 1993 nova fase de estiagem, um novo ciclo de no mínimo, três anos,
1993/94/95. E, logo depois, o próprio Centro Técnico
Aeroespacial, anuncia pela palavra de um dos seus grandes técnicos, o cientista Girardi, que o Nordeste terá outra grande seca a partir do ano 2005.
Eu gostaria de ir atê lá para ver e conferir, mas não sei
se terei a sorte de chegar aos 90 anos. Devo esclarecer
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que o Centro Técnico aeroespacial previu o que ac-onteceu de 1979 a 1983.
O CTA, órgão têcnico-cientffico, previu a estiagem de
cinco a seis anos. Deu ciêncla disso em 1978, numa reunião da SUDENE cQrn os Secretários Q_e Agricultura do_s
Estados nordestinos, e nenhuma providência, podemos

dizer, foi, àquela época, tomada. O resultado_ foi

nov~~

mente o Nordeste ser apanhado completamente desprevinido, sem uma programação, sem um plano para a assistência aos flagelados da seca.
E o que veio para minorar o flagelo? Todos vimos foi
aquela emergência, que deixou muito pouco para muito
gasto feitO pela Nação.
Aqui está, novamente, o CCnfro leeüico Aeroespacrarde Sãci José dos Campos dizendo que iremos ter, a partir
de 1993 e, possivelmente, em 1985, uma falseta, não obstante este ano de 19:84 ter sido de larga pluviosidade n_o_
Nordeste, mas para o ano vindouro há uma previsão de
um curto inverno; e a partir de 1983 teremos um ciclo de
três anos de seca, que se repetirá no ano 2005 por maiS
seis aiios.
Levei, para os presentes neste plenário o_lmportante
documento para que no futuro Possam os mais moços dó
que eu conferir se verdadeiras as previsões do órgão técnico de Sã'o José dos Campos.
Então, diz aqui o Jornal de Brasília, de quarta-feira,
dia 17:
"Recife- O -peséjiiisador do InstitutO d_e AtiYtdades Espaciais de São José dos Campos, meteoroM
logista Carlos Girardi, previu ontem à tarde, no Recife, que após a_ ..virada do século", ou seja, por volta do ano 2005, o Nordeste sofrerá um intenso
período de seca igual ao verificado recentementt;___
porque esta região jamãiS estará-liVre dos- efeUós
desse fenômeno~. "que faz parte da estrutura do planeta, observando-se os regimes de circulações atmosféricas que condicionam o Nordeste a ter essas
secas periódicas."
Quer dizer que não é novidade para o Nordeste e~se
problema de seca, e como eu já disse nesta_:C.asa, vem;desde 1559, a primeira seCa no médio setentriãO brasileiro. Foram 4 anos de seca no século XVI; e foi aumentando de sé_culo, para século, até atingirmos neste em que vivemos nada menos de 71 anos de seca.
Giratdi observou que a região ainda está dentro
de período de risco, embora nada impeça que em _85
ainda surjam chuvas abaixo da média,, ..Depois disso, mais ou menos em 1993, nós teremos Um pequ~
no período de 2 a 3 anos de estiagem, não muito intensa, para depois o fenômeno se repetir com inten-_
sidade, no ano 2005".
ACho bastante claras essas previsões; se não desejam
acreditar, para as medidas preventivas serem tomadas, ê
por teimosial.O semi-árido, como sabemos, se fosse bem
assistido pelo Governo Federal, se dispussesse de recursos, teria safras enormes, como aconteceu- neste ano,
que, dispondo de poucas sementes e de poucos recursos,
deu uma safra, das maiores de todos os tempos. O algodão, então, estã previsto em 80 mil toneladas a sua safra.
O milho, foi outra excelente produção. E o que acont~
ceu? Faltou o dinheiro para o financiamento e para a comercialização da safra. Como sempre, o atravessador foi
o mais beneficiado comprando o algodão, o feijão e o
milho por preços aviltados. O pobre do agricultor necessitado, com a corda no pescoço, vende a mercadoria que
com tanto sacrificio, produziu. Esta é que é a grande realidade.
Há poucos dias eu lia da tribuna do Senado, pedidos
das classes produtoras do Nordeste, do _Ceará, para que
o Governo olhasse com urgência a situação dos financiamentos para a comercialização dos produtos nordestinos_. Parece que alguma coisa foi encaminhada, mas, na
verdade, sempre chegam tarde essas medidas dos Governos Federais, não digo só deste, dos Governos que teimam em discriminar a região nordestina. Ro aviltamen-

to dos preços das mercadorias produzidas naquela
gião.
-Continuando, Sr. Pr"eSidente~

re~

Segundo o meteorologista, o Instituto Aeroespacial de São José dos Campos está em condições de
fazer prognósticos dessa natureza pois a aparelha·
gem que diSpõem são as informações meteorológicas da -região Nordeste.
Indagado sobre se a última seca foí prognostica-- da pelo instituto, porém, ninguém acreditou, respondeu GirB.rdi que isso não significa falta de credibilidade em relação ao instituto, porque essa entida-de já acertou mais de 70% dos seus prognósticos, a~
centuou ele: então, a credibilidade deve existir poFque fatos a gente não discUte. Nós prognosticamos
esse período de seca em 78 e ocorreram 5 anos de
seca consecutivos. Eli"tão eu acho que é mais fácil
criticar o tribalho-dos outros do que fazer.coisa -no-

va.
Quanto à ocorrênci~ de uma mudança climáti~
Oo mundo, explicou o pesquisador, que_o que está acontecendo realmente é um.a flutuação climática,
uma vez -que o clima muda através de milhares e
céntenas de milhares de anos por meio de oscilações
orbitais da Terra, inclinação do seu eixo, enfim, são
_ dados da geometria do sistema solar e o que nós te-- filõs são pequenas oscilações, flutuações clhnática.s.
Para Girardi, o homem nordestino tem que conviver com esse clima semi-árido, procurar os meios,
novas culturas, em suma, uma maneira de adaptarse ao meio em que vive~.-''porque isso vai continuar
Deus sabe lá até quando".
Disse airida que as novas previsões do Instituto
Espacial de São José dos Campos ainda não foram
comunicadas ao Governo Federal porque o trabalho esta na fase de publicação.
_M~_s_.já se tem uma noção exata do que poderá acontecer no próximo ano que será como prevê o CTA; p·ossivefm"ente de chuvas curtas, um inV~rno pouco_ confiável.
Os nobres colegas ouviram que o Dr. G_il-a~di ªç_ha qUe
o homem nordestino tem que conviver com a estiagem!
Mas como fazê-lo, sem contar com os meios que venham
a ser oferecidos pelo Poder Central?

Q Sr. Alberto Sih_'a- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não, nobre Senador
Alberto Silv::~..
O Sr. Alberto Silva - Estou acompanhando, com o
m_!lÍo_r interesse,-~ exposição de V. Ex• p_ergunto a V. Ex•:
é para o próximo ano? Eu não entendi b_em_.

O SR. ALMIR PINTO são, Võu dizer--para V. Ex•

Aqui, há uma nova previ-

o· Si-. AlbertO Silva- De quando? 1:. a partir de quando?
O SR. ALMIR PINTO ~Ele diz, o seguint~: acha
que, no próxímo ano, ainda dentro do ciclo previsto de
cinco a sete ariOs de -seca, de estiagem, interrompido llest~ ano de 1984 acreditar que no próximo ano poderãsurgir um inverno C.u_rto. Em 1993 ...
O Sr. Alberto Silva

-=. Ah!

93.

O SR. ALMIR PINTO - Anos de 1993, 94 e 95, e, a
partir de 2005, -um novo ciclo que poderá ser de estiagem
feroz o_u de invernos curtos. A-·previsão é de cinco-a seis
anos de estiagem, como aconteceu nesse último ciclo de
79 a 83.
O Sr. Alberto Silva - Então, nobre Senador Almir
Pinto, apenas para completar, agradecendo o aparte que
V. Ex• me dá, nós, eu e V. Ex•, que acreditamos no CTA
e setnpre dissemos isto aqui,_ e assistimos consternados,
de 79 até o ano atrasado_, a incidência de cinco anos de
seca, e percorremos 2 mil km de Nordeste, eu, V. Ex' e
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outros Senadores, vimos que_ o Governo encara o fenomeno da mesma maneira como há 50 Ou 60 anos iHrâs,
cQm um atendimento à emergência, que tem de atender
mesmo pois senão mo-rfe mesmo toda a população. Mas,
as obras preconizadas para me1horar, digamos assim, a
convivência do homem com o meio, ainda são aquelas
semifaraônlças de trazer o rio São Francisco eetc. Quero
apenas lembrar, nesta hora em que estamos nos preparando para a eleição de um novo Presidente da República, a título de sugestão, porque nós, naturalmente, poderíamos até apresentar aquele nosso relatório, o seguinte: no Nordeste,_ no semi-árido nordestino, se nóS apurarmos o volume de água que cai no Nordeste, mesmo
num perfodo de poucas chuvas, um período de 400 mm
de chuva por ano, na área do Nordeste, representa, talvez, 20 vezes mais água do que é possível tirar do rio São
F~:ãncisco. Então, o que sugere esse fato? Essa ágUa cai,
corre par~ o ma_r, se infiltra na terra ou se evapora. Se
nós continUássemos com aquele programa do DNÜCS,
de barragens de cooperação, ou os projetas do DNOCS
que, V. Ex' muito benl sabe, são mais de 200 para a área
nordestina, _e_ que foram interrompidos, pois, transformaram o DNOCS em Departamento _de Irrigação ao iil:vés de continuar sendO aquele órgão de engenharia rural
qu~ e_u e V. Ex' tão_ bem conhecemos, está na hora de retoffiar aquele projeto _de reter a água, porque o homem
nordç.stino, -com ã -água, sabe fazer tudo.
O SR. ALMIR PINTO bém irrigação sem água.

Nã_o se c_ompreende tam-

O Sr. Alberto Silva- Evidentemente. Então, por isso
mesmo, quero felicitar V. Ex' pela oportunidade de,
mais uma vez, trazer o problema a nossa consideração e
dizer que estamos diante de um quadro de um novo Presídimte. Que-este novo Presidente atente para o fato de
que a solução do Nordeste depende de milhares de pequenas obras, ao invés de obras monumentais -que não
vão resolver o problema. Muito obrigado a V. Ex•
O ·SR. ALMIR PINTo - Agradeço o aparte de V.
Tenho aqui, em mãos, um comentário, que saiu no
joiitalzinho que nós recebemos pelas manhãs, O Repór·
ter, que comenta um fato intéressaOte. Em Salvador está
se rea!izarido a primeira conferência pan-americana de
irrigação e drenagem, no Centro de Convenções de Salvador, e o ~inistro Interino do Interior, Rocha Maia, ao
falar ontem, em nome do Senhor Presidente João Figu~
redo, tendo ao lado o Govemador João Durval, da
Bahia, diz re_conhecer que
"Q_ Brasil ainda se encontra dando os seus primeiros Passos no campo da implantação e desenvolvimento da irrigação. Destacou, contudo, que o Governo Federal vem atuando intensamente na busca
de soluções adequadas de novas condições que possibilitem o alargamento das fronteiras da irrigação e
drenagem em ritmo compatível com as potencialidades e necessidades do País.
Com relação a essas potencialidades, Rocha
Maia revelou que:. "no âmbito da América Latina,
tC:~os allida 600 milhões de hectares para incorpo-- rar_à _agr:icult_!.lra", O que,. "desse potencial, 54% estão em __t~~ritório- brasileiro, cOrrespondendo a mais
de 300 milhões de hectares''. SCgundo Rocha Maia,
esse potencial encontra-se localizado, principalmente, no trópico úriiido e no semi-árido, com solos de
fer1ilidãde baixa em regiões de difícil acesso,. "Considerando que isso significa que as perspectivas para
a ampliação da fronteira agrícola, pelo crescimento
horizontal das áreas cultivadas, são limitadas."
Ex~

Essas são as palavras do Secretário-Geral do Ministério do Interior, Coronel Rocha Maia, que representava
o Presidente da República naquela conferência em Salvador.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite um aparte, Senador?
O SR. ALMIR PINTO- Com prazer, Senador Moacyr Duarte!
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O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Almir Pinto,
estou ouvindo com atenção oportuno discurso de V.

Ex~

que se constitui, também, numa advertência ...
O SR. ALMIR PINTO - lO mais isto.
O Sr. Moacyr Duarte- ... aos nOSsos homens públicos. Eu, de minha parte, concordo plenamente com o
pensamento do nobre Senador pelo Estado do Piauí, Senador Alberto Silva, no aparte feito, hâ pouco, ao discurso de V. Ex' Eu também acho que o fator limitante da
agricultura, na região nordestina, não é a escasseZ hídrica, a carênCia hídrica, mas, sobretudo e principalmente,
a falta de discipliriãmerifo do potencial hfdrico do Nordeste, Se as âguas das chuvas que caem no Nor-aeste-fOssem impedidas de Chegar-ao ffiir,- e s-Ua íõtuti-açào C~i1ã- -~
da através de um processo de barragem submersa, pelo
pequeno índice de pluviosidade da região nordestína, se
pudéssemos aproveitar racionalmente essas ãguas, não
teríamos carência hfdrica !la nosSa re&íão; porqUe" esse
volume de ãgua é suficiente, muitaS Vezes, ·para ser: UtHi~
zado em um vasto processo, numa vasta ârea de irri~
gação que daria, Suficientemente, para irrigar toda a re~
gião nordestina, to-das as terras agricultáveis do nordes~
te. Então, -o que está faltando, em verdade,~ o a porte de
recursos suficientes para se levar a bom cabo esse proces~
so de engenharia, a fim de se evitar que as águas das chu~
vas, mesmo as poucas, percam~se e venham a ir todas
para o mar, que é o que está acontecendo até hoje. ASsim, chegamos à seS;uinteconcluSã-o: o problema do Nor..:
deste, em verdade, não é o de escassez hídrica, mas da
falta do aproveitamento racional do seu potencial hidri~
co.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V,
Ex• porque, inclusive, V,_ Ex• é de um Estado, nordestino
como o é também o nobre Senador Alberto Silva, ambos
privilegiados em relação ao seu subsolo. Sabemos que no
Piauí e no Rio Grande do Norte, estão os grandes aqUf·
feros subtefrâneos_. ~-=---Acredito que se o Governo, pOr exemplo, quisesse mi~
nimizar o problema tão angUStiante dó nordestino, de
um modo geral, uma solução- seria fazer, no território
potiguar, no território piauíef:tse; o Prograrria Pã:HtCíro.
Porque lá, onde se perfurar, se encontrará âgua com
muita facilidade. Mas, no Ceará, não tivemos muita Sor~
te a esse respeito. Estamos sentados exa-tamente num
cristalino. Toda a nossa âgua tem que ser de superfície,
por isso se impõe o bãrramento dos rios, d()s -riachos,
construção de pequenos, médios e gi'andes aÇudes. O
poço profundo no território cearense quase nunCa Ofere~
ce vantagens levando em conta como já disse, um subso·
lo cristalino. No Ceará, se mandamos perfurar um poç_o,
até 60 metros, enqUáhWe8ta rlo lençol freátiCO i àgu.B. é
potável, e em pouca quantidade, caindo a seguir no ciis~
talino. Às vezes ultrapassa, os 500 metroS de Profundidade para se encontrar uma água salobra, que nem o gado
aceita, V. Ex~ sabe disso, aquela âgua que foi buscada
com tanto sacrifício, a quase 500 meti'Os de pro fundida~
de, não oferece a serventia desejada. Já o Estada de V.
Ex• o Piauí, tem corno já disse gr~ndes aqUíferOs.
EX•
falou muito bem. No nosso Estado pela questão da infil~
tração, poder-se·ia fazer as barragens e os açudes subterrâneos. Isso seria, na verdade, o ideaL

V:

O EstadQ de V. Ex~. por exemplo, foi agora enriquecido, nobre Senador Moacyr Duarte, durante es~a estia~_
gem, por uma maravilhosa barragem que é a Ribeiro
Gonçalves, no rio Açu. Ora, vejam só, a barragem Ribei~
ro Gonçalves, no rio Açu, é maior que o açude Orós;
Para que este açude chegue à capacidade hídrica da barragem Ribeiro Gonçalves, do' rio Açu, é preciso fechar as
comportas do açude de Or6s, mas com um grande perí~
go: fechando comportas. E o Que aconteceria? Inundaria
uma grande cidade cearense, a cidade de lguatu, grande
produtora de algodão, e de florescente pecuária. Hoje,
podemos dizer que a Barragem Ribeiro Gonçalves é a
maior do Nordeste se não for a maior do Brasil.

IIi

Há pouco eu conversava com uma família lá de Açu,
que me dizia;. "olha, Senador, o senhor não sabe calcular
a riqueza daquela região. O pobre tem o pCscado, foi
mesmo uma dâdiva de Deus!

6 Sr. MõaCyr Duarte- V.. Ex• tem toda a raZão. Com
relação à formação geológica do meu Estado, o Rio
Grande do Norte pode ser considerado um Estado de
formação geológica privilegiada, porque grande parte do
seu_ território é constituída de forlnação arenítiCa, enquanto que o_ de V. Ex~ é de formação Cristalina. V, Ex•
também tem razão, quando se ref6re às reseivãs hídricas
subterrâneas-do Rio "Graride do NOrte que são avaliadas
em cerca de 400 milhões Cúbicos de água subterrânea, o
que significa dizer um volume d'âgua superior a 40. vezes
ao da Baia de Guanabara. Efetivamente, o problema
hídrico do meu Estado poderia ter uma Solução que, à
primeira vista, é simplista se esta captação se processasse
através de perfuf-ação de-Poços tUbulares, maS é Um pro~
cesso bastante on~os_o.-..
O SR. ALMIR PINTO - b menos oneroso do que
trazer as âguas do rio São Francisco.
O Sr. Moacyr Duarte- Mas é bastante_onetoso_. E de
todos os países do mundo que solucionaram o seu
problema de escassez hfdrica, utilizando o processo de
captação de suas reservas de águas subterrâneas, talvez
dos poucos países que obteve sucesso nesse empreendi·
mento tenha sido Israel, cujo território se assemelha a
um verdadeiro paliteiro, diferente do Estado do Texas,
pOrque 6 paliteiro do Estado do Texas é de torres de petróleo, ao-passo cjue Israel se cOnstitui num paliteiró de
poços artesianos, tubulares, V. Ex• tem razão, sobrada
razão, quando, comungando com o pensamento manifestado jâ pelo Senador Alberto Silva e também por
mim, admite que a solução do problema hídrico terá-um
fina_! _feliz se o Governo se empenhasse em fazer com que
as âguas da chuva_ não desaguassem no mar, _um melhor
disdplinamento. A par disso, também, torna-Se-. ia indispensável o aproveitamento, por parte dos Governos, Fe-.
dera! e Estaduais, o aproveitamento racional das âguas
de superfíciejâ acumuladas, inclusive do Orós e da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na região do Açu,
no meu Estado. O confinamento simples da água não
tem nenhuma resposta económica, acumular simplesmente as águas em barragens ou em açudes, a resposta económica é_ uma_resposta sem grande significação. Porque o importante é utitizar essas águas através de processoS de irrigação, que é justanieitte o pi-acesso fiais caro,
também mais oneroso, que exige maior dispêndio e
maior aparte ·a e recursos, qüe exige ~uirta t~criolõgia.- mais
adequada, mais avançada. Tecnologia essa _que nós já temos; SQbradarriente. o que está se verificando no Nor~
deste, ê que muitos açudes, a minha região, por exem~
pio,_ a r~gião com_ a q1:1al eu m~ identifiCo melhornle~t~
no meu Estado que é a regiãõ do Serídó, é a microrregião
onde existe o maior número de açudes em todo o mundo.

Ó SR. ALMii~-PiNTO- E~ grande prOdutor~ de a!- godão mocó.
O Sr. Moacyr Duarte- - No entanto, comparativamente com ess.e volume d'água represado, é uma das regiões que dispõe do maior perímetro- írrigado tam-béril,
talvez, de todo o BraSil. O que, à primeira Vistâ, parece
um contrasenso e um paradoxo. Perdoe· me esta interferência tão demorãda, mas, apenas para concluir, quero
oferêcer o meu apoimento total ao pensamento que V,
Ex• está manifestando no seu discurso. A st.ia é uma tese
muito interessante, sobretudo quando procura, com o·
Portunidade, advertir os Poderes Públicos para o qu-epo:
derâ vir a acontecer daqui a alguns anos, advertência
esta que foi feita anteriormente, rilas à qii.ãl os Poderes
Públicos fizeram ouvido de mercador, e ocorreu a tragé~
dia que todos nós conhecemos e da qual_tambêm partici~
pamos.
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O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o apart~ de V.
Ex• que, com muito praze-r, será incorporado a este despretensioso pronunciainento.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• ter me propiciado
esta oportunidade de fazer mais esta advertência séria ao
Governo Federal porque se o atual está para terminar
seu mandato em março, virão novos GOvernantes que te~
rão obrigatoriamente de olhar com seriedade o problema
nordestino, dando os meios tão falados para a convivên~
cia daquele povo com a estiagem.
Esta é a advertência que, mais uma vez, faço da tdbu~
na do Senado Federal. Muito obrigado. (Muito bem!
Mu_ito bem!)

CENTRO GRÁFICO
CONSELHO DE SUPERVISÃO
Ata da 99' Reuniio
Às- dezessete horas do diã. vinte e sete do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, na
sala de reuniões do Conselho de Administração do Sena~
do Federal, sob a Presidência do Senhor Luiz do Nasci~
meilto Monteiro, Õiref.or- da Secretaria Administrativa,
- resPondendo pelO expediente da Diretoria Geral dO Senado, por delegação do Dr. Aiman Nogueira da Gama,
Presidente do Conselho de Supervisão do Centro Grâfi~
co·, designado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal - Senador Moacyr Dalla - presentes
os Conselheiros Luciano de Figueiredo Mesquita, Sarah
Abrahão e AlOisio BarbOsa de Souza; presentes, tam~
bém, Rudy Maurer, Luiz Carlos de Bastos, Maria de
Nazaré Pinheiro _Carneiro, Agaciel da Sifva Maia, João
de Morais Silva, Ãntoniõ PachecO e AlÔísio Barbosa de
Souza Filho, respectivamente, Diretor Adminístrativo,
Diretor Industrial, Assessora Jurídica, Auditor e Asses~
sares da Dii'etoria Executiva do CEGRAF, reuniu~se o
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁ·
FICO DO SENADO FEDERAL. Abertos os trabalhos,
o Senhor Presidente- Dr. Luiz do Nascimento Monteiro _...:. ita qualid3.de de Conselheiro, apresentou parecer
homologatório sobre o processo do ÇEGRAF referente
à Tomada de Preços n9 009/84 Para aquisição de uma empilhadeira. Em seu parecer o Conselheiro diz que
"habilitaram-se à tomada de-preçoS duas firmas: Jarjour
Veículos e Petróleo Ltda., e Nogueira S/A Comércio e
Indústria. A Comissão de licitação submeteu as Pi-Opos~
tas concorrentes à repartição industríal que optou pela
empilhadeira MADAL, modelo MD~ISO, tipo. "G-", a
gasolina- que melhor atende às especificações requeri~
das- da firma Jarjour Veículos e Petróleo Ltda., ratifi~
cada a seguir em parecer têcnico, conclusivo, do Setor de
Engenharia dO Orgão. Considerando o parecer técnico e
o- merior preço, foi declarada vencedora a proposta da
referida- (icitailte.'' A:Pós a Conclusão da leitura do parecer o mesmo foi colocado ern discussão. o· senhor Diretor Executivo _do CEGRAF- Dr. Aloisio Bcirbosa de
Sói.iia- solicitou a palavra, e esclareceu aos demais pre~
sentes que a atual solicitação se prende ao fato de que o
CEGRA f" vem pfocedendO ao armazenamento dos materiais de forni.a precária, utilizando recursos que põem
em risco a segurança dos empregados e não raro. danificam materiais. Esclarecendo, ainda, que o CEGRAF ad~
qui riu em 1976 uma empilhadeira. ..CLARK", hoje desa~
ti vada pordefeitos-mecâáiCos, -e que seu reil.prciveitamento, no entanto, ê dado como _invíável pelo alto custei dO
conserto. Em seguida, o parecer foi colocado em vo~
tação, recebendo aprovação- por unanimidade. Nada
mais haVCi1.do a tratar, agradecendo a presença de todos,
o Senhor Presidente- Dr. Luiz do Nascimento Montef:.
ro - declarou encerrados os trabalhos e para constar,
eu, Maurício Silva, Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada
serâ assinada pelo Presidente e demais membros.
Brasília- DF, 28 de setembro de 1984.- Luiz do Nascime-nto Monteiro. Presidente em exercício - Suah
Abrahão, Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita,
Membro - A,loisio Barbosa de Souza - Membro.
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SENADO FEDERAL
COLÉGIO ELEITORAL
MESA DO SENADO FEDERAL
REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO SENADO FEDERAL
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 1984.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezessete horas, reuniu-se a Mesa do
Senado Federal, sob a Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Henrique Santillo, Lenoir Vargas, Raimundo Parente, Almir Pinto e Odacir Soares, presentes, ainda, os Se~hores Líderes Senadores
Aloysio Chaves, do Partido Democrático Social e Humberto Lucena, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente dá ciência aos Senhores Senadores ter recebido Mensagem do Presidente da República,
comunicando haver sancionado, nesta data, o texto da Lei Coinplementar que tomou o núrp.ero quarenta e sete, a qu_al adapta o

mil

texto da Lei Complementar número quinze, de
novecentos e setenta e três, às disposições da Emenda Constitucional número
vinte e dois, e passou os respectivos autógrafos às mãos' do Senhor Primeiro-Secretário, Senador Henrique Sal1tillo. Em seguida
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador. Lenoir Vargas que, à vista do texto legal sancionado, enfatiza a necessidade e urgência de a Mesa, no exercício de sua competência e para cuinprir ós encargos que lhe foram atribuídos, baixar ins-

truções quanto ao acolhimento das indicações dos deleg!J.dos das Assembléias. Ao finalizar, apresenta àpediente consubstanciado em Ato da Mesa do Senado. Após amplo debate da .fllatéria, o Senhor Presidente designa relator o Senhor Senador Lo manto
Júnior que emite, de imediato, parecer favorável e que é acolhido pela maioria dos membros da Mesa. Antes de proferir o seu
voto o Senhor Senador Henrique Santillo pede vista da matéria, por vinte e quatro horas; entretanto, foi-lhe concedido pelo Presidente, para esse fim, apenas o prazo de duas horas, devendo a Mesa continuar a reunião-às-dezenov~ horas,_ quando será submetida, a matéria, à votaçãO. Nada mais haVendo a tratar, o SeOhof Presidente declara levantada a reunião. Reaberta a reunião,

às dezenove horas; o Senhor Presidente relata o encqntro havido com os Líderes dos Partidos da Oposição e concede a palavra
ao Senhor Senador Henrique Santillo para consignar as r.azões de seu voto. O Senhor Senador Henriqtie~Santillo alinha os argumentos pelos quais se manifesta contrariamente à matéria: primeiro, o-Ato pretende regulamentardisposições de uma Lei que
ainda não existe, uma vez que n-ão foi püblicada; sêgundo, em seu entendimento, à Mesa do Sena dá não é dado o direito de estabelecer normas inovadoras nem quanto à escolha dos Delegados das Assembléias e nem quanto à com-posição e funcionamento

do Colégio Eleitoral; terceiro, não cabe, em qualquer hipótese, aduzir referências às disposições do artigo cento e quarenta e oito
da Constituição que não se aplicam à espécie, uma vez tratarem-se de normas aplicáveis ao processo de eleições gerais. Afinal registra o Senador Henrique Santillo o seu mais veemente protesto ante a aprovação, pela Mesa, do Ato em referência e o qual se
recusava a assinar, mesmo na condição de vencido. O Senhor Presidente solicita ao Senhor Senad~or Henrique Santillo que transmita aos demais membros da Mesa as manifestações dos Líderes e demais representantes da Oposição a respeito da matéria. O
Senhor Senador Henrique Santillo declara que o pensamento dos membros da Oposição, já ficou expresso nas razões de seu voto. Com a palavra 6 Senhor Senador Lo manto Jfrnior enfatiza que a ·Mesa "exercitou os poderes·que lhe foram outorgados pela
Lei Complementar número quinze, com a alteração decorrente da Lei Complementar número quarenta e sete, e apenas esclare-

ceu o processo de escrutínio secreto, para eleição dos delegados, consoante o que estabelece o artigo cento.e quarenta e oito da
Constituição Federal. Afirma que não tem nenhum constrangimento em defender ·o voto secreto, que é uma norma a-dotada no
nrocesso eleitoral brasileiro e que é forma democrática por excelência. Em seguida o Senhor Presidente submete a matéria à deli-
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beração dos membros da Comissão, tomando os votos um a um. O Senhor Senad!lr Lenoir Vargas ao declarar seu voto favorável, à vista da argumentação do Senho_r_Senad_o-r H_enrique Santillo, assinala que a Lei Complementar número quarenta e sete e o

Ato que a Mesa pretende editar apenas ainda não têm eficácia, uma vez que a adquirirão pela vigência decorrente de sua publicação concomitante, sendO ãmbos os editas legais existentes e válidos. Continuatldo, O Senhor Presidente toma os votos dos. Se--

nhores Senadores Lo manto Júnior, Raimundo Parente e Almir Pinto, deixando de tomar o voto do Senhor Senador Odacir Soares, por não representar, este, na suplência, o Senhor Senador Jaison Barreto. Ao final o Senhor Pr~sidente declara o resultado
da votação: quatro votos favoráveis ao Ato da.Mesa e um contra, o qual, aprovado, vai à publicação, como parte integrante desta Ata. Por vedação regimental abstém-se o Senhor Presidente de votar. Nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral da Mesa, a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais membros da Mesa, vai à publicação.- Moacyr Dalla- Lomanto Júnior- Lenoir Vargas- Raimundo
Parente

-~Aimir

Pinto.

ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL
n9 2, de 1984
A Mesa do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere a LefComplementar n• 15, de 13 de agosto de 1973,
alterada pelo Decreto-lei n• 1.539, âe 14 de abril de 1977, com as adaptações introduzidas pela Lei Complementar n• 47, de 22 de_
outubro de 1984,
considerando que a esta Mesa incumbe receber e examinar a documentação pertinente à eleição dos delegados e seus
suplentes das Assembléias Legislativas dos Estados;
considerando também que, a tanto, se faz imprescindível o atendimento aos requisitos e formalidades da legislação em
vigor, inclusive o disposto no ar!. 148 da ConstituiÇão Federal, combinado com os artigos 5• e 6• do diploma legal supramencionado;
considerando, finalmente, que lhe cabe organizar e mandar publicar a composiÇão do Colégio Eleitoral;
RESOLVe baixar as seguintes~ instruções para o acolhimento das indicações de delegados e suplentes:
I - a comunicação, a que se refere o art. 7• e seu parágrafo único da Lei Complementar n' 15, de 1973, com a redação
dada pela Lei Complementar n' 47, de 1984, serâ instruída com os documentos, por cópia autêntica, adiante especificados:
a) ata da reunião da bancada do Partido majoritário ou igualitário que elegeu os respectivos delegados e suplentes,
cuja observância âo disposto nos artigos 5• e 6• da referida Lei Complementar e, inclusive, do escrutínio secreto previsto no art.
148 da Constituição Federal, esteja certificada pelo observador designado pelo Tribunal Regional Eleitoral;
b) comunicação oficial do Líder da bancada ao Presidente da Assembléia Legislativa sobre o resultado da votação;
c)

publicação do. "Diário Oficial" do Estado, com os nomes dos delegados ao Colégio Eleitoral e de seus suplentes;

cédula de identidade parlamentar dos eleitos.
II- recebida a comunicação até 19 de novembro de t984, o Presidente mandará. autuá-la, designando um dos
Membros da Mesa para Relator;
d)
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III- cabe ao Presidente ordenar, por iniciativa do Relator, as diligências que se faÇam necessárias, para suprir falhas
na documentação ou o atendimento de outras exigências, das quais será imediatamente notificado o Presidente da Assembléia
Legislativa ou o Líder da bancada, quando for o caso;·para cumprimento no prazo hábil que lhe for assinado;
IV- ultimada a instrução, a Mesa reunir-se-á para deliberar sobre o acolhimento das indicações, fazendo organizar a
composição do Colégio Eleitoral, a qual será publicada até cinco de dezembro no Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional;
V- o Presidente comunicará a decisão da Mesa às Assembléias Legislativas para que sejam expedidas as credenciais
aos respectivos delegados e seus suplentes;
VI- a composição do Colégio Eleitoral poderá ser alterada em virtude de convocação de suplente de delegado das
Assembléias Legislativas (art. 21 da Lei Complementar n' 15, de 1973) ou da reassunção de titular oU assunção de suplente de
parlamentar, em qualquer das Casas do Congresso Nacional, procedidas até o dia 14 de janeiro de )985.
Vargas -

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 22 de outubro de 1984.- Moacyr Dalla- Lomanto Júnior- Lenoir
Raimundo Parente - Almir Pinto.
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Ata da 178• Sessão, em 22 de outubro de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES;

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Claudionof Roriz ~Gaivão Modesto- Odlicír -soa.:
res- Aloysio Chaves --Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo -José Sarney
- Alberto Silva - Almir Pinto - Virgílio Távora Moacyr Duai'fe.:.... Humberto Lucena- Ma reandes Gadelha - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto - Lomanto Júnior- Luiz Viana -José lgnácio
Ferreira - Moacyr Dal_la - Itamar Franco- Morvan

Acayaba- Severo Gomes- Henrique Santillo- José
Fragclli Cardoso.

Lenoir Vargas- Pedro Simon -Octávio

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Semicloies.
Havendo número regímentil, -declaro-i6erta- a-seSsão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~>-Secretário procederá à leítúra do Expediêiife:
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER N• 650, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n~' 119, de 1983, que "extingue
o § 3~> do artigo 77 do Regimento Interno do Senado
Federal".

Relator: Senador Guilherme Palmeira
O Projeto _de Resolução sob exame, de autoria do ilustre Senador Itamar Franco, pretende revogar o § 3~> do
artigo 77 do Regimento Interno do Senado Feder?].
Reza o dispoSitivo revogando: ..o prazo das -C()mÍssões Especiais Internas é contado a p8.rtir da publicação
dos atas que as criarem, interrompendo-se nos períodos
de recesso do Congresso Nacional".
2. Na Justificação, argíii o Autor: "faz~se mister que
os trabalhos das ComíSSões Especiais, criadas, geralmen~
te, por denúncias de fatoS de relevantes interesses nacio~
nais, ilão sejam interrompidos durante o período de recesso parlamentar, conforme dispõe o § 31' do artigo 77
do Regimento desta Casa. O processo de investigação,
apuração de fatos, exame e estudo, sobretudo através de
material forneciâO pela Imprensa, requer Urna realimen~
tação permariente... visando a preservação da responsa~
bilidade do Legislativo ê que apresentamos tal propo~
sição".
3. Dispõe a Constituição, no art. 29, qtie '"'ógresso Nacional reunir-se-â, anualmente, na Capital da
União, ·de Jl' de março a 30 de junho e de 1_1' de agosto a_5 _
de dezembro", dispositivo que estâ -ilicOrporado ao art.
2~', a do Regimento Interno.
A iriteri"upção, portanto, das atividades do Plenário e
das Comissões do Senado Federal, no interstício dos
períodos de reuniões (recCSSo parlamentar), ressalvada a
hipótese de convocação extraordinária, é áecOrrêricia necessária Oo preceito ConStituciomil-regimental. Daí que,
mesmo que seja revogado o§ 3~> do art. 77 do Regimento
Interno, que prevê expressamente a interrupção do prazo
das ComiSsões Especiais nos períodos de recesso do
Congresso Nacional, tal interrupção continua sendo imperatiVa, em conseqilênda da norma retro-referida.
Além do mais, o § 3~> do art. 77 não apenas trata da interrupção do prazo das Comissões Especiais durante o

con:--

recesso, cOmo, sobfetudo, do terminus a quo de sua contagem, ou seja, a publicação dos atos que as criarem.
De modo que, se não é inconstitucional, a revogação
pretendida pelo Projeto é injurídica, porque mutila o
co-njuiliOde- narinas reguladoras das ComisSõeS" EspC~
ciais, pt!Vando-as de elemento essencial ã sua integridade
- a previs_ão do termo inicial de contagem dO prazo das
Comissões Especiais, fato configurado r de quebra de sistemática.
4. Ante o exposto, opinamos pela Rejeíção do Projeto por injurídica'.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984.-- Helvídio Nunes, Presidente- Guilherme Palmeira, RelatorFernando Henrique Cardoso - Hélio Gueiros - Morvan
Acayaba - José Fragelli - Passos Pôrto - Moacir
Duarte.
PARECER N' 651, DE 1984
Da Comissio de Cõnstituiçio e Justiça, sobre o
Projefo de Lei do Senado n~' 168 de 1983, que
~'introduz modiflcaçio na Lei Complementar n~ 11,
_de_ 25 de maio de 1971, que instituiu o
PRORURAL."
Relator: Senador José Fragelli
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro~ altera a Lei COii:aJ>lementar n~' 11, de25
de_ maio de 1971, que instituiu o PRORURAL, dando
nova redação a seu art. 4'~, para aumentar, de 50% para
100% áo salário mínimo, o valor da aposentadoria e por
velhice e diminuir; de 65 (sessenta
Cinco) para -60
(sessenta) anos, a idade a partir da qual o trabalhador
passa a fazer jus a ela.
2. Na justificação, diz o Autm:: •• ... ~tou submetendo
à conSideração da Casa o pre'lente projeto de lei
complementar que altera a Le{ComPlementaC fl'~ fl/71
em dois pontos, a-saber: I - eleva: o valor do l)ciileftCio
aa aposentadoria por velhice, devida aos trabalhadores
rurais, a importância correspondente ao salário -mínimo
regional; I I - baixa a idade limite para a obtenção dessa
aposentadoria, de 65 para 60 anos".
3. Como está evidente, o projeto majprã_ benefício
previdencíário, sem a correspondente fonte de custeio
total, uma vez _que tão·SÓ remete para as attiais fontes de
CUS:te1o do PROGRAMA.
-Desatende, por conseqaência, ao requisito exigido
pelo parágrafo único do art. 165 da Carta
Constitucional.
4.- Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projeto
por eiva de inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984. Helvídlo Nunes, Presidente - José Fragelll, Relator Moacyr Duarte - Morvan Acayaba - Odacir Soares Hélio Gueiros - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira Aderbitl Jurema.

e

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~> 158, de 1983,
que "regula a utilização e a liberação de conta
vinculada do FGTS, para a construção de casa
própria.''
PARECER N• 652, DE 1984
(D,a Comissio de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Martins Filho
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Fernando Henrique Cardo-so. regula a- utilização e a

liberação da conta vinculada do FGTS, para a
construção e aquisiçãO- de casa própria.
2. Na JustificaçãO, diz o Autor: ''o que pretendemos
nesta proposição, é que os recursos do FGTS continuem
podendo ser utilizados pelos empregados-optantes na
aquisição de casa própria, mas consoante os interesses, a
vontade de cada trabalhador, através do SFH ou de
compra direta a particular ou, ainda, através da
construção, a cargo do interessado, em terreno que ele
vier a possuir ou vier a comprar".
3-. O Projeto é inobjetável quanto à
constitucionalidade, à juridicidade, à regimentalidade e à
técníca legislativa.
Ao ampliar a faixa de utilização da conta do FGTS,
por parte do trabalhador optante, o projeto alarga,
igualmente, a dimensão social do Fundo, eliminando a
desconfortável limitação de só se poder usar a conta em
caso de financiamento pelo Sistema Financeiro da
Hcibitação. _Trata-se de medida racional e justa,
merecedora de acolhimento.
4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto
por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica
legislativa c, no mérito, oportuno e"conveniente.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1984.- Murilo
Badaró, Presidente - Martins Filho, Relator - Odaclr
Soares - Hélio Gueiros - Passos Pôrto - Oct'Yio
Cardoso- Carlos Cbiarelli- José lgnâcio Ferreira.
PARECER N• 653, DE 1984.
D.a Comissão de Economia
Relator: Senador José Fragelli
o· Senador Fernando Henrique Cardoso, por
intermédio do Projeto ae Lei _do Senado n9 158, de 1983,
objetiva modificar o art. lO da Lei n'i' 5.107, de 13-09~
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, no sentido de permitir ao- titular de conta
vinculada a utilização dos recursos nela existentes, para
construção e aquisição-de casa própria.
"A iniciativa engloba quatro artigos.
o- r~>', nO-que altera o art. lO da Lei n~' 5.107, estabelece
que, ·a pedido do titular da conta vinculada, o saldo total
ou _parcial do _FGTS poderá ser liberado para a
conStrução e aquisição de casa própria, mediante
reqUerimentO dirigido ao Banco Nacional da Habitação,
por intêrniêdio, da agência bancâria depositária.
O parág-rafo único- desse artigo fixa o prazo para a
liberação--do depósito (15 dias) e enumera os
pfocedimentos necessários, para os casos de aquisiçãõ
ou de construção de casa própria. Na primeira situação,
discrimina duas hipóteses: _o financiamento pelo Sistema
Finançejro da Habitação, quando a documentação
exigida serâ aquela decorrente das normas pertinentes do
BNH, e a ci.quisíção dO imóvel-de Particular, quando:
deverâ ser anexado o título de domínio previamente
registrado e declaração escrita do proPrietário,
consignando sua intenção irrevogável de venda, sob
pena de multa (10% sobre o valor do negócio)em caso de
arrependimento.
Para a construção de casa própria, a escritura
registrada do imóvel, ou regular compromisso de
compra e venda, planta aprovada e alvará de construção,
ou documento equivalente, no caso de imóvel urbano,
serão os documentos exigidos.
O artigo 2'1 estabelece o prazo para a regulamentação
da Lei, seguindo~se~lhe os preceitos tradicionaisreguladores da eficácia jurídica.
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Justificando a proposição, o eminente representante
de São Paulo traça um paralelo entre o FGTS e o PIS-

· conStrução e aquisição de casa própria", COm a seguinte
emenda:
-- .

PASEP, criados à inteira revelia dos trabalhadores,
embora sob o co_stume de se, dizer que é para beneficiálos~ Pela posição dos trabalhadores em relação a ambos,
neg-a essa afirmação e sustenta que o PIS-PA.SEP e o
FGTS "são mais instrumentos de captação de recursos

para serem aplicados segundo finalidades e critérios nem
sempre compatíveis· com as necessidades da maioria".

EMENDA N• I -

CE

O item I,letra "b", do art. lO da Lei n' 5.107, de 1966,
a que se refere o PrOjeto de Lei do Senado n9 158, de
1983, passa a ter a seguinte redação:

ui- Na aquisição da casa própria:

Critica, a· seguir, a parcimônia --estabelecida na Lei
5.107-66 para a moviment:ição da conta vinculada pelo
trabalhador bem assim, restrições descabidas, como a
..que possibilita a utilização da conta vinculada em caso
de matrimônio, mas, tão~somente, pelo empregado do
sexo feminino".
Semelhante observação é feita. qUailto ao- lispecto da
aquisição de casa própria, onde o estimulo existente,
único, passa pelo "Sistema r'inanceírO d-a R8.6itação,
com todas as suas contradições e problemas insolúveis
(particularmente o alto custo das prestações)".
O objetivo do Projeto ~ o de al~rgar o leque. e permitir
a aquisição de casa própria, pelo empregado~optante,
"consoante os interesses, a vontade de cada trabalhador,
através do SFH ou de compra direta a particular ou,
ainda, através da construção, a cargo do interessado, em
terreno que ele vier a possuir ou vier -a comprar".
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado
considerou o Projeto inobjetável quanto à
constitucionalidade, àjuridicidade, à regimentalidade_e à
técnica legislativa. Ademais - acrescentou - "trata~se
de medida racional e justa", na medida em que alarga a
dimensão social do FGTS.
Sem dúvida a proposição é oportuna. Num momento
de crise econômica, as repercUssões dessa sobre o social
alcançam, como agora, de forma profunda a questão da
moradia, pois a resposta mais- à nlão para o problemao Sistema Firi8nciir0 -da Habitação - porque privilegia
o aspecto financeiro - pela via da correção monetária
inviabiliza a aquisição de imóveis pelos assalariados. Na medida em que a legislação hoje em vigor (Lei
6.755, de 18 de dezembro de 1979, permite a utilização
do FGTS para pagamento de prestação da casa própria),
é na verdade um bec_o sem saída a proposição ora sob
análise representa uma alternativa suficientemente
ampla, de vez que abre espaço para soluções mais
próximas do próprio interessado.
Não obstante esse aspecto favorável do Projeto,
cremos haver necessidade de propor uma alteração na
sua redação _original, no que respeita ao item l,letra ub",
de forma a assegurar a aquisição definitiva do imóvel,
pelo com promitente comprador. Há mesmo, no texto do
Projeto, uma cõntrádição inSanáveL Quando fala na
"declaração escrita do_ proprietário, consignando sua
intenção irrevogável de venda, por um lado, e. logo em
seguida, estipula "pena de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do negócio, em caso de arrependimento"._
Ou o contrato é irrevOgável, com todas as suas
conseqUências, como a de não admitir arrependimento e
estar sujeito_ à adjudicação_ compulsória - ou,_ pela
cláusula de arrependimento, permite a sua revogação
por uma das partes, pagando a multa legal ou
contratual. Parece-nos que, no caso, o que interessa, é
que, para a liberação do saldo do FGTS de que trata o
art. 1"' da proposição, haja plena garantia da aquisição
ou construção da casa própria. E essa garantia só eXistirá.
com um contrato feito nos termoS d(:; ã.rt. 26 da Lei
6.766, de 1979, com oS efeitos conSígnados no art.-25 da
mesma Lei.

-n,

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n"' 158, de 1983, que .. regula a utilização e
a liberação da conta vinculada do FGTS, para a

b) quando a aquisição for de particular, deverá
anexar o título de domínio do compromitente
-vendedor e o instrumento do contrato de
compromisso de compra e venda, cessão ou
promessa d~ cessão, na forma e co_m os requisitos do
artigO .2t5, da Lei n9 _6.766, 'd-e I!l de- dezembrO de
1979".
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1984. Roberto Campos, Presidente- José Fragelli, RelatorGabriel Hermes - Jorge Kalume - Luiz Cavalcante Joio Castelo.
PARECERES N's 654 E 655, DE 1984.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 78, de 1983,
que ..estabelece obrigatoriedade de seguro de
crédito para as operações que menciona".
PARECER N• 654, DE 1984
(Da COniissio de Constituição e Justiça)
Relator:- Senador -Passos Pôrto
O Projeto sob. exame, de autoria do ilustre Senador
Jorge Kalume, estabelece a obrigatoriedade de seguro de
crédito, nas operações de desconto de notas promissórias
por instituições financeiras, no valor equivalente a até
1.000 (hum mil) Obrigações ReajustáveiS do Tesouro
-Nacional.
2. Na justificação, aduz o Autor: "Os bancos e
demais instituições financeiras, nas operaÇões de
descOntos- de-notas promissóriaS têril aliCeiçado sempre
suas garantias de aval dos títulos, dada a natureza
autônoma, independente_ e abstrata dessa obrigação
cambial".
"Por sua vez, as pessoas solicitadas a prestar aval são
normalmeltte ligadas ao emitente por laços de
parentesco ou de amizade, o que lhes acarreta
cops_trangimento em negá~Io. Dessa forma,
gratuitamente, comprometem todo o patrimônio da
família. E, quando essa garantia vem a ser executada,
nos casos de inadimplemento do emitente, além da ruína
econômica do avalista, rompem-se os laços afetivos que
determinaram a prestação da garantia."
3.----0 ·art. I9 estabelece a obrigatoriedade de cobertura
por segur-o; quanto à responsabilidade do emitente, com
vedação da exigência de avalista, nas operações de
desconto de notas promissórias por instituições
financeiras, no valor equivalente a atê LOOO (hum mil)
ORTNs.
O Brasl:l, a 20 de-- agosto de 1942, aderiu às
"Convenções para adoção de uma lei uniforme ·em
matéria de letras de cãmbío e notas promissórias",
-concluídas em Genebra a 7 de junho de 1930. Tais
ConvençõeS- foram aprovadas pelo Decreto Legislativo
n9 54, de 1964, e promulgadas pelo Decreto n9 57.663, de
24- de janeiro de 1966. cumpridas foram, por
conseguinte, todas as etapas de sua incorporação ao
direito interno.
Ora, -cOnforme a alínea primeira do artigo 30- da Lei
Uniforme Relativa às Letras de Câmbio e Notas
Promissórias, "o -pagamento de uriia letra pode ser no
todo ou em parte garantido por aval", enquanto a alínea
primeira do artigo 77 dispõe, em sua primeira parte, que
''são também aplicáveis às Notas Promissórias as
disposições relativas ao aval".
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E- como, entre as reservas proporcionais às partes
contratantes, arroladas no Anex-o II da retrocitada
Convenção, bem assim, conseqUentemente, nas do
Decreto n9 57.663/66, não consta nenhuma referente ao
disPositivo que estabelece a facultatividade da garantia
por aval, não pode a lei interna, sem prévia alteração do
princípio da Lei Uniforme, pelo processo de revisão
prevista na- Convenção correspondente, ou por
denúncia, restringii-lhé o alcance.
Pelo expostC?.• vê:-se qu~ o Proje~ n~o pode, sob pena
de ·injuricidade, vedar a ~exigência -de aval, imP-ondo o
seguro obrigatório, mas, tão.:s6, tOrnar- facultativa a
substituição dO aval pelo seguro dC crédito.
Sanada tal falha, os demais dispositivos do ProjetO
não oferecem -dificuldad~, quer quanto ao aspecto
jurídico-constituCional, quer quanto à regimentalidade,
d~vendo, apenas, o artigo terceiro ser tresdobrado, para
harmonizar-se com a melh_or técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a Proposição é das mais oportunas,
conforme evidenciam os bem lançados argumentos da
Justificação.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa
técnica legislativa e, no mérito (art. 100, item I, n9 6, do
Regimento Interno), oportuno e conveniente, com as
seguintes Emendas:
EMENDA No I -

CCJ

Dê-se ao art. I 9-- a seguinte redação:
"Art. 19 as operações de desconto de notas
promissórias por instituições financeiras, no valor
equivalente a atê 1.000 (hum mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs).
poderão ser -cobertas por seguro, quanto à
responsabilidade do emitente, vedada, nesse caso, a
exigência de ava.J.ista".
EMENDA N• 2 Desdobre~se o art.

6' nos

CCJ

seguintes artigos:

"Art. 69 Esta Lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 79 Esta Lei entra em vigo-r na data de sua
publicação~

Art. 8'
contrário".

Revogam~se

as disposições em

Sala das Comissões, 13 de junho de 1984.- MurUo
Badar6, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Octávio
CardÕso - Carlos Chiarelli - José lgnácio Ferreira -~
Hélio Gueiros- Odacir Soares- Martins Filho.
PARECER N• 655, DE 1984
(DR Comissão de Economia)
Relator: Senador João Castelo
O Projeto de Lei do senado sob enfoque, formulado
pelo ilustre Senador Jorge Kalume, dispõe que (art. 1')
"as operações e desconto de notas promissórias por
in.Stituiçõe.'i fmanceirast -no valor equivalente a atê 1.000
(hum mil) Obrigações Reajustáveis dO Tesouro Nacional
(ORTNs), serão, obrigatorialnente, cobertas por seguro,
quanto à responsabilidade do emitente, vedada a
exigência de valista".
Determina a seguir que (art. 29) "o prêmio do seguro
ora instituído será deduzido por ocasião da liberação do
desconto, do valor líquido, e levado a crédito da
seguradora, na base de 1% (um por cento) por mês de
vencimento".
Em seqUência, prescreve que (art. J9). ..na hipótese de o
emitente não saldar a obrigação atê 3 (três) dias úteis
após o vencimento, o valor do título será exigível
diretamente da seguradora, que efetuará o pagamento à
instituição financeirã, Inclusive juros e acréscimos legais,
no prazo de 10 (dez) dias do recebimento do aviso
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correspondente, sob pena de multa de 20% (Vinte --por
cento) sobre o valor do débito".

Segundo outra dispoSição (arC4~"}, ''ã seguradora que
efetuar o pagamento da -<lívida seguradofa fica_ subM
rogada nos direitos de institUiÇãO- Iíil~Cnceira, contra o
emitente, os- seus sucessores, até o lirilifi do que
efetivarhetlte pagou".
Finalmente, a proposição estabelece que (art. 5"') "a
seguradora que não efduar -~O- pagamento da díVidiisegurudora no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento

do aviso, além de sujeitár~se à multa estabelecida no
artigo 3<? (terceiro) desta lei, perderá o direítOâ ação de
regresso contra o emitente -segurado, sem prejUízo da

execução, contra ela, pela instituição".
Justificando ã medida--de qUe trã.ta o projeto, dii seu
Autor que os bancos e demais instituiÇões finaocdras,
nas operações de desconto de notas promissórias, têm
alicerçado sempre suas garantias no aval dos títulos,
dada a natureza autónoma, idependente e abstrata dessa
obrigação caril bial.
Observa, ainda, que as pessoas solicitadas a prestar
aval são normalmente ligadas ao emitente por laços de
parentesco ou de amizade, o que lhes acarreta
constrangimento em negá·lo. Dessa forma,
gratuitamente, comprometem o patrimõnio da fB.mílíB.. E--:
quando a garantia vem a ser eXeCutada, p-õ-r
inadimplemento do emitente; além da- fUlna económica
do avalista, rompe-se os laços afetivos que determinaram
a prestação da garantia.
Consídérã, a seguir, que a alternativa de extinção pura
e simples do aval, além das dificuldades de ordem
técnica, :decorrentes da víncu"JaÇão do- a·ra.Sil a
convenções inteinacíon3.1s, traria- Problemas prãticos,
nas relações geraiS dO comércio, Principálmente -em
relação às empresas, que descontam notas promissórias
de sua emissão com aval de seus diretores.
A modalidade proposta, transferindo ao eniitente o
ônus da garantia, representada- pelo seguro, eVita os
ditos constrangimentOs, atribuídos-- -às seguradoras,
mediante assunção de risco remunerado, a
responsabilidade antes garantida por aval.
Os ônus suportados pelas seguradoras - são ainda
palavras de justificação - serão cobertos pelas tarifas
dos seguros, fixados de acordo c_om cálculos atuariais,
reduzidos esses custos a um mínimo, pois n-os casoS de
inadimplemento, ressalvadas as hipóteses previstas, fica
assegurado o direito de regiesso Contra o emitenle, pela
sua subRrogação.
A alegação-- final do texto justificador é de que o
projeto contempla apenas as operações de pequeno
porte, não onerando as empresas com os custos do
seguro em operações superioieS a 1:000 (hum mil)
OR TNs. Nestas, os avais são prestados normalmente
pelos próprios SóciOS, pesSOas- físicaS- que, de qualQuer
forma, têm interesse -dirclo nas- operaÇões, deixando
então o aval de ser mero favor ou risco gratuito.
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela
aprovação do projeto, "por constitucional. jurídico,
regimental, de boa têcnica legislativa e. no mérito,
oportuno e conveniente", com duas emendas.
A primeira, mudando a redação do art. 1"',
substituindo as palavras ..serão, obrigatoriamente", por
"poderão ser". A razão alegada é que, mantida a
primeira forma, haveria conflito de normas, face ao_
procedimento que o Brasil deve adotar, na área do
assunto ocupado pelo projeto, em decorrência da adesão
aada, em 1942, às "Convenções para adoção de uma lei
uniforme em matéria de letras de câmbio e notas
promissórias", concluídas em Genebra a 7 de junho de
1930. As normas hoje vígentes no País, sobre matéria,
estão fundamentadas nesse compromisso.
A segunda emenda ocupa-se do desdobramento do
art.. 6~>, o último, para harmonizar o que estâ nele contido
«com a melhor técniCa legislativa".

a

As duas alterações são aceitáveis, em nosso eineiider,
considerando-se que o sentido facultativo admitido para

a cobertura pOr segurO dás Operações a qUe 31ude o art:
}9 do projeto será um procedimento que, estabelecido,
tenderá, pela sua conveniência técnica e social, a
generaHzar-se, conforme objetiv?. a proposíção. De
outro lado, fil:ará_o [ato co~o sugestão a ser considerada
p_elo Minist~i_o das Relações Exteriores, ao ensejo de_
futuras negociações sobre a matéria; no âmbito
internacional.
Do ângulo de análise desta Comissão de Economia,
diremos que o primeiro aspecto que- cabe ress<l.ltar na
proposição é a abertura que ela enseja de uma nova área
para a expansão da atividade seguradora no País.
A difusão do seguro em todas as operações de carâter
financeiro_ processadas no âmbito de unia economia_é_
t.Ifti fafo positivo que assinala, em nossos dias, a
orientação ~arreta;- adotada universalmente. A adoção
do seguro constitui-se em elemento de êxito e de
estabilidade em todos os setores económicos em que
ocorre, em qualquer país do mundo.
O segUndo aspecto que ide~t~fica~os e en-~afí:Z~riiás_ ti-?
projeto ê aquele, muito bem fOcaiiiiidO na- sua
justificativa, de que a medida que propõe eVitará-as-~
atuais srtllações de prejuíz_o e de constra_ngimento em que
se vêm os avalist.ãs, arite a inadimplênc1a- dos emitentes
de- nofaS promissórias até o limite de 1.000 (hum mil)
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cento) do lucrO lfquido, proporcionalmente às horas
trabalhadas por cada um."
- Justificaçio
Considerando que tais empresas operam como simples
intermediadoras de mão-de-obra, sem despender os recursos que são exigidos às empresas onde os empregados
efetivamente exercem suas atividades laborais, explorando, -portanto, o fator trabalho como mera matériaprima, nada mais justo que seja nbonado a esses empregados uma participação no lucro das empresas contra·
tantes.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídíco-constitucional, nosso parecer é pela
aprovação do projeto, adotadas as Emendas acima.
Sala da Comissão, 22 de junho de 1983.- Murllo Badaró Presidente - Martins Filho, Relator - José Igná~
cio Ferreira - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira Alfredo Campos - Marcondes Gadelha - Hélio Gueiros
....;;;. Fernando Henrique Cardoso-- Pedro Simon.
PARECER N• 657, DE 1984.
(Da COIO~sào ~-~- Legisla~o So~ial)
Relator: Senador Albano Franco

ORTNs.
Opinamos, nos termos do_exposto, pela aprovação do
projeto,- aceitas as duas Emendas apresentadas pela
Comissão de Çqnstituição- ç Justiça, p~Ja conveniência
têcnica e social das medidas de_ que tratam.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1984. Roberto Campos, Presidente- Joio Castelo, RelatorGabriel Hermes- Jorge Kalume- José Fragelli- Luiz
CaYalcante.
PARECERES N9s 656, 657 e 658, DE 1984.
_Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 294, de 1980,
que "modifica dispositiYos da Lei n9 6.019, de3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário
nas empresas urbanas"·
PARECER N' 656, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça.)
Relator: Senador Martins Filho
O projeto sob exame, de autoria dO ilustre Senador
Humberto Lucena, altera a redação dos artigos 49, 5"' e 69
da Lei n9 6.019/74, com: o objetivO de aPrimor~r a conStituição daquelas empresas preStadas de serviços, me~
dia-nte o regirllé de trabalho temporário.
Na justificação informa o autor que a- matêria-prefende dificultar o acesso de empresas inidôneas no mercado,
via das medidas que oferece, com destaque para a ele~
vação e obrigatoriedade de intevalização do capital social; exigência de que t(ldos os sóCios sejam bras~leiro_s; e
a proibição de que pessoas físicas poss~ atuar no ramo.
Fácil é verificar a utilidade do projeto, embora algumas modificações devam ser implem~ntadas. o que ora
oferecemos via das seguintes Emendas:
EMENDA No I -

CCJ

Suprima-se o item III do art. 69
Justificação
Trata-se de dispositivo in-ócuo, pois õ.ã-o se-pode juridicamente, exigir das empresas que façam prova de propriedade plena do imóvel em que têm sede, e da adequação deles às suas atividl!des.
EMENDA No 2 - CCJ
Acrescenta-se_ a_o art. 4?,_ o _seguinte parágravo único;
"Art. 41'
............................•.•
§ único. As empreSas de qUC trata este artido,
distribuirão aos seus empregados 20% (vinte por

O presente projete, de iniciativa do eminente Senador
Humberto Lucena, visa a alterar dispositivos da Lei n9
5.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre O trabalho temporário nas empresas urbanas.
-Segundo esclaiece seu ilustre autor, a proposição obj~
tiva aperfeiçoar-o disciplinamento da matéria, de modo
que não- sejam tão prejudicadas as pessoas físicas que
exercem trabalho temporário, principalmente através de
med~das que impeçam a constituição de empresas inidõneas. Assim, o projeto, além de elevar o valor do capital
social mínimo, prescrevendo a obrigatoriedade de sua integralização, exige nacionalidade brasileira para todos os
sócios dessa m-odalídade empresarial, ao mesmo tempo
em que, alterando o conceito jurfdicá deSsas empresas,
procura evitar a ínterveniência de pessoas físicas no ra·
mo.
A Comissão de Constituição e Justiça considerou o
projeto juridíco e contitucional, oferecendo-lhe, contudo. duas emendas.
A Emenda n9 1_-CCJ objetiva a supressão do item III
do art. 69 da L_~i n' 6.019, de 1974, na redação dada pelo
art. 19 do projeto, sob o fundamento de que "não se po·
de, juridicamente, exigir das empresas que façam prova
de propriedade plena do imóvel em que tenham sede, e
da adequação delas às suas atividades". De fatõ, nos termos do art. 69, letra e, da lei n9 6.019, de 1974, tal comprovação não se limita à propriedade do imóvel sede, ad·
mitida a prova da locação de imóvel.
A Emenda nl' 2-CCJ manda acrescentar Parágrafo Ú·
nico ao art. 41' da Lei n'6.019, de 1974,com aredaçãodocaput sugerida pelo art. 1' do projeto. Pretende-se, com
esse preceito, garantir participação aoS empregados no
lucro dessas empresas, na base de 20% do resultado líquido obtido, mediante distribuição proporcional às horas
trabalhadas. Trata-se, como se vê, de uma participação
singular no lucro de certa modalidade empresarial. fun-_
dada em percentual arbitrário. De fito, --o Problema da
participação no lucro das empresas que obteve parcial
atendimento com a institUição- do Programa de Integração Social- PIS- deve ser objeto de ação mais extensa e aprofundada, a fim de abranger a classe assalariada em geral, e nãõ apenas um só ramo de atiVidade
empresarial, o que, a nosso ver, se constituiria em discriminação desarrazoada.
Quanto ao PrOJeto; pode-se 'Oizer, eni resurrio, que
sua principal alteração reside no aumento do complexo
de_ dificuldades para que se constitua empresa desse gênero - vedada à pessoa física participar coinõ tal prinCipalmente no que tinge ao volume do capital social
integralizado, o que se eleva do valor de no mínimo, qui-

a

Outubro de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

nhentas vezes o maior salârio mínimo vigente no-País,

para não lnreiior ã. dua:s mil vezes o maior valor de referênCia, Vigente no País.
Quanto aos aspectos dados ao exame desta ComiSsão,
não vemos impedimento ao acolhimento do projeto e da
Emenda n~' 1-CCJ, rejeitada a Emenda n11 2-CCJ. Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983._-Jat.aby
Magalhães Presidente - Albano Franco, Relator - Altevir Leal - lris Célia - Gabriel Hermes- Hélio Guei-

'"'-

A matéria fcii-iiprovada na outra Casa Legislativa com
pareceres favoráveis das doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Economia, Indústria e Coinércio~
não havendo emendas a apreciar.
A proposição, como se vê, aborda assunto da específica apreciação da Comissão de Economia, a qual, certamente, oferecerá os subsfdios indispensáveis à perfeita
adequação da matéria.

PARECER N• 658, DE 1984(Da Comlssio de Ec:o00mia)

Relator: Senador Gabriel Hermes
Com projeto sob exame, o ilustre Senador Humberto
Lucena sugere a alteração dos arts. 4', S• e 6• da Lei nt
6.019, de 3 dejaneiro_de_l284, que ..dispõesobreo trabalho temporário nas empresas urbanas...
Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa, o projeto recebeu, ali, duas emendas; a pri~
meira, supriniirido o item III do art. 6t, na redação rcoo-mendada pelo projeto; e a segunda, acrescentando parigrafo único ao art. 41', com a finalidade de assegurar a
distribuição aos empregados, pelas empresas de trabalho
temporário, de 20% do lucro líquido, proporcionalmente
às horas trabalhadas.
A Comissão de Legislação Social apoiou o projeto,
opinando também pela aprovação das emendas n% I e 2
-CCJ.

A proposição -- -coniPlementada pelas emendas da
Comissão de ConstítõiÇão e JustiÇa:...::. visa a aPerfCiçoar
a eficácia da Lei n' -6.019", de 1974, a fi!TI de evitai que
empresas inidôneas possam atuar no campo de exploração do trabalho temporário. AO mesmo tenlPO, a proposição Visa 3Tri1Pedk qúe-pess-õas fisicas PosSain atuar
nesse setor, tumultuando a execução escorreítR dos objetivos prograriútdos para t8.1 riiOdalidade empresarial. o
trabalho temporário, no regime aa Lei n' 6.019·,--ae-1974,
é definido como ~•aquele prestado por pessoa fisica a
uma empresa, para atender à necessidade transitória de
substituiç-ãO "de seu-- pC:ssOal regular e permanCnte ou a
acrêscimo extraordinário de serviços". Já a empresa de
trabalho temporário é conCCiúãã.da como "a pess-oa física
ou jurídica urbana, cuja ativi_d_ade consiste em colocar à
disposiçãO-de outras empreSas, teni:Porariaffiente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas remunera--- ---- - ---dos e assistidos".
O presente projetO, pois, além de restringir às

tos de Transportes deverão conter espaço destinado a
comprovar a entrega e o recebimento de mercadorias,
em que constem o nome completo, assinatura, CPF e- o
núineio da Carteira de Trabalho de quem recebeu a mercadoria.

empr~

sas a faculdade de atuação na atividade laboral temporária, eXige que tais empreSas- sCjam constituídas por só~
cios brasileiros e possuam capital integralizado, de., no
mínimo, duas mil vezes o maior valor de referência vi~
gente no PaíS. _
Tratam-se, assim, de 'medidas acauteladoras, visando
ao interesse nacioD.al.
Em face do eXposto, opinamo-s pela aprovação do presente projeto e das emendas nts 1 e_2_- CCJ:
- Sala das Comissões, 11 de outubro de 1984. ~ Roberto Campos, Presidente --Gabriel Hermes, Relator Jorge Kalume ---José Fragelli - Luiz Cavalcante João Castelo.
PARECERES NoS 659 E 660, DE 1984.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n\' 19, de 1983
(n' 4.281~B, de 1981, na Câmara dos Deputados),
que "dispõe sobre dados que devem constar de notas
fiscais e conhecimentos de transportes para comprova(':ão de entrega de mercadoria".
PARECER No 659, DE 1984(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Guilhenne Palmeira
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, estabelece que as Notas Fiscais e os Conhecimen-

Adiante do exposto e como inexistcm óbices quanto
ao aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é,
igualmente, pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 11 de abril de 1984. - José Fragelll, Presidente em exercício - Gullherme Palmeira,
Relator - Benedito Canelas - Passos Pôrto - Octávio
Cardoso - Hélio Guelros- Aderbol Jllffillll- HeMdio

NunesPARECER N• 660, DE 1984
(Da Comlsdo de E<onomla)
Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto soo C::xame, origináriO da Câinaia doS Deputados, dispõe que as notas fisçai_s e conhecimentos de
transporte, alêm das especificações legalmente exigidas,
deverão conter espaço destinado à comprovação da entrega ei do recebimento de mercadorias, mediante consignação do nome completo, assinatura, CPF e número da
carteira de trabalho do recebedor da mercadoria.

· PresCreve, ademã.is, qúe, na hiPóteSe depeSsoa jurídica, serão ainda exigidos o número do CGC e a declaração da funçãO da pessoa recebedora.
Justificando a proposição, seu ilustre autor esclarece
que ela tem por objetivo evitar abusos que freqUentemente são cometidos pelas empresas vendedoras ou
transportadoras. as quais se limitam a exigir, na entrega
das mercadoriaS, apenas uma simples assinatura, na
maioria das vezes ininteligível.
O projeto, como se vê, é fruto da boa intenção de seu
eminente autor, Deputado Ruy Côdo, no d_~Ia.:rado propósito de sanar excessos que estariam ocorrendo nos
procedimentos referen_tes à entrega ou_ t_ransporte de
mercadorias.

Há, contudo, na proposição, aspectos que, a rigor, s-e
converteriam em elementos prejudiciais à sistemática
operacional de transportes de cargas, instituidores_ do
sistema burocratizante e sem o alcançe desejado pelo autor da medida.
De fato, seda extremamente precãria a execução da
- providência corisubstanciada no projeto, ou seja, a de se-rem comprovados, pelo recebedor, os registras números
de seu CPF e o de sua carteira de trabalho.
Vale também salientar que o projeto certamente não
evitaria o denominado "faturamento frio" poisdificilseria comprovar quaisque-r defraudações que viessem a ser
praticadas no campo indicado para a qualificação do recebedor.
Em face do exposto, entendemos preferível que a matéria-permaileça- regulada conforme a legislação vigente,
ou seja, nas condições estabelecidas pela Lei nt 5.474, de
18 de julho de 1968.

Sala das Comissões, II de outubro de 1984.- Roberto Campos, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Jorge Kalume - José Fragelli - Luiz Cavalcante João Castelo.
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PARECER N• 661, DE 1984

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n' 65, de 1984 (n'l 1.467-B, de 1979 na
CaSã de origem) que "dispõe sobre a proibição de as
indústrias de detergeutes produzirem não~
biodegradáveis, nas condições que especifica".
Reiator: Sen~dor Albano Franco
De autoria do ilustre Deputado Francisco Libardoni,
a proposição sob exame visa a proibir a fabricação, a
partir de 31 de dezembro do anõ subseqíiente ao da
transformação, em lei, do presente projeto, de produtos
detergentes não~biodegradáveis.
Prescreve, ainda. que as indústrias que se viereril a insvedação, deverão dc-a só produzir deter~
gentes não-biodegradáveis; e que o Poder Executivo, na
regulamentação da lei, especificará os produtos deter~
gentes nãó-biodegradáveis que poderão figurar na linha
de produção das indústrias.
~a~~ !10 País, ap_ós_ a_ vigênc~3: ~essa
mons~rar que estarão -aparelhadas

Como justific3Ção de sua iniciativa, o eminente autor
do projeto-- destaca que os detergentes nãobiodegradáveis não se decompõem em cantata com o
meio ambiente, causando, com isso, a poluição dos cur~
sos d'água e do sistema ecológico circundante.
Calcado, pois, no louvável propósito de preservar o
ecossistema, o prOjeto sob apreciaÇão incide em Certo
exagero uma vez que objetiva solucionar o problema
pela via mais cómoda da simples proibição, sem atentar
para a complexidade dos aspectos que envolvem essa
modalidade de produção industrial.
De fato, os detergentes não-biodegradáveis têm causado da.nos episódicos à ecologia de certas regiões, como,
aliás lembra o autor do projetO, com o ocorrido em de~
terminado município paulista. Contudo, na atualidade., a
legislação preservadora do meio ambiente já está suficientemente dotada de instrumentos coercitivos capazes
de impedír oS-ã.bus-os e excessos que geram a poluição
ambiéntal. Dentre essas normas, incluem-se as que exigem adaptações tecnológicas nas empresas industriais,
que evitam, com absoluta segurança, qualquer lesão aos
nossos recurso"S naturais. Assim, as aleatórias ocorrências efetivamente constatadas em São Paulo, revelam,
sobretudo, a falta de fiscalização que cumpre ao Poder
Público executar. Não será, portanto, pela via da proi~
bição radical imposta a determinada produção industrial
...._ que certamente tem múltiplas e importantes aplicações - que resolveremos os problemas da poluição
ambiental ou das deficiênCias dOs respectivos órgãos fiscalizadores.
Assim sCndo, o nosso parecer é pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, 11· de outubro de 1984. - Rober~
to Campos, Presidente - Albano Franco, Relator Gabriel Hermes - Jorge Kalume - José Fragelll João Castelo.
PARECERES Nos 662 E 663, DE 1984
Sobre a Emenda da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1981, que "declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da
Força Aérea Brasileira".
PARECER N• 662, DE 1984
(D~

Comissão de Corniütuiçào e Justiça)

Relator: Senador Helvfdlo Nunes
Aprovado no Senado Federal, foi à revisão da Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei n9164, de 1981, da autoria _do Senador_ Luiz _Yiana Filho, que .. decJara o
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Aérea Brasileira".

DIÁRIO D() CO]\j(}RESSO NACIONAL (Seção íl)
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Na Comissão de ConStituiÇão e Justiça da outra Casa
do Congresso Nacional, o Deputado Ernani Satyro; designado relator, ãfirmou:
"QUãn10 aá prêni.íõ-ínS:tiiuídõ peJo art. 39 dO p-fOjeto,
creio ser oportuno sa!ienta:r quefáexiStem:;-riOâmbfio-do
Minístéfio da Aeronáutica, duas medalhas de mérito que
se ôestinain a pf'emiar brasileiros que hajam prestado ou
venham a prestar destacados serviços à Aeronáutica brasileira, bem como àquefes que, pOr suas qUalidade Ou valor em relação à mesma Aeronáutica-, for'em 'julgados
merecedores desse prêmio: são as Medalhas .. Mérito
Santos Dumont" e "Bartolomeu de Gusmão".
Necessita, acredito, o Ministério da Aeronáutica (a
exemplo da Medalha Marechal Hermes - Aplicação e
Estudo, existente no Minístéiio do Exército) de uma Medalha cuja finalídade sej{l de "in_Centivar __a apliCaÇão nq_~
EstudOs e na Instrução, bem como premiar e dar relevo
ao mérito irlt<::Iectual de Oficiais e Praças".

Em decorrência, aquele Colegiada aprovOu emenda
substítutiva ao art. 39 do Projeto de Lei n9 164-,LSI, Ci!Je
igualmente foi adotadil Pelã-Comissão de Segurança Noicional e pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Diz a emendã- acolhida-pela: douta Casa:
..Art. 39 Fica institUída a "Medalha Eduardo
Gomes -..: APlíCã.ção e Estudo" destinada a inceriiivar a aplicação nos estudos e na instrução, preniiàr
e dar relevo ao mérito intelectual de Oficiais e
Praças do Ministério da Aeronáutica que venham a
distinguir-se nas ãtividades escolares."
Retornando à Casa de origem, cabe à Comissão de
Constituição e Justiça dizer sobre a constitucionalidade e
juridicidade d~ matéria.

A nova redação proposta é a seguirite:
.._. Art. 31' Fica instituída a .. Medalha Eduardo
Gomes- Aplicação e Estudo", deStirfada a incentivar a aplicação nos estudos e na instrução, premiar
e dar relevo ao mérito intelectual de Oficiais e
Praças do Ministério da_ Aeronáutica qUe venham a
distinguir-se nas atividades esColai-es.'' --Esta última redação, segundo o Ministério da Aciro"nautica, está em consonância com a friteilção ol-iglitâiia daquele Ministério, .. qual seja a de premiar os esforços daqueles que lograram destaques nos cursos respectivos",
além do que, como acentua "as medalhas de .. Mérito
Santos Du_mont" e .. Bartolomeu de Gusmão'' jâ liomepageiam os agraciados nacionais e estrangeiros que se
projetaram em decorrência de qualidades e valores aplicados nos serviços prestados à Àeronâutica brasileíra".
Ã vist-a do exposto, acolhemos inteiramente a nova
dação proposta para a ementa do Projeto de Lei do Sertado n9 164, de 1981, bem c-omo opinamõs pela apro_-va_ção da emenda substitutiva da Câmara dos Deputados.
Saia das Comissões, 18 de outubro de 1984.- João
Calmon, Presidente- Gastão Müller, Relator- Álvaro
Dias - Octávio Cardoso - Eunice Michiles - Fernando
H. CardoSQ.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nol;lre Senador f"lenrique Sal)·
tiHo, por cessão do nobre Senador José Fragelli.

OSR. -HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

É o parecer.
Sala das ComiSsões, 22 de agosto de 19'8~. -José Fra~
gelli, Presidente eventual - Helvrdlo Nunes, Relator Octávio Cardoso- Odacir Soares- Amaral Furlan .::.._
Passos Pôrto - Enéas Faria - Hélio Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do
nobre Senador Hélio Gueiros.

aspectOs~

PARECER N• 663, DE 1984
(Da Comissão de Educaçilo e Cultura)

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG.1'ronimcia o seguinte disc_urso. S_em revisão do orador.)- sr.
Presidente, Srs. Senadores:

Foram duas as alterações introduzidas no projeto-em
questão, na Cânlãra dos Deputados.

A Casa conhece, já de longa data, o meu pensamento
acerca das viagens do Senhor Presidente da República e,
particularmente, aos pedidos de licença encaminhados
ao Congresso Nacional. Temos, inclusiVe, Srs. Senadores, um projeto já tramitando hã muito nas comissões
técnicas, e na expectativa de que o Plenário do Senado
possa acolher este projeto.
Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional mais um pedido de Ji.
cença. Eu tenho lenlbrado da necessidade de regulamentar o art. 80 da Constituição Federal, quando diz:

A primeira delas consistiu na substituição, na ementa
do projeto, do_vocâbulo ..declara" pcir ..proclama", ao
nosso ver um tenno mais técnico e mais usualmente empregado em matérias análogas.

..Art. 80. O Piesidi~nte e o ViCe-Presidente-âa
República só poderão ausentar·se do País quando
previamente autorízS.dos pe10-Coilgresso Nacional.

Relator: Senador Gastio Müller
Retorna ao exame do Senado Federal e desta Comissão, em virtude do recebimento de Emenda, na outra
Casa do Congres-so, o-Projeto de Lei do Senado n~> 164-,
de 1981, de autoria do ilustre Senador Luiz Viana Filho,
que "proclama o Marechal-do·Ar Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira".

A outra alteração alcançou o art. 3~> do mencion.ad_o _
projeto, que, por força de aprovação de emenda da dou·
ta Comissão -de Constituição e Justiça do Senado_ Federal, passara a ter a seguinte redação:
"Art. 39 Fica Criada, no Ministêrio da Aerona'utica, a .. Medalha Eduardo Gomes", para prêmio a
civise-militares, brasileiros ou estrangeiros, que hajam prestado ou venham a prestar assinalados ser·
viços à Força Aérea Brasileira, bem como para distinguir aqueles que, por sua qualidade ou valor, em
relação à Força Aérea Brasileira, sejam considerados merecedo_res dessa distinçãO, a juízó do Presidente da República, por proposta do Ministério da
Aeronáutica.''

Atê agora, Sr. Presidente, isso não vem sendo obedecido, face à nova regulamentação do art. 80, da Constituição.
Mas, nõ momento, queria despertar a atenção do Se·
nado da República para um fato que precisa ser exami·
nado com a devida urgência. A não ser, ê claro, que a Li·
derança do Governo pudesse esclarecer.
- Através do Decreto Legislativo, foi dada a seguiDte
iutÕi-iz<WãO:
-- Autoriza o Senhor Presidente da República a se
ausentar do País no dia 25 de outubro do corrente
ano, a fun de inaugurar oficialmente a entrada em
funcionamento da Central Hidrelétrica de ltaipu.
O Congresso Naciona decreta:
Art. I 9 Estâ o Senhor Presidente da República
João Bap.tista de Oliveira Figueiredo, autorizado a
ausentar-se do País no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada em
funcionamento da Central Hidrelétrica de Itaipu.
Art.- 2"'- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na_data_ de sua publicação.

re..

o

Entendo que, sob esses dois importantes
projeto merece prosperar.
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Art. 29 O pedido de licença acompanhado _de
justificação na qual se esclarecerá:
a) o período de ausência;
b) a razão determinante da viagem;
c) a natureza dos entendimentos a serem mantidos com as autoridades estrangeiras, se for o caso; e
d) os integrantes da missão.
Art. 39 Quando do retorno ao território nacional a autoridade que se tenha ausentado submeterá
ao Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, rela·
tóri~ circunstanciado sobre a viagem contendo:
a) resultado dos entendimentos mantidos; e
b) cópia dos tratados, ajustes, convênios. protocolos ou outros instrumentos firinados em nome do
País.

MENSAGEM N• 331, DE !984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congres~
so Nacional:
A fim de inaugurar oficiahiú~nte· a ·entrada erri
funcionainentO das duas primeiras unidades gerado-:_
ras da Central Hidrelétrica b-rasileiro-paraguaia de
ltaipu, está previsto um encontro meu com Sua- Excelência o Senhor General-de-Exército Alfredo
Stroessner Matiaúda, Presidente da República do
_ ~a_raguai, _naql!ele local, no dia 25 de outubro do
corrente ano.
Consldefa~-do os estreitos e históricos laços que
ligam a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como a alta relevância nesse
contexto daquele empreendimento,_ venho, em cumprimento ao que preceituam os artigos 44 inciso III,
e 80 da Constituição, solicitar ao Congresso Nacional a necessária autorização para deslocar-me naquela data ao território paraguaio.
Brasília, 17 de setembro de 1984.- João Figuei~
redo.
_

Atê aí,- tUdo bem, Sr. Presidente. Evidentemente, o
nosso projetO não está regulamentado. Sua Excelência
vai poder se deslocar do País e não terá que apresentar
ao Congresso Nacional nenhum relatório, ou algum
acordo, ou algum ajuste que venha a assinar coni o
Governo do Paraguai.
Mãs hã -uma dúvida, Sr. Presidente, e essa dúvida
precisa realmente ser esclarecida. O Senhor Presidente
vai se ausentar, aqui não diz se' ê por hOras ou pof
minutos, vai se ausentar no dia 25. Sua Excelência, o Sr.
--vice-Presidente da República está acamado, está em
convalescença.
A primeira pergunta que eu dirigiria à nobre
Liderança do Governo nesta Casa: a aUsência do Senhor
Presidente da República- se dará no dia 25, e pela
solicitação que enviou ao Congresso Nacional - todos
nós sabemos que ao se afastar do espaço ffsico, ao se
afastar do TerritóriO brasileiro, Sua Excelência, nem <iue
seja por 5 minutos, deverá passar o Governo ao_ seu
substituto legal - o Senhor Presidente- e ele teve este
cuidado - não diz se são duas horas ou se são 3 horas,
ou_ se __a;pena_s _alguns minutos que o Presidente da
República estará ausente do País. Mas, de qualquer
forma, ele estará ausente do País, estará em território
estrangeiro. A pergunta, portanto, que volto e renovo à
Uderança do Governo é se na data do dia 25, com o
afastamento temporário do Senhor Presidente da
República, do nosso Pais, para proceder ao que ele diz, a
fim de inaugurar oficialmente a entrada em
funcionamento das duas primeiras unidades geradoras
da Central Hidroelétrica Brasileira ---Paraguai e_
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DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

ITAIPU- Sua Excelência passará-O Governo a quem?
Ao seu substituto legal considerando que o VicePresidente da Reptíblica está convalescendo? ~ a
primeira pergunta, S-r: Presid"ente, que nos deixa dúvida.
Ao que estou informado, o Presidente da Câmara dos
Deputados fará parte d3- comitiva oficial do SetihOrPresidente da República. Portanto, Senador Almir
Pinto, V. Ex' que está eventualmente presidindo o
Senado da República veja; Se o- Presidente não passa ao
Vice nós eiltendemos que deva passar ao Vice, a não ser

que Sua Excelência, o Vice-Presidente da República
também não possa assuinir - e-se o Presidente da
Câmara dos Deputados está na comitiva oficial, junto à
Sua Excelência o Senhor Presidente João Baptista
Figueiredo, a pergunta que ficaria, é óbvio, é qUe~- o
Senador Moacyr Dalla, como Pre~idente do Senado, c
na linha de sucessão, deveria assumir a Presidência da
República. Essa dúvida: preciSa ser- esclarecida. 1:.
necessário que se esclareça.
O Sr. Aloyslo Otaves -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O Sr. Aloysio Chaves - Como V. Ex• se dirigiu
explicitamente à Liderança do Governo, posso adiantar
a V. Ex', em carâter preliminar, que a permanência do
Senhor Presidente da República fora do Território
nacional será de minutos, muito breve. Mesmo assim, o
preceito constitucional exigiria essa- formalidade a que se
refere V. Ex• Posso adiantar a V. Ex• que a Constituição
será cumprida, é a garantia que dou a V. Ex• Eu não vou
antecipar a V. Ex• se assume o Vice-Presidente, não sei o
estado de saúde exato de Sua Excelência no momento, se
ele pode se locomover, inclusive para essa cerimônia,
para receber em Palâcio a transmissão do Governo ou
noutro lugar adequado; não sei se o nobre President~ da
Câmara integra a comitiva do S-inhor Presídelite -d3
República; não sei se o nobre Presidente do Senado a
integra também hipótese_ em que, peJa vocação
constitucional, seria chamado o Presidente do Supremo
Tribunal Federal. De sorte que eu não possó, no
momento, dizer a V. Ex' exatamente o que vai ocorrer.
Posso dar a V. Ex• a garãntia de que a ConstituiçãO serã
cumprida.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Aloysio
ChaVes, V. Ex• é um jufüita, m:is em -seguidã ao seu
lúcido esclarecimento, V. Ex• disse ·que mesmo que fosse
por minutos o Presidente da República deverá passar o
cargo. Isto é evidente. Nem que seja por um minuto, por
trinta segundos ou por quinze segundos, ao se ausentar
momentâneamente do Território naCionar i::) Presidenteda República é obrigado a passar o _cargo.
Apenas, qúando V. Ex~ disse que a Constituição será
cumprida, não tenho nenhuma dúvida de que a
Constituição serã e dev.erá ser cumprida. O que levanto
neste instante, Senador Aloysio Chaves, é que essa
mensagem foi encamiilfiadã.~ CVidCntemCnte, veja v. EX',
com a devida antecedência. O 'Senhor Presidente da
República teve esse cuidado, se bem que até agora a
Liderança do seu Partido nesta Casa não quisesse
analisar com maior cuidado o nosso projeto. E aqui,
mais uma vez, continuo esperàndo a decisãO--de V. Exf,
lembrando, sempre com carinho, quando o Senador
Nilo Coelho aprovou o nosso projeto e esperava que a
Baricada do Governo· á apTOVasse- i-apidã.ritente,
Infelizmente, o nosso projeto está tramitandO na eSSa
desde 1980. Mas não ê o caso ...
O Sr. Aloysio Cbaves - Estou aguardando, nobre
Senador Itamar Franco, que o projeto de V. Exf. seja
incluído na Ordem do Dia para, então, sobre ele emitir a
minha opinião. De sorte que a Liderança do Goveno não _
pode antecipar essa opiriião, mesmo pOrque essa matéria
não comporta uma discussão, como V. Ex• deseja, sem a
inclusão da mesma na Ordem do Dia. Quando a matéria

vier à Ordem do Dia, nós a examinaremos com todo o
empenho e no senti9o de colaborar com V. Ex' numa
solução construtiva desse assunto.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Aloysio
Chaves, todos sabemos e sabe V. Ex• melhor do que eu,
que quando queremos as matérias são colocadas na
Ordem do :Qia com ·a devida urgência, com a devida
presteza. Não é o caso desse projeto, coitado, que está
tramitando desde 1980 e possivelmente vamos chegar ao
fim do nosso mandato com ele tramitando ainda na
Casa.
Mas, o que queria neste debate com V. Ex•, se é qUe
podemos chamar de debate, são os esclarecimentos que a
Nação espera. Evidentemente, o Presidente da
República encaminhou com a devida antecedência,
como era necessário, como se faz pZ.esente, esta
mensagem ao Congresso Nacional no dia 17 de setembro
de 1984. Nós estamos, hoje, a 22 de outubro ...

O Sr. José Fragelli - V. Ex• estã ansiosO para ver a
Frente Liberal no Governo!
0 SR: ITAMAR FRANCO - Senador José Fragelli,
V. Ex• diria qu-e a minha ansiedade é para agora, para o
ano de 1984 ou para o ano de 1985?
Não sei se a Frente Liberal vai assumir o Governo
agora dia 25- de outUbro. Gostaria até de ter essa
reSpósla- do- Uder da maioria, mas ela foi bastante
evasiva. Estamos hoje no dia 22 de outubro; o Presidente
embarca em viagem no dia 25; o Líder do Governo atê
agora não sabe quem vai substituir Sua Excelência.
Evidentemente, a Constituição_ é bastant_e pura no
aspecto da suces-são! Cabe ao Yice-Presidente da
República substituir o Senhor Presidente da República
nos seus impedimentos. Senador José Fragem, aí talvez
V. Ex• tenha a sua observação completa ao dizer que a
-Frente Liberal vai ocupar, ainda que por m-inutos, como
frisou o Líder do Governo, a' Presidêricia da República.
Sinceramente, eu até torceria para que o Presidente da
nossa Casa, Senado~ Moacyr Dalla, jâ que o Vi_ce~
Presidente da República está doente, está acamado, o
Presidente da Câmara vai acompanhar o Presidente da
República...
O Sr. Hélio Gueiros com Maluf.

O Presidente do Senado está

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• faz uma
aí Jâ ficãria o jogo entre V. Ex• e o
observ.ação
Seúador- Josê Fragelli. O Senador José Fragelli quer a
Frente Liberal, V. Ex• diz que se o Senador Moacyr
Dalla assumir será o candidato Maluf. Onde fica o Dr.
Tãncre_do Neves nisso?

que-

O Sr. Hélio Gueiros- Só no dia 15 de j3neiro.
O SR. ITAMAR FRANCO diríamos melhor.

Ou IS de março,

Sr. Presidente, eram ~sas as dúvidas que queria deixar
bem claro hoje nesta minha intervenção. Não pude
realmente dar um aparte ao nobre Senador Henrique
Santillo e aqui faço urit corte, evidentemente, na ininha
fala para cumprimentar o ilustr~ Lídei-... O Sr. Henrique Santillo - V. Ex• ·me desculpe pela
minha falta. Realmente encerrei e não havia reparado
qUe v.- Ex' estava com o microfone levantado.
O SR. ITAMAR FRANCO .:..._Eu realmente não pedi
o aparte, mas queria cumprimentar V. Ex", Senador
Henrique Santillo, porque quando se fala que a grande
ilaçãO do século XXI serã a nação que d_ominar o campo
energéticO,-o campo de alimentos, ê estarrecedor que V.
Ex• traga essa denúncia, uma denúncia, não em nome
ap-enas do seu Estado, qtie V. Ex• muito bem representa
nesta Casa, mas em nome de todos os agricultores
brasileiros, quandQ V. Ex' diSse que se paga mais de 20%
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de juros aos agiotas; quando V. Ex• se refere ao
Orçamento Mone~ário, esse orçamento que o Congresso
Nacional não tem conhecimento porque o OrçarÍlento
FisCal, aprovado pelo Congress_o ~acional, é alterado
sem a nossa intervenção pelo Conselho Monetário
Nacional, que faz dele o que quer. E exatamente porque
faz dele o que quer, se permite, Senador Henrique
Santillo, fazer com que o crédito agr!cola suma deste
País. Não pude, evidentemente, apartear V. Ex• para
dizer tambêm que, ao contrário do que diz o Líder do
Governo, os produtos básicos de alimentação neste País
tiveram a sua área agriculturâvel diminuída, esta que é a
verdade, em relação ao arroz e ao feijão ...
O Sr~ Henrique Santillo soja e dã cana.
- --

Houve uma

e:~~:pansão

da

O SR. ITAMAR FRANCO - ~ verdade. Houve
apenas uma expansão da soja e da cana. Ainda é o
Estado de S. Paulo, que hâ pouco se referia exatamente a
essa possibilidade.
Portanto, nobre Senador Henrique Santillo,
aproveitando a minha pergunta em relação à
substituição do Senhor Presidente da República, que ê
um assunto completamente diferente, mas que envolve
também repercussões; queria congratular-me com V. Ex•
e insistir, nobre Senador Almir Pinto, V. Ex• que preside
o Senado da República que a Nação brasileira deve ter
conhecimentos se no dia 25, por trinta segundos, que
seja, o Senhor Presidente da República passará a
Presidência a quCm? Ao Vice-Presidente da República,
ao Presidente da Câmara dos Deputados ou ao nosso
colega, Senador Moacyr Dalla.
O Sr. Humberto Lucena- Pennite V. Ex• um aparte?
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidancia
infoirila a V. Exf que, na ausência do Presidente da
República, assumirá o Governo da Reptíblica o
substituto legal que estiver em condições fisicas. meõtais
e constitucionaiS ·de faz!-Io. Se o Vice-Presidente da
República estiver eni condições fiSicas e mentais de
assumir o Governo âa Reptíblica, muito bem l O
Presidente da Câmara dos Deputados. não só porque vai
integrando a comitiva de Sua Excelência ao exterior,
talvez não pudesse faza..Io porque é candidato a VicePresidente da República e, isso, de uma certa maneira, o
tornaria inelegível. S. Ex• não assumiria de qualquer
forma, indo ou não. Por conseguinte, possivelmente, se o
Vice-Presidente legal, aQ.uele que foi eleito juntamente
com o Presidente Figueiredo não estiver em condições
tisicas e mentais-de assumir a Presidência da República,
deverâ assumir o Presidente do Senado Federal. Isto no
~~u· en~if_f!de~, -ª-~I!!~O~_cl_~ J_ninha ju_rjspru~ência médica.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vejo que não posso
dialogar com V. Ex', Senador Almir Pinto, mas farei
algumas considerações sobre a sua fala depois de ouvir o
nobr~ Líder Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Apenas para dizer a V. Ex•
que a sua preocupação à válida. Agora, quanto ao VicePresidente Aureliano Chaves, as informações que temos
são às que S. Ex• poderá tranqUilamente assumir o
Governo -a qualquer momento, numa substituição·
eveiltuaf "ã.o Senhor Presidente da República porque S•.
Ex• tem, apenas no momento, dificuldades motoras. Por
isso ·mesmo eStá nurría ·cadeira de rodas, mas estâ
plenamente lúcido e, por conseguinte~ com todas as
condições mentaís de dirigíf este Pais da melhor maneira
possível. Neste propósito, evocamos a figura do exPresidente Roosevelt, dos Estados Unidos da América,
que esteve no exercício da Presidência durante muito
tempo numa cadeira de rodas porque tinha um problema'
de hemiplegia. De forma que não há porque termos
qualquer preocupação quanto ao Vice-Presidente. S. Ex•
está em plenas condições de assumir o Goverito.
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Veja V. Ex',
como disse, nãO foi diferente a opinião do nobre Líder
do Partido Democrático Brasileiro do pensamento do
Presidente eventual da Mesa. Dependendo apenas das
condiç-ões fisicãs, mentais e corlstitudoriais:~Se o ViCePresidente está em condições f'IS!caS, mentais, todos nós

sabemos que _está, por consequinte, j:ioderá ãssuriiir ·a
Presidência da República pelo prazo que o Presidente
estiver fora da Nação. Acho que está bem esclarecido.
O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador
Humberto Lucena e ilustre Presidente, Senador Almir
Pinto, evidentemente, nós não estamos levantando
nenhuma dúvida em relação à higidez mental do Senhor
Vice-Presidente da RepúbliCa. h claro que Sua
Excelência está em pleno gozo das suas faculdades
mentais. E o Senador Humberto Lucena ac_aba de
esclarecer à Casa que é _a-penas um problema de
locomoção motora e que o Vic~-PreSidente poderá
assumir a Presidência da República, ainda que por
horas. E claro que essa substituição, Sr. Presidente Almir
Pirito e Senador Humberto Lucena, tem que se passar,
pelo menos, de uma maneira fqrmal, tem que haver, pelo
menos, um aperto de mão, tem que haver um
entendimento entre o Senhor Presidente da República e
o Vice-Presidente da República.
Ficam, portanto, Srs. Senadores, as. nossas
preocupações e a certez_a de que, mais cedo do que
possamos esperar, a Casa venha a regulamentar, de
acordo com o nosso projeto, o art. 80 da CoDstitqição.
De qualquer forma, Senador Almir Pinto, vamos
aguardar o dia 25 e verificarmos se o Sr. Vice-Presi_~_ente
da República pode ou não assumir a Presidêncía -da
República. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ~ Con~çeclo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre
Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO~
ORADOR. SERÃ PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 1~>-SC:C:reBliíõ-.---- --É lido o seguinte

RESOLUÇÃO N• 58, DE 1984
Prorroga por 88 dias (oitenta e oito) o prazo concedido à Comissio Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n9 1, de 1983, destinada a investigar
problemas vinculados ao aumento populacional brasi~
leiro.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~ prorrogado por 88 (oitenta e Oito)
dias, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o
prazo concedido à Comlssão Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução nv I, de 1983, destinada a investigar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro. -Sala das Comissões;22 de outubro de 1984. -JntahY
Magalhães- Almir Pinto- José Lins- Saldanha Derzi - João Lobo --:-- Passos Pôrto - Enéas Faria Virgílio Távora - Aderbal Jurema - José Fragelli Morvan Acayaba - Moacyr D~:~arte - João Calmon José Ignácio Ferreira ~Carlos Chiarelli- Altevir Leal
- João Castelo - Raimundo Parente - Guilherme Palmeira- Helvfdlo Nunes- Mauro Borges- Marcondes
Gadelha - Jorge Kalume- Nelson Carneiro - Gastão
.Müller.
O SR. PRESIDENTE (Almír Pinto)- O documento
lido contém o número de subscritores suficientes para
constitUir dede lõgo Resolução dO s-e.Daáo, nos termos

DIÁRIO DO~CONGRESSONACIONAL (Seção 11)

do art. 178 do Regimento Interno. A matéria vai à publicação para que produza os devidos efeitos.
O Sr. Itamar Franco-- Peço a palavra pela ordem, Sr.
·Presidente.

-o SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco,
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, havia
uma promessa, inclusive da Liderança do Governo, através do Senador Aloysio _Chaves, promessa de uma comissão especial para examinar as" irregularidades de postos de gasolina e os problemas atinentes aos aspectos petrolíferos do_ Brasil._ Em concordância com o _Senador
Aloysio Chaves, eu retirei o meu requerimento de constituição de_uma _c:o_missão especial, para que na primeira
oportunidade fosse constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito que pudesse examinar os problemas
a tinen tes aos postos de gasolina, suã.s irregularidades e o
problema dos fretes. Vejo agora, Sr. Presidente, que, salvo melhor interpretação de minha parte, que se constutui
uma outra COffií.Ssão Parlãmimtar de- Iriquéríto~ Rà.ião
pela qual indago a V. Ex• se há possibilidades ou não
dessa minha Comissão Parlamentar deJnquérito, ou se o
númerO já está completo, de acordo com a COnstituíÇão.

O SR. PRESIDENTE (Almír Pinto)-- A Presidência
pergunta a V. Ex• se já encaminhou o requerimento.
O SR. iTAMAR-FRANCO - Não, Sr. Presidente,
porque eu aguardava exatamente o entendimento entre
as Lideranças, para que, na primeira vaga de mpa Comissão- Parlamentar de Inquérito eil.trasse a nossa.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - V. Ex• poderia
fazê-lo amanhã, encaminhando o requeriniento.
Desejç -informã:r a V. Ex• que esta Comissão está sendo prorrogada pela ausência do Presidente da mesma. Q
prazo se extingue hoje ou amanhã. Devo dizer a V. Ex•
que o relatório já está pronto, o Relator é este seu colega
que está eventualmente na Presidência. Já entregamos o
relatório à cOmissão, só falta reunir a Comissão para
oficial- o- relatório. Seria interessante V. Ex• encaminhar
o tequerimerito.

O SR. ITAMAR FRANCO ~ O que eu gostaria de
saber de V. Ex•-é se o número de Comissões está completo ou não.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - ExtingUida
esta Comissão, que.deverã encerrar-se por todo este mês,
faltando apenas a presença do Presidente da Comissão,
que é o Senador Mário Maia, a Assessoria nos informa
que há duas outras comissões requeridas.
O SR. ITA.MAR FRANCO -

É a interpelação que

façO a V. Ex•, com respeito. Se há outras duas na frente,
não adianta eu ~presentar a terceira e fica~ aguardando.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Quando eu ínformei a V. Ex•, eú não tii;lha ciência de que existiam ou~
tras duas, Agora é que eu recebi a informação de que já
hã duas oU1ras na frente.

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu lamento, Sr. Presi~
dente, porque fiquei aguardando exatamente a decisãO
das Lideranças, para formar uma comissão sobre -os
problemas e irregularidades nos postos de gasolina.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. ]~>-Secretário.
É lida a seguinte
Em 22 de outubro de 1984
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 86 do Regimento IllternO, tenho
a honra de comuilicar a Vossa ExccilêDcia, para os devi-

Ou(ubro de 1984

dos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição dO nobre Senhor Senador Lourival Baptista pelo
nobre Senhor Senador Octávio Ca_rdoso, na qualidade
de Titular, da Comissão Especial, criada pelo Requeri- menta nl' 770,- de 1983, destinada a examinar e avaliar os
fatos relacion-ados com as denúncias da_joinal O Estado
de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo_ da Re:
Pública Federativa -do Brasil e a Polônia.
Aproveito a oportunidade para indicar o nome do se- _
nhor Senador Lourival Baptista para integrar a referida
ColníSsãO na qualidade de Suplente.
Renovo a Vossa EXcelência protestos de elevada estima e Consideração. - Aloysio Chaves, Líder do PDS,
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Será feita a substituiçâo sOlicitada. (Pausa.)
Sobre á mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~"
Secretãrio.
É lida

a seguinte

Em 22 de outubro de 1984
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País-no dia 25 do corrente mês, para integrar a c01pitiva que acompanhará o Senhor Presidente
da República em sua viagem ao Paraguai.
Atenciosas saudações._- .Moacyr Dalla.
O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto)- O expediente
Jicfo Vai à publiCação.

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
Altevir Leal-- Helvfdio Nunes --José Lins- Martifls Filho - Albano Franco - Jutahy Magalhães Nelson Carneiro- Gastão Maller- Affonso Camargo
- Jorge Bornhausen
O sR. PRESiDENTE (Almír Pinto)- Está finda a
Hora do Expedien"te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum em Plenário para deliberação.
Em cvnseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituídas do Projeto de Lei do Senado nv 139/84; Requerimento nv 160/84; Projetos de
Lei da Câmara nOS. I0/81, 44/81, 53/77, 65/79, 14/84,
21l/83 e 79/79; Projetas de Lcii do Senado 13/80 e
41f82, ficam com a sua apreciação idiada para a próxima sessão .ordinária:
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Hã oradores
inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUIÚVAL BAPTISTA (PDS - SE. Pronunseguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

C~<l:_o

res:

A Petrobrá$ Mineração S/A - PETROMISA, seus
objetivos, atiVidiüfes e__realizações como a mais nova subSidiária de primeira líri:ha da PETROBRÁS, foi o tema
da palestra proferida pelo Engenheiro Edilson de Melo
Távora~ Vice-Presidente Executivo da Empresa, no Clube de Engenharia, Rio de Janeiro, em setembro de 1984.
A atuaçãO da HETROMISA se desep.volve através da
pesquisa e lavra nas bacias sedimentares brasiliiras,
abrangendo, além disso, o beneficiamento, industrialização, transporte e comercialização de substâncias míne:
rais e produtos delas obtidos.
Pode-se avaliar a abrangência e importância da PETROMISA diante da magnitude das aludidas bacias sedimentares, em cerca de 3,6 milhões de km 2, correspondendo a 40% do território nacional, nas quais existe uma
enorme diversidade de minerais. A PETROMISA já
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E exatamente o_ que estou _fazendo nes~~ _mollle_nto ~-o
s-olicitar a incorpOraÇão da pãiestra do ilustre_ vice.::-Presidente Executivo da PETROMISA, no Clube de Engellharia do Rio. de ~aneiro, eni setembro passado, ciO
texto destas cOnsiderações.
Solicito ig_ualmente, !1 incorporação das outras duas
sio, fertiHzante agrícola indispensável e lioje totalmente
pãlestras -que proferiu em Brasília e no Recife em agosto
importado.
- de_ 19?4, por ocasião do SimpósiO de Fertilizantes na
Conforme esclareceu o Eitgenhdro Edils_On-Cfe -Mefõ
AgriCultUra Brasileira e, ao ensejo da realil:ação no ReciTávora, em sua oportuna e substanciosa palestra, sem
fe, da I• Semana de Química no Nordeste.
prejuízo de seus objetivos abrangentes, e em razão do
São documentos que se completam e proporcionam
significado da agriCulturapira o País, levando-se,--aiilda,
um valioso acervo de informações a respeito de Probleem conta, que sem fertilizante não há uma agricultura
mas cuja solução é considerada, pela unanimidade dos
desenvolvida e competitiva, a PETROMISA concentrOu
técnicos e estudiosos da matêria, como decisiva para n.
sua prioridade na pesquisa do enxofre e do potássio.
agricultura brasileira.
Era imperativo que assim o fizesse, em virtude de seNa verdade, poderíamos enumerar um vasto elenco de
rem substâncias minerais absolutamente ess-enciais para
informações técnicas sobre os aspectos e_conómico~. coprodução de fertilizantes, das quais o Brasil é dependenmo, por exemplo, a importação anual de um milhão e sete _do exterior, e cuja pesqt.iisã:~ extração e beneficiamento
tecentas mil-'ioneladas ae potássio "para o consurrlo na~
exigem investimentos de vulto, com retorno demorado.
cionaL
No que se refere ao enxofre, a demanda atualdo Brasil
Em fevereiro de 1985, quando o complexo Taquarié superior a um milhão de toneladas/ano, limitando-se a
Vassouras começar a funcionar, prevê-se, no decorrer do
produção do País, em 1983, a 166 mil toneladas, mesmo
ano, uma produção da ordem de_600_~il tonelad_as:
QuafljO -à- Sa1Iia -Rosa de Lima, ainda na fase compleassim proveniente do refino do petróleo e de sulfetoS metálicos, sem qualquer produção de- enxofre.
mentar, eStima-sê uma produção de, no mínimO, 400 mil
tonelidas.
- Em Sergipe, a PETROMISA definiu reserva, na áreã
de Castanhal, com 3.3 nlilhões de -toneladas, o que percClrn.~ re1ãção à mina Fazendinha, em Nova Olinda, nO
mitirá a instalação de uma Usiana Piloto, com capãcida---Estado do Amazonas, quando em operação, poderá prode de 40 mil toneladas/ano.
duzir um milhão e 400 mil toneladas por ano.
Quanto ao Potássio, mais de 95% da produção muncOncluindo,- feiíCito o Engenheiro Edilson de Melo
dial dessa substância mineral destína-se à agricultura,
Távora, pelo seu desempenho comprovadamente eficienenquanto a parcela restante é utilizada na indústria de
te na PETRO!Vf!SA e sua brilhante equipe de colaboraforma e.."<tremamente diversificada. COino fertiHza-Ílte,
dores, num Setor de- vital importância- para Sergipe e
constitui um dos três m-acronutrientes primários, junta~
para o Brasil.
mente com o nitrogênio e· o fósforo.
Ao enséjo, assinalo que todo o povo sergipano acomDos diversos minêrios que contêm potássio, a silvini:.
Panha e aplimde a sua gestão, pelõ muito-Que vem fa~n~
ta, uma mistura de cloreto de Sódio e cloreto de potássio,
do numa ár_ea reconhecidamente difícil de altã eSÍ>eci~li
representa a principal fonte de fertilizante potássico.
. zação técnica, além de ser pioneira, exigindo dos técnicos
sÕ-luções
inovadoras.
---Também a carnalita, que contém potássio e magnéSio,-existente em imensa quantidade_ na bacia SergiP-e/Ala~
(Muito bem! Palmas.)
goas (somente numa área de 18 km 1, ao norte de Taquari
- Vassouras, há 2 bilhões de toneladas).
DOCUMENTOS-A QUE SE REtERE í5 SR.
A PETROMISA desenvolve intenso programa de traLOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
balho visando ao aproveitamento, ainda para este ano,
PALESTRA. DO VICE-PRESIDENTE EXECUTido início dos testes-piloto de mineração por solução.
VO DA PETROBRÃS MINERAÇÃO S/A- PEO objetivo, segundo asseverou o Engenheiro Edilson
TROM!SA, ENG? EDILSON DE MELO._TÃVOde Melo Távora, em sua palestra, ê a obtenção de tecnoRA, PROFERIDA NO CWBE DE ENGENHAlogia economicamente viável que permita a produção,
.· RTA- RIO DE JANEIRO SETEMBRO DE 1984
em escala industrial, além do cloreto de potássio fertilizante, do cloreto de magnésio, já havendo resultaQos a
Recebi como uma deferência honrosa-- o convite do
nível de laboratório bastante encorajadores.
digno Presidente Matheus _Schnaider para dizer, aos
conseguiu definir, desde o seu advento, uma vasta bacia
potassífera na Amazonia e deVerá coricluir, até fevereiro

próximo, a implantação do complexo Mina~Usina de
Taqua-ri-Vassouras, em Sergipe- f:mprCendirÍlento pio-neiro no hemisferio sul, destinado à extração e ao beneficiamento da silvinita, para produção·-ae cloreto de p6tâS-

Deve-s_e acentuar que a ação pioneira da PETROMISA, no concernente ao Potâssjo, vem obtendo êxito notáveis, seja na pesquisa, com a descoberta das magnificas
reservas da Amazônia, seja com a linplaiíta:ÇãO do complexo Mina-Usina de Taquari-Vassouras, em Sergipe,
que deverá estar concluída até fevereiro próximo,- Pini.
extração e beneficiamento da silvinita, rocha da qual é
retirado o cloreto de potássio fertilizante. Ainda eril Sergipe foi detectada uma outra importante reserva de silvinita em Santa Rosa de Lima.
O complexo Mina-Usina de Taquari-Vassouras, -implantado em julho de 1979, pouco depois que o Engenheiro Edilson de Melo Távora assumiu a VicePresidência Executiva da PETROMISA, foi dimensionado para produção de 600 mil toneladas/ano, de cloreto
de potássio fertilizante.
Sendo o Brasil, possivelmente,--o maior impoí-tador
mundial de potássio percebe-se, de imediato, o extraordináriO alcance e a importância eCoiiômicâ"da sua exploração em Sergipe, em- face das demandã:S" reprimícfa-s e
dos imperativos de racionalização e desenvolvimento da
nossa agricultura.
Sobre o assunto já formulei diversos pronunciamentos, desta tribuna, sempre que surge uma oportunidade.

companheiros do nosso tradit:iorial Clube de Engenharia, ã!gumas Palavras sobre a P~trobrâs Mineração~$/-:\
- - PfTROMISA,_ subsidiária de primeií-ã.Jinha âá_ PE- ·
TROBRÃS; que desenvolve -atfvidãdes específiéas ..nasbacias sedimentares. brasileiras, ~ode se localizam as re-servas de petróieo uma ampla variedade de s"ubstâni::ias
minerais de fun_damental importância.

e·

A ocasiãO não-poderia ser mais prÕpfcia, uma vez que
a PETROMISA, a mais nova subsidiária -da PETROBRÁS, após um período de pesquisas intensaS, em
difereiites regiões do País, conseguiu definir uma magnífica bacia potassífera na Amazônia e deverá concluir, até'
fevereiro próx_imo, a implantação do Complexo MinaUsina de Taquari-Vassouras, em Sergipe, errlpreendimento pioneirO no Hemisfério· Sul_, destinado à exJração
e ao beneficiamento da silvinita, para produção de cloreto de potássio, fertilizante agrícola indispensável e hoje
totalmente importado.
Antes de outras considerações, para melhor alcançar o
objetivo pretendido nesta palestra, necessário se fa:iem
algumas palavras sobre as principais razões que determinaram a criação da PETROMISA, que, no essencial, decorTem dos pr6Prios trabalhos da PETROBRÃS, de pesquisa e lavra de petróleo.
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_l'l[es~~s suas atiV1dades, que são as de C;iráter permanente, -a PETROBRÁS também obtém elementos informatívos de grãflde_ significaÇão para a descoberta de ou-tras riqueZas nlinerais. Assim, ao longo de três décadas,
formou um acervo-de informaçõe~ de inestimável valor,
constantemente ampliado com os resultados de novas
- pesquisas.
Por dedicar-se 3 P~TROBRÁS exclusivament-e ao petróleo, devido a imposição legal, necessãrio se impunha a
criação de uma subsidiária para atuar na área de mineração a partir do aproveitamento desse magnífico acervo. Destarte· surgiu a Petrobrás Mineração S.A. - PETROMISAjá com uma ação mais abrangente que vai da
pesquisa e a lavra em bacias sedifnentares até o benefi~iamento, industrialização, transporte e a comercialização de substâncias minerais e produtos_ delas obtidos.
A importância dessa subsidiária se evidencia diante da
magnítude das baciaS sedimentares brasileiras, que
abrangem nada menos de 3,6 milhões de km 2, correspondendo a 40% do território nacional, nas quais existe,
como já dissemos, grande diversidade de minerais.
Sem prejufzo de seus objetivos abrangentes, e_ em razão -da significação da agricultura para o País e levando
em conta que sem fertilizante não há uma agricultura desenvOlVida e coffipetitiva, concentrou a PETROMISA
_ suas propriedades na pes-quisa do enxofre e do potássio,
substâncíâs minerais -~sencíais para produção de fertilizantes, -das-quais o Brasil é dependente do exterior e cuja
pesquis_a, e~tração e beneficiam~nto exigem investimento
de ·vulto, cõm retorno delnorad.o.
No que diz respeito ao enxofre, indispensável à agricultura por sua participação na produção de fertilizantes
fo~-fatados, a demanda atual do Brasil é superior a um
milhão de toneladasjano, limítando-se a produção do
_l~_aís a 166 mil toneladas, em 1983, mesmo assim proveniente do refino do petróleo e de sulfetos metálicos, sem
qualquer produção de enxofre nativo .
A PETROMISA desenvolve atualmente pesquisas nas
bacias do Paraná e do EspífítoBanto, com maior ênfase,
e ainda nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão e
Sergipe. Nessa programação, na qual, além das sondagens, são empregadas técnicas pioneiras de prospecção,
como sensoriamente remoto, geofisica e geoquímica de
águas superficiais, não logrou ainda a empresa localizar
uma reserva que permitisse apfoveitameO.to em escãla industrial, apesar dos indícios animadores em várias áreas.
Em Sergipe, a PETROMISA definiu reserva, na área de
Castanhal, com 3,3- milhões de toneladas, o que permitirá- a instalação de uma usina piloto, com capacida~e de
40
toneladas/anO.
Sem dúvida essa planta piloto em Castanhal, onde
cem sondagens foram feitas e os estudos de viabilidade
r~izados, vai n;:presentar um passo_- avançado para absorção de tecnologia passível de utilização em maior escala, ou seja, o_ Processo Frasch que o Brasil ainda não
emprega.

-mil

Em razão, porém, de prioridade da empresa, e da continuação _das sondagens nas circuvizinhanças de Castanhal, o início de implailtação dessa usina piloto vem sendo adiado, colocando-se no entanto a PETROMISA em
expectativa -6tirriisfa com relãção ao problema do enxofre, posto que são amplas as possibilidades de descoberta
de depós"itos nas bacias sedimentares brasileiras, em face
dos indícios que vêm sendo colet?-dos. _

No que tange ao Potássio, mais de 95% da produção
mundial dessa sUbstância mineral destina-se à agricultura, enquanto a parcela restante é utilizada na indóstria
de forma extremamente diversifiCada. Corno fertilizante,
constitui um dos três macronutrientes primários, juntamente com o Nitrogênio e o Fósforo.
Dentre os- fertilizantes potássicos o mais comumente
utilizado é o cloreto de potássio, produzido principalmente a partir da_ l!lifle!ação subterrânea, hoje altamente
mecãÕizada, de depósitos sedimentares profundos, formados pela evaporação de mares, em épocas remOtas.

~
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Trazido à superficíe, o minério é processado em usinas
de beneficiamento, obtendo-se então o fertilizante, pronto para aplicação no solo, separadamente ou em mistura
com outros nutrientes.
Dos diversos minérios que contêm pofâssiO;-lúlilviriíta, uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potásslõ;-
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mantém ·mesmo levando em conta um fator importante,
qual seja o crescimento de nossa demanda de fertilizante,
com o desenvolvimento e a ricioil.alização que a nossa
~agricultura há de atingir inexoravelmente.
A. rCservajá definida pela PETROMISA na Amazônia
localiza-se na regiãO de Fazendinha, â margem direita do
representa a principal fonte de fertilizante potâSSíc-o~
rio Madeira, a 40 km de sua foz. Nessa área, a PETRO~ _
,
.
,
MISA realizou 30 sondagens, cabendo salientar que, em
.
h~'lporta~_te :~~~0~~b_e~ a car?ahta, que co~tém po~
razão das despesas com transporte e equipamentos,
tássro e magnesu:', eXIstente em 1mensa quantidade na ___ cons_tr_u_çã_o_d_e estradas de ~viço na_ic;lvJJ_~_o.!!tw_d_es~
2
bacia de Sergipe/A~agoas (somente num~ á__rea de 18km
pesas decorrentes das peculiaridades da região Amazóniao norte de T~quan- Vassou~as há 2 bdhoes det?~e~aca, cada poço custou entre CrS 1,5 e_ CrS 2;0 bilhões. A
reserva bloqueada_~ de 540 milhões de__tonelad_as de midas). Com VJ.stas ao aproverta~ento desse rnmer1o,
nêrio, já tendo a PETROMISA concluído os estudos de
atualmente obJeiO ?e est~dos em diversas partes do munpré-viabilidade, a caracterização do minério, perfurado
do, a Petrobrás Mr~eraça~ desenvolve progr~a ~e trabalho, estando previsto, amda para este ano, o micro dos
0 Poço-Guia e realizado a concorrência para ·o estudo de
testes-pHoto de mineração por solução. O objetivo é a
viabilidade, a ser iniCiado dentro de breves dias.
Próximo a Fazendinha, menos de40 km a nordeste, na
obtenção de tecnologia economicamente viável que permi~ a produ_ç~o, em escala industrial, ai~~ d~ cloreto de
-- -região de Arari, a PETROMISA jã perfUroU,- cOin
potass1o fertll~zante, do cloret~ de magnes10, Já ~a vendo
magníficos resultados, 12 furos, nove contendo_ silvinita,
resultados a mvel delaboratóno bastante encoraJadores.
alguns com espessura de minério superior a 3 metros,
O primeiro pafs a realizar mineração subterrânea de
tu"do levando a crer que os trabalhos, que ora prossepotássio- iniciada em meados do século passado- foi
guem em ritmo acelerado, serão também coroados de êa Alemanha, vindo em seguida a França, já no presente
~jtq_, !=.9rl'l _a dellmitação -de reserva da oi'dem di- 650 miséculo. Na década de trinta,--a prOduÇão experimentou
JhõeS de tOndiidas de -silvinita. Afiás, -as "indicações sugesignifiC3.tivo imPulso com a entrada em operação de mirem semelhanças entre as Bacias da Amazônia e a grande
Bacia Potassífera do Canadá.
nas na União Soviética e Estildos Unidos, onde a descoNo Estado de Sergipe existem duas reservas importanberta de pofâssio se deveu à pesquisa de petróleo. No cotes de silvinita: Taquari - Vassouras e Santa Rosa de
meço dos anos 40, e também como resultado de pros~
pecção petrolífera, foram encontradas grandes jazidas
Uma.
no Canadá.
Em julho de 1979; logo cipós assumirmos ~ VicePresidência Executiva da PETROMISA, foi iniciada a
Os maiores produtores mundiais são a União SoviétiimPlaritação-do
COmPlexo-Mfrla ~Usina deTaquarica e o Canadá, responsáveis por quase60% da produção
Vassouras, dimensionado para a produção de600 mil tototal, e também os detentores das maiores reserv(ls,
neladas/ano, de cloreto de potássio fertilizante, durante
acreditando-se atualmente que possuam cerca de 80%
30 anos.
dos depósitos de--POtássio. Há reduzido número de produtores, e os mais importan-tes, além dos já mencionaEste empreendimento que deverá ser inaugurado até
dos, são Alemanha Ocidental, França e Estados Unid_os,
fevereiro próximo constitui-se numa das mais íinPortari,:.
que apesar de grande produtor é hoje também o maior
tes obras do atual governo, tendf:? sido co_nsiderado de re-importador mundial de potássio. Em_conjunto, esses paílevantes interesse nacional, por ato do Presidente daReses concentram mais de 90% da produção mundial de popública. Trata-se do primeiro projeto para prOdução de
tássio.
· cloreto de potássio no Brasil, sendo tambêm único no
Tendo em Vista Que o fertilizante potássico é consumiHemisferio Sul.
do em todas as regiões do globo onde a agricultura já-SuQuc;-r~ aqui destacar, mesmo porque estamos no Clube
perou o estágio rudimentar, O fatõ de não p-OSsuir qu.al~
de Engenharia, tratar-se de obra de grande envergadura,
quer substituto e, finalmente, a progressiva concentração
repleta de peculiaridades no seu conjunto Mina-Usina, e
da produção nas mãos de um número cada vez mais reque apresentou complexos problemas de engenharia, que
duzido de países, notadamente União Soviética e cana--exigiram soluções inovadoras, como aqueles que se apredá, haja vista que as reservas_dos Estados Unidos e de alsentaram na travessia dos aquíferos e resolvidos com utiguns países da Europa já dão sinais de exaustão, chegalização de injeção de epoxi, pela primeira-vez no m"undo'
se à conclusão de que ê de alta conveniência o invC:SiiaPlicado em shafts de potássiO.
mento_na produção de potássio no- Brasil.
De fato, as maiores dificuldades técnicas enfreritadaSpela PETROMISA na execução do Projeto TaquariQuanto aO potásSiO, a aç30 pioneira da PETROMISA
Vassouras referem-se, justamente, à mineração, reali;z:avem obtendo êxito extiaO~rdinâi'iõ;- Seja na pesquisa, COrt;l
da a grande profundidade, em zona em que há gases exa descoberta de importantes reservas na Amazónia, se]a
plosivos, uma decorrência da existência de campos pecom a- implantação do Complexo Mina-Usina de
trolíferos na região, estando também a mina sujeita à
Taquari-Vassouras, em Sergipe, que deverá estar conpermanente ameaça de inundação, devido às formações
cluído atê fevereiro próximo; -para extração e beneficia-.ag_!J~fer~!i disseminadas. acima das áreas de_ lavra. Há ainmento da silvinita, rocha da qual é retirado _o clol;'eto_de
da sériQ~_p~oblemas de mecânica de rocha, como a proxi- __
potássio fertilizante.
midade de taquidrita, mineral de baixa resistência mecâPartindo de indíCios obtidos pela PETROBRÃS ita
nica e comportamento ainda pouco _conhecido, por nunperfuração de um poço para prospecção de petróleo na
ca
ter sido minerado ..
Amazdnia, na região de Nova Olinda, a PETROMISA
Considerado o pioneirisino-do Projeto em nosso País e
vem desenvolvendo, -_desde o inicio de 1979, uin intenso
em vista das grandes dificuldades inerentes à sua exeprograma de trabalho naquela região. Os result_ados des~
cução, tornou-se indispensável o concurso de firmas esse esforço sãci a tal ponto favoráveis que podelnos assetrangeiras para o fornecimento de tecnologia e prestação
gurar que as reservas já medidas, juntamente com as rede
assistência técnica.
servas inferidas atê o momento na região, solnadas às re-A esse respeito, tem sido constante a preocupação da
servas de Sergipe,-envolvem quantidade de minério que
PETROMISA com a absorção desse conhecimento por
abre reais perspectivas para o Brasil, não apenas de atentécnicos brasileiros, o que vem sendo conseguido de madimento de sua demanda, mas atê de nos tornarmos exneira notável, e tanto a PETROM[SA, quanto as firmas
portadores desse fertilizante. Isso é de inegável significa~
que lhe prestam serviços especializados, passaram a condo pois o Brasil é hoje um dos maiOres impofúi.doies
-tar
em seus quadros mais altamente qualificados com
mundiais de potássio;- apesar de uma demanda reprirriitécnicos hoje possuidores de real experiência neste tipo
da, em razão de c_ustos e de dificuldades operacioriais de
de empreendimento.
importação. E essa perspectiva quanto à exportação se
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Na execução do Projeto, foi decisiva a etapa- vencida
ein agOsto de 1982, ao ser atingido_o_topo do depósitO de
silvinita, à profundidade de 440m, em descida direta por
elevadores, o que ensejou a primeira extração da silvinita
no Brasil.
Outras -importantes etapas foram a conclusão dos
shafts verticais de acesso à mina, de 500m de profUrididade, sua ligação por galeria subterrânea com 280m de extensão e a chegada agora das escavações ao primeiro pai_n~Ld~ Ja_yr_a._____ _
AlgunS aSPeCtos referentes aos shafts merecem citação, como o fato de serem esses poços inteiramente revestidos de concreto especial, havendo na região dos
aquíferos revestimento duplo, com mais de lm de espessura, e também anéis de aço soldados em seu interior,
coni proteção cató_dica contra a corrosão. Ainda com
vistas à segurança, dispõem os shafts de instrumentação
de mecânica de rochas, englobando controle de água dos
a(j"i.üfe"ros e -dO -cOmPortamento dos anéis selantes, assim
coino ·registro de pressão exercida pelo maciça rochoso
sobre -o revestimento àe concreto e de sua deformação.
-Ãpós terem as escavações atingido a ca-mada de potássio, foi inicíada a abertura de galerias e silos de regula·
geio na região do shafts, na qual fica situada toda a
infia-estrutura Sõbferrâneã da min:S, constàndO de pátios
de circulação de veículos e equipamentos móveis-quando_em plena operação, a mina contará com frota-de
50 veículos e equipamentos de grande porte- oficinas,
depósitos, subestações elétricas, etc, onde serão feitas a
e&tocagem·e·o transbordo do minério para os elevadores,
concentrando-se aí a maior parte do fluxo de pessoal e
equipamentos, tudo isso à profundidade de SOO metros.
CofiCOlnitanteinente à abertura das galerias; vem SC:D.do realizada exploração geológica que possibilita maior
conhecimento da região a ser lavrada e das leis de formação do jazimellto. Os resultados obtidos têm particular importância para a identificação dos pontos criticas,
nosAuaifO surginlento de gases explosivos, ou mesmo
de água, possa comprometer a segurança da mina.
A Jazida de Taquari-Vassouras é composta de suas camadas de silvinita, sitUadas à profundidade média de
500m e separadas por cerca de 4m de hali ta (cloreto de
sódio), estando a camada inferior assentada diretamente
sobre taquidrita. O fato de estarem os evaporitos, classe
de sais a que pertencem a silvinita, a halita e a taquidrita,'
sujeitos fenôilleno de fluência, confere características especiais à lavra em Taquari-Vassouras, partícularmente
em r_el~ção à taquidrita. A determinação das condições
de fluência implica a realização de amplo trabalho de
mecânica ·de rochas, no qual, além dos testes de laboratório, vem sendo desenvolvido complexo sistema de
compütação capaz de simular o comportamento ..in situ" das estruturas de lavra, representando ferramenta
inestimável para o dimensionamento de galerias da mi·
na, silos, painéis de lavra etc.
Até o momento já foram abertos, à profundidade de
500m, mais--de 7km de galerias, total que engloba as da
-área de contorno dos poços, assim como os primeiros eixos de acesso aos painéis de lavra, formados de galerias
duplas.
Na abertura das galerias, em geral de 7m de largura
por 3m dea1tura, condições geológicas desfavoráveis encontradas em certos trechos, particularmente na região
dos poços, tornaram indispensável a adoção de medidas
que a~~egurassem_sua estabilidade.
Em seus trechos de menor resistência, fofam colocadas estruturas metálicas de contenção, ou mesmo efetuadas reduçõ-es na largura,- e alterações de traçado, tudo
baseado nos resultados de estudos de mecânica de rocha,
que envolvem ininterrupto levantamento de dados sobre
os efel.tos da lavra no maciço rochoso, mediante instrumentos distribuídos ao longo dos poços e galerias e com·
plexos c*lculo_sde simulação do comportamento ~a mina, em computadores.
Como medida de precaução, as escavações são sempre
precedidas por sondagens horizontais execUtadas no ín-.
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terior da mina, que objetivam detectar a possível ocorrência de água ou gâs à frente, bem como de complicadores geológicos e zonas- de iriStãOífidade. As informações_-·obtidas, ao mesmo temp-o que permitem selecionar a posição -ideal das galerias, São indispensáveís p·ãra definição
da localização dos painéis de lavra, ao revelarem as ocor-

rências e a continuidade da silvinífa, assfrn-como seu teore espessura.
Prevê-se a escavação de_ 34 km de galeriãs de reconhecimento rios cinco primeiros anOS de opefação da mína,
total equivalente a duas vezes e meia a ponte Rio/Nite-_
rói.
No desenvolvimçnto dos_trabalhos vem Qcorrendo um
fato extramamente positivo; trata-se da descoberta de
minério de potássio-silvinita, em grande qUantidade, em
locais onde_não estava prevista sua existêric1a. Com isso,
a PETROMISA, antes mesmo de iniciada a_operação definitiva, jâ_extraiu mais de 50 mil tfsilvinita, transportadas à superfície e proiitas para serem processadas tão
logo concluída a Usina- de BeneficiamentO.
----

Britagem, para redução dos blocos de minério extraídos da mína; Tremonha de minério moido, com capaciâade_ para eSiocagem de 3.000t; ConCI!nfração que per~
mite- a separãção dos cloretos de potássiO- e de sódio,
utiiizando-se- oS processOs de flõfiÇão~ Cenúifugação e
filtragem; Secagem e Resfriamento a leito fluidizado
-- pa.-ra-elimimrÇãO- da umidade; Compactação e Britagem
-do concentrado em suas três diferentes granulometrias:
"Standard"; "coarse" e granular; Estocagem dos Produtõs-Acabados, em armã:zé'm Co:rri CaPaCidade total de
50.000t, sendo lO.OOOt. para o "standard", 25.000t para
o ••coarse'-.- -15.UOO"t. pãra o granular; EXjledfçào com
capacidade de 500tjhora; e Dissolução de Resíduos para
dissolução e filtragem do cloreto de sódio antes de seu_
descarte ao mar, através do salmouroduto.

e

Quando em plena operação o Complexo, mais de um
milhão e meio de toneladas/ano de cloreto de sódio (rejeito do beveficiamento da silvínita) serão__!evadas a~é o
oceano através de salmouroduto, com mais de 35 km de
extensão, e de um emissário submarino, que avança 2 km
O método de lavra empregado é o de câinaras e pilares
mar adentro, estando ambos em fase final'de construção.
longos; com painéis" de 500m de comprimento por 250m
Todos os CUid<ldos com a preservação da flora c da
de largura, havendo em cada painel cerca de 60 câmaras,
fau-na marmnás foram tomados no planejamento do sisR
com 11Om de largura e até 7 metros de altura. Os pilares,
tema, realizado por grandes autoridades brasileiras nesse
formados. da própria rocha, têm o mesmo comprimentO"
Campo, que contaram ainda com a colaboração de eme dois metros a mais na largura.
Presas com-o a MDPA, da França, de reconhecida experiência inter"i"Jacional.
Quando em operaÇão normal a mina, a silvinita extraíO descarte do sal ocorrerá a 2 km da costa, à profundida das frentes de lavra por mineradores contínuos ejumdade de 7,5 metros e em região amplamente favorável à
bos de_ perfuração, será---franspôitada Para
sua diluição, obtendoMse grau de homogeneização tal que
alimentadores-britadores, que regularizam o fluxo parà
num raio de 75 metros do ponto de lançametno o auM
as correias transportadoras e estas a levarão, através das
menta da safinídade será inferior ã 3%, graças inclusive à
galerias, aos silos reguladores, na área de contorno dos
presença de um dispersar no sistema. Além disso, o grapoços, de onde passa para os elevadores e dai a superfí- cliente de diluição previsto atende aos mais rígidos regucie.
lamentos internacionais e revela-se, por outro lado, em
Entre os inúmei-os- equipamen-tõs e--Veícüfos de apoío
··perfeita compatibilidade com o coeficiente- da variação
às frentes de lavra estão shutt!e-cal-s, LH D's, caminhões
sazonal
das águas costeiras do Brasil.
de transporte de explosivos e lubrificantes, equipamen~~
Cabe ressaltar que o Projeto Taquari-Vassouras apretos para carregamento de exp!isivos, moto-niveladoras,
senta excepcional vantagem, em termos ambientais, ao
caminhões e jipes para transpOrte de pessoal, materiais,
localizar-se próximo ao mar, vantagem essa a ser inteveículos de manutenção e oUtroS.
gralmente aproveitada, enquanto em outros países
Dada a presença de gás altamente exploSivo (grísU) ·nalança-se o cloreto de sódio diretamente nos rios.
mina, que se encontra na proximidade de campos pe~
RegistramOs, finalmente, por sua relevância, os estutrolíferos, os equipamentos destinados a operar em seu
dos que a PETROMISA vem desenvolvendo com vistas
interior devem possuir características especiais, entrei as
ao aumento _de produção de Taquari-Vassouras.
quais motores blindados, para afastar o risco de exploO complexo Mina-Usina, anterionnente dimensiona.:.
são. A mina contará com um sistema de detecção-de ga.:do
para SOO mil toneladasjano de KCl, agora produzirá
ses que cortará automaticamente a energia elétríCa ·aas
600 mil toneladasfano, por força de modificações operaR
áreas onde houver emanação de gás e acionará alarmes
cionais, mais cOmpleto aproveitamento do depósito de
para desligamento de todos os equipamentos, a diesel e
minério e, ainda, do aumento das reservas exploráveis,
elétricos.
dado_ o melhor conhecimento _que se tem hoje na jazida.
o ar ilecessãiio à operãção da mina será injetado pelo
Isso permitiu, inclusive, o aumento de sua vida útil estipoço de serviço e, após- ci!c-ular, sairá através do poço de
mada, de 20 para 30 anos, À conjugação desses fatores
extração. Estão sendo treinadas equipes responsáveis Pecorresponde elevação de 80% da produção global do
las medições normais da atmosfera ambiente e controle
Complexo, de 10 milhões para 18 milhões de toneladas
das áreas mais críticas~ COmO frentes avançadas, galerias
de K Cl, considerado todo o período de operação, o que
sem ventilação, nichos de sondagem horizontal, assim
se traduz em notável melhoria nas perspectivas de rentacomo os locais com ocorrências anteriOres de gãs:-A-Pi-0bilidade do Empreendimento.
pósito, já foram registradas mais de oitenta emanações,
Além disso, já se encontra em desenvolvimento o prídevidamente neutralizadas pelas equipes de- segurança,
meiro painel experimental que permitirá a obtenção de
que a PETROMISA nia-ntém permanentemente mobili_dados geoténicos essenciais_ à segurança da_ lavra e otimizadas na mina de Taquari-VasSourãs.
---- zaçào da produção, englobando todo o depósito de silvJNa operação do Complexo Mina-Usina destacam~se
nita e, ainda, o aperfeiçoamento das técnicas de minetambém, entre os equipamentos utilizados, os elevadores
ração a serem adotadas, o que poderá representar n~yas
especiais, que realizam o transporte de minétio ~ 390
melhorias de performance.
toneladasjhora - do interior da mina, a 500m de pro~
De acordo com o projeto, apenas a camada superior
fundidade, até a superfície. Serão anualmente extraídas,
de minério seria lavrada. No _entanto, _está sendo examipara beneficiamento, mais- de 2 milhões de toneladas de
nado agora o aproveitamento de ambas as camadas, asminério de potássio, o que dá um idéia do porte desses
sim como uma pOssível extensão da mineração até o deequipamentos de elevação.
pósito de Santa ROsa de Lima, que fica a 15 kril de distância, com o que poderia ser alcançada produção da orNa superficie, o ComplexO comporta uma Usina de
dem ae 1,2 milhão de toneladas/ano.
Beneficiamento que o-cUpa uma grande área, na qual foi
Ao encerrar, agradeço uma vez mais a deferência que
instalada uma infra-estrutura de apoio, desde saneamenme foi dispensada pelo Presidente Matheus Schnaider, e
to, drenagem, pavimentação e comunicação. Para admia excelente õj)Ottunida-ae assiin proporciOnada de trazer
nistração e processamento foram construídos edifícios
para os companheiros do Clube de Engenharia e para os
industriais em estruturas metálicas de grande porte.
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demais amigos aqui presentes estas informações sobre as
atividad(!S desenvohddas pela PETROMISA.

PALESTRA DO VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO..
DA Pt:TROB.RÁS M/Nt:RAÇÃO S.A.- Pt:TROMISA. t:NG' t:OILSON DE MELO TÁVORA. PROFERIDA NO S/MPOS/0 Ot: Ft:RTILIZANTES NA AGRICULTURA
BRASILEIRA-BRASILIA -

AGOSTO DE 1984

Agradeço, sensibilizado, o convite que me fizeram a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-cuária-.:.
EMBRAPA, a Associação Nacional para Difusão de
AdubOs e Corretivos Agrícolas-ANDA e a POTAFOS,
orgilnizadores deste Simpósio, convite este que me concede o privilégio de apresentar esta exposição sobre a
Produção do Potássio, com especial destaque para as atividades neSse campo da PETROBRÂS Mineração S.A.PETROMISA, empresa que em breve dará início às operações do Complexo Mina-Usina deTaquari-Vassouras,
em Sergipe, primeiro- Empreendimento para a produção
de fertilizantes potássio no Brasil, e também único no
Hemisfêrío- SuL
Introdução
Conforme é do ç_onhecimento geral, o potâssio é um
macronutriente essencial, de aplicação indispensável na
correção de deficiências_ naturais dos solos e na compensaçâo do âe.Sgaste caUsado por colheitas sucessivas, contribuindo dessa forma para o aumento da produtividade
e melhoria da qualida_de da produção agrícola.

Dentre os fertilizantes potássicos é o cloreto de potássio- KCL aquele de maior aplicação no Brasil superando mesmo o percentual de 95% do consumo dos fertilizantes potássicos. A quase totalidade da produção mundial de potássio, que em 1983 alcançou 25_ milhões de toneladas de K20, destina-se à agricultura, enquanto a
parcela restante tem aplicações bastante diversificadas.
-h o cloreto -de pOtá'Ssio produzido principalmente a
partir da mineração subterrânea, esta já altamente mecanizada, d~ depósito~ sedimentares profundos, formados
pela evaporação de mares em épocas remotas. Trazido à
superficie, o minériO é processado em usinas de beneficiamento, obtendo-se então o fertilizante, pronto para
aplicação no solo, separadamente ou em mistura com
O-utros nutiierites.
Em pequena escala, especialmente no mar Morto, e
em alguns lagos salgados, o potâssio também é produzido Por evaporaçãO, e há ainda, embora de forma incipiente, a mineração por solução, que consiste -na fnjeção
de água no depósito subterrâneo, e posterior recuperação do minério diluído à superfície, onde é então pro-_
cessado.
Dos diversos minérios que contêm potássio,
apresenta-se a silvinita, uma mistura de cloreto de sódio
e cloreto de potássio;- coriio a principal fonte de fetilizan~
te potássico na atü8lidade.
O Projeto Taquari-Vassouras, em fase final de implantação pela PETROMISA, qo Estado de Sergipe, destinaR
se justamente à produção de cloreto de potássio fertilizante a partir da mineração da silvinita, a 500 m de de
profundidade, e seu beneficiamento" em Usina, à superffCíe, pelo sistema de floração, o mais moderno dos processos.
Concomitiiltemente; desenvolve a PETROMISA pesR
quisas em busca desse minéríó também na Região Amazônica, jãtel'ldo delimítado jazida de grandes proporções
em Fazendinha, às margens do rio Madeira, com reservas superiores a SOO milhões de toneladas, num trabalho
de magnitude verdadeiramente admirável perfurando-se
cerca de 30 poÇos de pr~fundidade média de lJ)~. metros, em plena selva, a envolver elevados custos e tmmaginâveiS diiTCU!dades operacionais. Mais recentemente,
em região a 40 km de Fazendinha, Arari, novas sonagens
feiúiS-pela PETROMISA apresentaram resultados extremamente promissores e que levam nossa Empresa a con-
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siderar uma segunda importante descoberta de potássiona Amazônia.
Entre os demais minérios que contêm potássio vale
destacar a carnalita, que rio inomento, ê objeto dê estudo
em diversas partes do mundo, e à qual também a PETROMISA dedica especiã:l atenção~ -tendO em viSta Os
imensos deipósitOs existentes em Sergipe, em áreas próxímas ao Complexo Mina-Usina de Taquari-Vassouras.
Com vistas ao aproveitamentO da carnalita, em cuja
composição, além de potássio, constam magnésio e bromo, a Petrobrás Mineração vem desenvolvendo progra-

ma de pesquisas em laboratório e trabalhos de campo,
prevendo-se para este ano a realização de testes pilotO de
mineração por solução em área próxima ao com:ptexo
de Taquari-Vassouras. Ó objetivo primeiro desse esforço
pioneiro da Empresa é a obtenção de tecnologia economicamente viãvel de produção, em escala industrial, de
fertilizante potássico a pãrtir da carnalita,jâ havendO resultados a nível de laboratório bastante encorajadores.
O primeiro paíS a-realizar mirier"ação subterrânea de
potássio - iniclada em meados do século passadO - foi
a Alemanha, vindo em seguida a França, já no in-íclo do
presente século. Na dêcada de trinta a produção experi:
mental significativO ímpulso com a entrada em operação
de minas na União Soviética e Estados Unidos, onde a
descoberta de potássio se deveu à pesquisa de petróleo.
No começo dos anos 40, e também como resultado de
prospecção petrolífera, foram encontradas grandes jazidas no Canadá, que no entanto somente viria ã se tarDar
produtor no final da década seguinte. No desenvolvimento das minas canadenses sérios obstáculos técnicos
tiveram que ser sUperados, em partiCular na abertUra dos
sbafts, poços verticais de acesso às minas- de profundidade superiores a 1.000 metros, escavados em regiões
onde existem camadas subterrâneas de água de grande
espessura, submetidas a elevadissímas pressões.
Atualmente os maiores produtores mundiais são a
União Soviética e o Canadá, responsáveis por quase 60%
da produção total, e também os _detentores das maiores
reservas, acreditando-se que possuam cerca de 80% dos
depósitos de potássio conhecidos. Há muito poucos Pro-dutores de potássio; os mais importantes, além dos já
mencionados, são Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, França e Estados Unidos, que apesar de grande
produtor ê hoje também o maior importador munáiiifde
potássio. Em conju-nto, esses seis pàises concentram mafs
de 90% da produção mundial de potássio.
Tendo em vista que o fertilizante potássiCo é consumido em todas as regiões do globo onde a agricultura já superou o estágio rUdimentar, o fato de não possuir qualquer substituto e, finalmente, a progressiva concentração
da produção nas mãos de um número cada vez mais reduzido de países, notadamente União Soviética e Canadá, haja vista que as reservas dos Estados Unidos e de algun-s países da Europa já dão sinais de exaus_tão, chegase à conclusão de que é altamente iiHeressante o investimento na produção de potássio no Brasil, principalmente para o atendimento das necessidades de nossa agricultura, mas, eventualmente, até para a geração de excedentes exportá veis, perspectiva cada vez mais real na medida
em que avançam as pesquisas que a PETROMISA vem
desenvolvendo na Amazônia. _
O Brasil que até o momento depende inteiramente doexterior para o suprimento de fertilizantes potássic_os,
constituindo-se num dos maiores importadores mundiais
do produto, passará em breve, com a entrada em operação- do Projeto Potássio de Taquari-Vassouras, em implantação pela PETROM ISA, a ser o primeiro produtor
em todo o Hemisfério Sul.
Antes, porém, de entrarmos ern maiores detalhes
sobre esse Projeto pioneiro; são oPortunas algumã.s palavras acerca das razões que levaram à criação da Petrobrás Mineração, e determinantes de seu- campo de
atuação, com vistaS a sitUai, de forma precisa, a produção de potássiO dentro do quaâro mais geral das ativf.. dades dessa Subsidiária da PETROBRÁS.

DIÁRIO DO CONDRESSONACIONAL(Seção II)

P~trobrás

Mineração S/A - PETRO_MISA
Em seus trabalhos de prospecção, a PETROBRÁS obtém, normalmente, além de dados essenciais à fõcalização do petróleo, elementos infor!Jlativos de grande sig- nificação para a descoberta de outras riquezas minerãis.
Assim, ao longo de três décadas de atividades, formou
acervo de informações de inestimável valor, constante~
mente ampliado com os resultados de novas pesquisas, e
cujo aproveitamento ek ivo ji há muito se tornara imperioso.
--Por dedicar-se a PETROBRÁS exclusivamente ao petróleo, devido a imposição legal, foi conStituída uma
Subsidiária para atuar na área de mineração, a Petrobrás
Mineração S/A --PETROMISA, que tem por objetivo
a pesquisa e a lavra em bacias sedimentares, beneficiame~ntO, industrialização, transporte e a comercialização
de substâncias minerais e produtos delas obtidos.
A necessidade de serem evitados conflitos operacionais, sempre passfveis de ocorrerem em áreas de exploração de petróleo e de outros minerais, representou tam:..
bém importante motivo para a criação da PETROMISA. A lavra simultânea realizada num mesmo local por
empresas com orientação administratiVa e niétodos operacionais diferentes geralmente enseja conflitos.
Importa ressaltar, ainda, que a atuação da PETROBRÃS na área de mineração, através de Sua Subsidiãria com essa função específica, a PETROMISA,
insere-se na tendência prevalecente entre as Companhias
Petrolíferas Mundiais, de üiinbérri- participareni desse
campo de atividã.des. Procuram assim, essas grandes empresas, utilizar em toda sua potencialidade -as informações obtidas na prospecção do petróleo, empregando
seus especialistas e equipamentos ein Operações q-ue
guardam expressivo intef-relacionameOto.
Alguns paralelismos entre a indústria do peti'óleo e a
lli1neração podem ser traçados, como o fato de envolverem ambas consideráveis riscos e inaciços investímentos;
de retorno a longo prazo, mas sobretudo por
concentrarem-se nas bacias sedimentares tanto o petróleo, como reservas de outras substâncias minerais.
Para efeito de ilustração, mencionamõs o significativo
grau de convergência existente entre a pesquisa de petróleo e a de minerais como potássio e o enxoffe, substâncias priorítàrias- para·a-PETROMISA e cuja preseusa
é constatada, de modo geral, em áreas também próprias
para a exploração petrolífera, No caso do potássio, praticamente fadas as grandes descobertas ocorridas neste
século decorreram da prospecção de petróleo.
A Petrobrás Mineração, que imPlementa amplo programa- de_ pesquisa com vistas à avaliação do potencial
das bacias sedimentares brasileiras, em termos de diversos minerais, utiliza intensivamente, ein- Seus trabalhos,
dados e modelos geológicos desenvolvidos na pesquisa
do óleo. Vaie-se, igualmente, e com freqUência, do quadro técnico altamente qualifiCado da PETROBRÃS~ for~
mado ao logo de trinta anos de atividades, assim como
de suas sondas e material de apoio, em particular na região amazónica, onóe as coridiçôes locais, extremamente
hostis, exigem equipamentos pesados especiais e complexo suporte logístico.
Didgem~s~ hoje os maiores esforços da PETROMISA
para: a'·pesquis·a·e á ·produção de cloreto de potássio; fertilizante ainda não produzido no Hemisfério Sul, como
antes assimilamos, e do qual é o Brasil um dos maiores
importadores mundiais. O enxofre, matérfa prima essencial à indústria de fertilizantes e cuja pr-odução interna
atende_a menos de 15% do consumo, também é objeto de
parttcular atenção da Empresa. Cabe mencionar qUe o
ertXõfre produzido no Brasil é obtido unicamente como
subproduto, em sua maior parte do refino do petróleo,
hãó havendó- prodUÇão de ehxofre nativo. Há ainda empenho vigoroso no sentido de se descobrir outros minenUs, entre eles, zinco, cobre e chumbo.
As razões que levaram à criação da Petrobrás Mineração também determinaram se constituísse ela cm EmPresa -de âmbito" nacional, abrangendo seu campo na tu-
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ral de atuação os 3,6 milhões de km 2 de nossas bacias sedimentares, o que equivale a 40% do territórío brasileiro.
A eVidenclar essa vocação da PETROMISA como Empresa de âmbito nacional, seus trabalhos se distribuem
pelas bacias do Amazônas, Parnaiba, Sergipe/A lagoas,
Recôncavo Baiano, Espírito Santo e do Paraná.
No momento, a agricultura constitui atividade prioritária, e não menos importante papel cabe à exploração
mineral, até agora incipiente do País, diante da extraordinária potencialidade de nosso subsolo. Ambas as atividades contribuem para a redução da dependência brasileira do exterior, seja no tocante ao abastecimento do
mercado interno, seja através da geração de excedentes
exportáveis.
Hoje uma Empresa como a PETROMISA, dedicã-da à
pesquisa e produção mineral, assume importância muito
grande, ainda mais se levarmos em conta que há uma demarida de potássio reprimida, por uma serie de razões, e
essa contenção das importações de fertilizante potássico
contribui para reduzir, de modo geral, os índices de produtividade da agricultura brasileira.
Cons_dente da indesejável dependência do País em relação a algumas substâncias minerais, a Direção da PETROBRÁS vem prestando decidido e vital apoio à PETROMISA, apoio esse que inclui a importante colaboração de seus técnicos, recursos financeiros e equipamentos.
Apresentadas as atividades globais da PETROMISA.
e também as razõe:s que determinaram sua criação, pas~
sarnas à atuação específica da Empresa quanto ao potássio, objetivando tornar o Brasil auto.;suficiente em relação a esse fertilizante; trataremos inicialmente do Pi'ojeto Potássiõ de Taquari-Vassouras.
Pl'ojeto Potássio de Taquari-Vassouras
Complexo Mina-Usina de grande porte, que a PETROMISA está implantando em Sergipe, a 40 Km de
Aracaju, o Projeto Potássio de Taquari-Vassouras deverá entrar em operação no final de 1984. Dimensionado
para a prodw;do de 600 mil toneladas/ano de cloreto de
potássio, à plena -capacidade, com invistímentos totais
superiores a USS 300 milhões, tornará o Brasil o único
produtor no Hemisfério Sul desse fertilizante insubstituível, hoje produzido em pouquíssimos países.
Os múltiplos e relevantes aspectos positivos do Projeto
Potássio de Taquari~Va.ssouras, amplamente reconhecidos_, fizeram com que fosse considerado EmpreendimentQ de Relevante Interesse Nacional, por ato do Excelentíssíino Senhor Presidente da República João Figueiw
redo,
As Obfas de implantação foram iniciadas em julho de
1979, com -os primeiros trabalhos de terraplanagem e o
iriício da es_cavação dos shafts de acesso à mina, poucos
meses_depois de assumirmos a Vice-Presidência Executiva da Petrobrás Mineração. Se bem que em sua maior
parte situe~se o Projeto abaixo do solo, a SOO m de profundidade, a visão aérea da Usina já é capaz de proporciana.r:.umaidéia de suas dimensões.
As maiores dificuldades técnicas enfrentadas pela PETROMISA na execução do Empreendimento referemse. justamente, à parte da mineração, realizada a grande
profundidade, em zona geológica em que há gases explosivos, uma decorrência da exísiência de campos petrolíferos na vizinhança, sujeita também a mina à ameaça de
in-undaçãO, cfevido às forinações aquÍferas diSScininadas
em região de lavra, verdadeiros rios subterrâneos. Há
ainda_ sérios problemas de mecánica de rocha,
salientando-se a proximidade da taquidrita, rocha situada abaixo do minério cjue será extraíd-o, e cujo coritato
com o ar atmoste-rico deve ser evitado por ser altamente
higroscópica, de baixa resistência mecânica, e de comportamento ainda pouco conhecido, por nunca ter sido
minerada.
Para superar tais dificuldades, houve necessidade da
adoção de soluções de engenharia pioneira no Brasil, algumas até mesmo inovadoras em termos mundiais. Des-
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se modo, além da redução de importações essenciais, ou~-
tro importante benefício resultante da execução do Projeto Taquari-Vassouras está na absorção de tecnologia
de mineração profunda, que certamente será empregada
na exploração das jazidas de potássio da Amazônia, de
potencial realmente extraordinário.
Considerado o_ pioneirismo do Projeto em nosso País e
em vista das grandes dificuldades inerentes à sua execução, ainda há pouco mencionadas, tornou-se indispen-

sável o concurso de firmas estrangeiras para o fornecimento de tecnologia e prestação de assistência -técnica. A
esse respeito, tem sido constante a preocupação da PETROMISA com a absorção desse conhecimento por técnicos brasileiros, o que vem sendo conseguido de maneira notâvel, e tanto a PETROMISA, quanto as firmas
que lhe prestam serviços especializados, passaram a contar em seus quadros mais altamente qualificados com
técnicos hoje possuidores de real experiência neste tipo
de empreendimento.
Na execução do Projeto c_abe, inicialmente, menção à
decisiva efapa vencida pela PETROMISA em agosto de
1982, ao ati,ngir o topo do depósito de silvinita (minério
de potássio), à profundidade de 440 m, em descida di reta
por elevadores, o que ensejou a primeira extração desse
minério, um marco histórico da mineração no Brasil.
Outras importantes eiãpas foram a conclusão_ dos- sbafts
verticais de acesso à mina, sua ligação por galeria subterrânea com 280 m de extensão e a chegada agora das escavações ao prirrieiro painel de lavra, permitindo _o início
efetivo da fase de mineração.
Na obra de abertura dos shafts, de 500 m de profundidade cada, comprimento equivalente a edifício- de 160
andares, superior em 20% à altura do Pão de AçúCar,
atra vês dos-quais se faz a ligação, erri percurso Sein iEüerrupção, entre a mina e a superfície, por elevadores especiais de grande capacidade, o mais grave problema enfrentado foi a ameaça de inundação da mina, representada pela existência de verdadeiros rios subterrâneos;-as
camadas aqutféras, de 50 _rn de espessura, entre 330 e 3_8_0 _
metros abaixo do solo.
Impregnadas de água agressiva a grande pressão, com
elevada concentração de cloretos, próxima à saturação,
alta temperatura e gás sulfídrico em dissolução, essas camadas constituem-se de arenitos, alguns deles inconsolidados. Para criar barreira impermeável ao redor dos
shafts, que evitasse a invasão dã água, foniin injetadôs
n?. rocha aproximadamente 300 mil litros de resina epów
xica, especialmente adaptada às condições ambientes,
através de exaustivos testes de laboratório e diversos eXw
perimentos realizados na ·própria obra,
Foram assim formados anéis de vedação drciiiidando
os poços, o que permitiu o prosSegufmento da escavação
sem o perigo de inundação. A_adoção dessa técnica, piow
neira em termos mundiais,- no que se refere à utilizaçãode resina epóxica, evitou a-necessidade de congelamento
da área, o que iria retardar de forma imprevisível a continuação dos trabalhos de abertura dos shafts, além de implicar significativa elevação do _custo de toda a operação
de_ transposição dos aquíferos.
Alguns aspectos referentes aos shafts merecem citação, como o fato de serem esses poçns inteiramente revestidos de concreto especial, havend_o na região dos
aquíferos revestimento duplo, com mais de I m de espessura, e também anéis de aço soldados em seu interfof,
com proteção catódica contra a corrosão. Ainda com
vistas à segurança, dispõem os shafts de instrumentação
de mecânica de rochas, englobando controle da água dos
aquíferos e do comportamento dos anéis -selantes, assim
como registro da pressão exercida pelo maciço rochoso
sobre o revestimento de concreto e sua deformação.
A fase de mineração pr-opriamente dita do ProjetO Potássio de Taquari-Vass_ouras foi iniciada no segundo_semestre de 1982, após terem as escavações atingido a camada de potássio, com a abertura de galerias sifOS- de
regulagem na região dos shafts, na qual fica situaáa to_Oaa infra-estrutura subterrânea de apoio à mina, constando -
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de pátios de circulação de veículos e equipamentos móveis - quando em plena operação a mina; haverá uma
frota de mais de 50 veículos e equipamentos especiais de
grande porte em seu interioi- Oficinas, depósitos, subestações elétricas etc., onde serão feitas a estocagem e o
transbordo do minéiio para os__ elevadores,
concentrando-se aí, também, a máior parte do fluxo de
pessoal e equipamentos, tudo isso uma profundidade
de 500 metros.
Nessa ârea, q-ue conta com dezenas de galerias em diversos planoS, interligaçãO CJO shaft n9 I ão Shift -n-, ~
obra concluída em fevereiro de 1983, constituiu elemento
vital para a segurança dos trabalhos de desenvolvimento
da mina, inclusive pelas melhores condições de ventiw
Iação qUe- prOporcionoU.
Os trabalhos de mineração expeririientarani grB.nde
impulso a partir da interligação dos shafts. Concomitantemente à 3.bertura daS galerias, vêm selldo realizãdas
ãtiVfdades --de exploração geológica clue PossfbiiTtaiTI
maior conhecimento da região a ser lavrada e das leis de
formação do jazimento, em função do que registrou-se
aumento das reservas exploráveis, de 11,5 milhões para
27,5 milhões de toneladas de Cl_oreto de Po_tâssio. _Além
disso, os resullados obtidos. têm particular importância
para a identificação dos pontos críticos, nos quais o surgimento _de gases explosivos, ou mesmo de água, possa
comprometer a segurança da mina.
Até o momento jã foram abertos, à profundidade de
.500- m, mais de Okm de galerias, totaf que engloba as- de
acesso aos painéis de lavra, bem corno aquelas escavadas
na região dos_shafts, entre as quais as de estacíOriameRto,
v_entilação e alimentação dos elevadores. Na ·a6Crtura
dessas galerias, em geral com 7 m de largura por 3 m de
altura; cOndiçÕes geológicas desfavoráveis encontradas
em certos trechos, particularmente na região dos poços,
tornaram indispensável a a dação de medidas que assegurassem sua estabilidãde. Ao contrário dO que ocorre nas
regÍões de lavra, nãO é possíVel a-companhar, na área de
contorno dos shafts, as ondulações do minério j)otâssícO,
-devendo o traçado das galerias següir referências topográficas. Por esse fato, tornou-se em vários casOs neCessária -a travessia-de terrenos com sérios problemas de estabilidade. Esta é uma das razões da importância que a
Empresa dâ aos estudos de mecânica de rocha, ess~nciais
para'gar<intir a segurança e proporcionar maíOT proi::lutívidade aoS trabalhos no Interior da mina. -~- ·
OS iillímeroS ínstrumentós distribuídos ao-lOngo dos
pOÇOs de acesSa-e·aaS-galefias constituem parte-vita:l de
tõdos o sistema de segurança da mina e fornecem, simultaneamellte, informações impresciiidíveis ao planejamento das escavações, instalações operacionais e -de
infr_awestrutura.
Em diversos pontos das galerias mostrou-se necessária
a fixação, no teta, -de grandes parafusos, com até 4 m,
que prendem à~ rochas mais sólidas partes qu~ po_deriam
desabaf. Nos trechos de menor resistência, a colocação
de estruturas metálicas de contenção, ou mesmo redução
de sua largura, e alterações de traçado, asseguram a estaM
bílidade, tud_o baseado nos resultados de estudo~ de rp.e-_
cân-icã. de rocha, que envolvem ininterrU-ptO levã.ntairien~
tci de dados sobre os efeitos da lavra no maciço roChoso e
complexos cálculos de simulação do comportamento da
mina em computadores.
·
- Igualmente importantes, as sondagens horizontais
executadas no interior da mínã. objetivam detectar a
possível ocorrência de água ou gás à frente das escavações, bem como de complicadores geológicOs e zonas
de instabilidade. As informações obtidas, ao mesmo
tempo que permitem selecionar a posição ideal das galerias, -são indis-perisâveis para definiÇão d3. localização dos painéis de lavra, ao revelareni as ocorrêndãs e a continuidade da silvinita, assim como Seu teor e espessura.
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No desenvolvimento dos trãbalhos um fatO extrema- merite-a-uSplCioso_ Vem ocorrendo; trata-se da descoberta
de mil'!ério de potássio-silvinita, em grande quantidade,
·em locais onde, de acordo com as sondagens, não estava ·
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prevista sua existência; como nas galerias de acesso aos
painE:is de lavra. Com isso, a PETROMISA, antes mesmo--de iniciada a fase de mineração definitiva, jâ logrou
extrair grande quantidade de silvinita, cerca de 50 mil toneladas até o momento, já transportadas à superffcie,
prontas para serem processadas tão logo concluída a
Usina de Beneficiamento.
Dada a presença de grisu na mina, gâs altamente ex~
- plosivo, em- decorrência da existência de campos petrolíferos na região, os equipamentos destinados a operar em
seu interior devem possuir características especiais,
como motores blindados, para afastar o risco de explosão_ Todos os veículos e máquinas necessários para á illfcio das operações já foram encomendados, mas a PETROMISA, em decorrência das dificuldades de importação, ainda não pode contar com alguns equipamentos
essenciais, apesar de seu erripenho, o que a obrigou a
promover adaptações, utiliZando, na mina, tratares, pâs
cariegadeiras, transpOrtadOi-iis de corrente e correias
transportadoras com motores acionados a ar comprimi-do, assim como vem executando todas as escavações
com o uso de explosivos, enquanto nesta fase já era previsto o emprego de mineradores contínuos.
Constituíram eSsas ã"daptações importante e criatiVo
recurso para contornar os obstáculos impostos pela dificufdade na importação, sem comprometimento da segurança da mina, jâ que os equipamentos a ar comprimido
podem, sem risco, atuar em lOcais onde existem emaM
nB.Ç_õ_es de gases explosiVos, como ê o caso de TaquafiVassouras. Logicamente isto implicou acentuada perda
de produtíV-fdade, o que a PETROM:ISA vem tentandO
atenuar atravês de medidas de racioõalizaçào operacional.
Queremos aqui enfatizar qUe as encomendas de equipamentos no exterior, em sua maior parte destinados
justamente à mina, como mineradores continuas,
Perfuradoreswjumbo, carregadoras LHD's, caminhões
elétricos e a diesel, moto-niveladoras e as peças de maior
eSJ:lecializaçãci--deStinãdas aos elevadores do minério,
res-umem-se tão-somente àqueles aínda não fabricadõs
em nosso PaíS.-Finalmente, a presença de gás no interior da mina vem
confirmar as previsões das pesquisas geológicas, já tendo
sido registrada a ocorrência de mais de sessenta emanaÇões,- todas, no entanto, devidamente neutralizadas
pelas equipes de segurança que a PETROMISA mantém
permanentemente mobilizadas na mina de TaquariVassouras.
Além das obras necessárias ao início das operações da
mina, encontra-se praticamente concluída a maior parte
das instalações de superfície, em observância aos cronogramas fixados, já estando prontos os ediffcios administrativos, auxiliares e de utilidades, dentre os quais subestações eiétricas, reservatórios d'água e estação de tratamento, central de ar comprimido, laboratórios, oficinaS
e almoxarifado, em estrutura metálica, central de transw
portes, ambulatório e o escritório central.
Os edifícios industriais da Usina de Beneficiamento,
em çuja con~trução foram utilizada_s sete mil toneladas
de estruturas metálicas, destinados à concentração do
minéfiri~- britagem; homogeneização, compactação, secagem e dissolução de resíduos, assim como o silo e a estaçãO de expedição, galpões de estocagem e de amostras,
a"chamMs_e em adiantado estágio;esfando em andamento
a -montagem: dQs equipamentos.
Dispõe hoje o Complexo Mina-Usina de toda a infraestrutura necessária à operação, assim como das facilidaM
des e utilidades, cabendo assinalar, entre outros, o sistema de telecomunicações, o fornecimento d'água, e linha
_de transmissão própria, em 69 K V,.com 33 Km de extensão, conctulda e energizada em 1~83, que liga_ a subes_taçãO-- de Jafcfiln, da Comparlhi8. Hidrelétricã" do- São
Francisco, ao Canteiro de Obras.
Na operação do Complexo Mina-Usina, destacam-se,
ent_!e os equipamentos utilizados, os elevadores especiais, que realizam o transporte do minério- 390 tone-
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ladasjhora do interior da mina, a 500m de profUndidade, até a superf'íde, seiri q-U::ilqueú~Stágio, m.iiii. ciclõ ininterrupto através dos "shafts", e aqueles preferencialmente destinados à movimentação de pessoal, materiais e
equipamentos, mas que carregarão minério nos intervalos daquelas operações.
Serão anualmente extraídas e levadas até a superficie,
para beneficianl.entci, maiS de 2 mílh6es de--ton-eladas de
minério de potássio, o que dá uma i&ia dO-põite.de5SeS -equipamentos de elevação,

As torres de concreto, onde ficam as casas- de máquinas dos elevadores de acesso à mina~ erguidaS nã boca
dos shafts, alcançam 60 rri61rõs de altura, o equivalente a
prédio de 20 andares cada uma. Os equipamentos nació~
nais a serem instalados na torre do shaft n"' 1 encontramse prontos e testados, inclusivejã em pré-rilont<i.gem, pre~
visto que se iniCie -a montagem definitiva com o recebimento dos componentes ainda não fabricados no País.
Igualmente já- encomendados os equiPamentos a serem
instalados na torre n"' 2.
·
Embora Empreendimento pioneiro, em cuja execução
é exigida tecnologia ainda não existente em nosSO País,
particularmente no tocante à mineração, procurou a PETROMISA, na medida do possível, colocar suas ecomendasjunto à indústria brasileira, sendo de se ressaltar
o elevado índice de nacionalização atingido nos equipamentos da Usina de Beneficiamento - 96%.- De total
previsto par'a a conipra de equipamentos superior a USS
70 milhões, apenas a terça parte corresponde a aquisições no exterior, representando menos de 6% do valor
do investimento em Taquari-Vassouras, e somente foram feitas após cOfnprovada a impossibilidade de atendimento pelos fornecedores nacionais.
Neste ponto mencionamos, por sua relevância, os estudos que a PETROMISA vem desenvolvendo com vistas ao aumento de produção em Taquari-Vassouras.
O Complexo Mina-Usina, anteriormente dimensionado para 500 mil toneladas/ano de KCI, agora produzirá
600 mil toneladas/ano, por força de maior eficiência
operacional e mais completo aproveitamento do depósito de minério e ainda do aumento das reservas explorâveis, dado o melhor conhecimento que se tem hoje do depósito, o que permitiu o aumento de sua vida útil estimada, de 20 para 30 anos. Â conjugação desses fatores corresponde elevação de 80% da produção global do Complexo, de 10 milhões para 18 milhões de toneladas de
KCI, considerado todo o período de operação, o que signifiç:a notável melhoria nas perspectivas de rentabilidade
do Empreendimento.
Alêm disso, já se encontra em desenvQlviment.Q_o primeiro painel experimental que permitirá a obtenção dos
parâmetros geotêcnicos essenciais à segurança da lavra e
otimização da produção, englobarJdo todo o depósito de
silvinita e, ainda, o aperfeiçoamento das técnicas -de mineração a serem adotadas, o que poderá representar novas melhorias de performance.
Compõe-se a jazida de Taquari-Vassouras de duas camadas de minêrio e, de acordo com o projeto, inicialmente apenas a superior seria lavrada. No entanto, está
sendo examinada o aproveitamento da camada inferior,
separada da primeira por cerca de 4 m de cloreto de sódio, assim como uma possível extensão da mineração atê
o depósito de Santa Rosa de Lima, que fica a 15 km de
distância, com o que poderia ser alcançada produção da
ordem de 1,2 milhão de toneladasjano.
A destinação a ser dada ao cloreto de sódio, produto
que resulta do processo de beneficiamento da silvinita,
constitui outro importante aspecto dD Projeto Potássio
de Taquari-Vassouras. E neste sentido a preservação do
meio ambientP.- tem Sido uma preocupação especial e
constante da PETROMISA.
Quando em operação o Complexo, mais de I ,5 milhão
de toneladas/ano de cloreto de s_ódio (sa_l comum); resultantes do processo de beneficiailumto do minêrío de potássio, serão levados até o oceano através de salmouroduto, c_om_mais_de 35 km de extensão, e de um emissário
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sult"ados da -avaliação preliminar, para a produção de 1
sUbiTtarino, que avariça 2,5 km mar adentro, estando ãrrimilhão e 500 rilil toneladas/ano de KCI fertilizante, por
50S "einTase final de construção.
um prazo de 20 anos.
Todos os cuidados com a preservação da flora e da
fauna -marinhas foram tomados no planejamento do sisCom vistas a obtenção dos parâmetros necessários ao
tema de descarte realizado pelas maiores autoridades
estudo de viabilidade técnico-econõmica do Empreendimento, cuja concorrência encontra-se em andamento,
b!àsilelras neSse campO~ qui-COntaram ainda_com a colaalém dos 36 mil metros perfurados, foi executada uma
boração de einpresas como a MDPA da França, de reconhecida expCriéncia internacional.
série de tr"ãbalhoS, ComO estudos para caracterização à o
- O descai-te ocorrerá a 2,5 km da Costa, à prõfundidade
minériO~ levantamento aeromagnetométrfco, com vistas
-à lOcalização de fatores que poSSam prejudicar a escade 7,5 metros e em região amplaffienté faVOrável à di·
vação das galerias subterrâneas, serviços de topografia,
luição do sal, obtendo-se grau de homogeneização tal
restituição aerOfotogramétrica- em área de 860 km~, além
que num raio de 75 metros do ponto de lançamento o audéTeYah ül:mento planialtimétriCCi aos a-Cessos às locações
mento da salinidade será inferior a 3%, graÇas inClusive à
de sondagens, com o que se dispõe agora de dados detapresenç-~r de um dispersar no sistema. Além disso, o gralhados sobre a região.
diente de diluição previsto atende aos mais rígidos reguImportantes para a definição do plano de lavra da fulamentos internacionais e revela-se, por outro lado, em
tura .mina, õs estudos de mecânica de rocha envolveram
pe-rfeita compatibilidade com o coeficíeritC da variação
diversos tipos- de ensaio, em laboratório, com a utilisazonal das águas coste!~as do Brasil.
.-. zação de teste-munhos obtidos nas sondagens, enquanto
Cab~ ressaltar que·o Projeto Taquari-VaSsour'as a-pieos teSteS-:-dCJ!~~_ficia~ento confirmam a pOsSib.ilidade d~
Senta excepCional varrt1!,gem, em termos ambientais, ao
utliização ·O o Processo· de flotação para a produção de
localizar-se próxirrio ao mar, vantagem essà a ser intefertiliiantes pOtãssico.
gralmente aproveitada, enquanto em outros países
Cabe des_tacar, finalmente, dentre os diversoS trabalança-se o cloreto de sódio nos rios.
Assinale-se, finalmente, que o salmouroduto fofCOn-:-- ---lhos já realiiãdos, a peCfuração de um "poço-guia", tescebidC) âe fofrna ·qu_e-permíte o aproveitamentO, a qualtemU:ilhado em toda sua extensão, superior a 1100 riletros, -e teStado quanto à presença de aquíferos, camadas
quer leitipo, do sal resultante do be,neficiamento do misubterrâneas de água a grande pressão. As informações
nério de potássio, desde que se apresenteni condições
pára sua utilização. Em princfpio, no entanto, ã exemplo
assim obtidas, juntamente com as dos testes hidrogeológicos dos aquíferos superiores, realizados em ârea cirdo que ocorre em todos os empreendimentos destinados
à produção de potássi-o, no mundo inteiro, foi Consideracun~an~e ~o po~-guia, ~~rnecem elementos in~ispensâ
veis à eicaYã.Ção dos s_hafts de acesso à futura mina.
do, no cãlculo da rentabilidade do .Projeto, exclusivamente- o aproveitamento do cloreto de potássio fei-tífiPesquisa em diversas regiões brasileiras
zante.
Ainda quanto ao potássio, foram também importantes
a retomada dos estudos e a realização de sondagens para
A PETROMISA na Amazônia
avaliação geológica do depósito de silvinita de Santa
Rosa de _Lima, em Sergipe, ãrea próxima a TaquariDado o enorme potencial da Amazônia em termos de
Vassouras, que poderá ser minerada como uma extensão
potássio, vem a PETROMISA executando importante
daquele Complexo. Vale ainda salientar o já mencionado
programa de pesquisa na região, que já resultou na defiprograma que visa o aproveitamento da carnalita, minição de uma grande jazida, em Fazendinha, com mais
nério que contém potássio e magnésio, existente em
de 500 milhões de toneladas de minéfio. Além disso, nesgrande quantidade na bacia de Sergipe/Aiagoas.
te exato momento, vem obtendo a Empresa, nas sondaNão poderia _concluir esta exposição sem uma alusão
gens profundas que realiza em Arari, a 40 km a nordeste
extremamente rápida às demais atividades da PETROde Fazendinha, resultados altamente positivos que nos
MISA, como o seu programa de avaliação do potencial
levam a considerar a existência de um nOvo grande dep6das bacias sedimentareS brasileiras, em termos de diversito de potássio.
sas
substâncias minerais, através de_ um sisteriiãtico esNa Amazônia, a PETROMISA iniciOu Os trabalhos
forço de pesquisa por todo o País, englobando as bacias
de perfuração em fins de 1979, concentrando-os primeido Amazonas, Parnaíba, Sergipe/Alagoas, Recôncavoframente em Fazendinha, onde se mostravam maiores as
Tucano, Espírito Santo e do Paranã.
possibilidades de existência de potássio. A Empresa exeNesses trabalhos, a PETROMISA utiliza de forma
cutou, somente ali, cerca de 30 sondagens, nUm-total suãhlpla os dados acumulados pela PETROBRÁS em sCus
perior a 36 mil metros perfurados. Esse esforçO, desentriiita
anos de existência, dados esses cuja importância
volvido em condições inóspitas; em plena selva, resultou
para a descoberta de outras substâncias, que não o peem êXito completo, pois se conseguiu delimitar reserva
tróleo, é inquestionável, tendo em vista a conhecida
de silvinita de grandes proporções, ao mesmo tempo em
ocorrência de jazidas de inúmeros minerais em ambienque eram descortinadas perspectivas reais de novas destes sedimentares.
cobertas, como essa agora de Arari. Um fator de extreMencionarei aqui apenas uma entre as vãrias substânma relevância neste caso reside na proximidade de Facias
pesquisadoras, o enxofre, também como o potâssio
zendinha, o que em muito irá facilitar a instalação de um
essencial à agricultura, por seu papel na produção de fercomplexo integrado, permitindo melhor aproveitamento
tilizantes fosfatados, alvo de uma programação especial
de toda a-infra-estrutura que lá terá que ser implantada.
na qual, além das sondagens, vêm sendo utilizadas, pela
Localiza-se o depósito de Fazendinha à margem direiPETROMISA, técnicas pioneiras de prospecção, -como
ta do rio Madeira, região de-Nova Olinda, Estado do
sensoriamente
remoto, geofísica e geoquímica de águas
Amazonas, a cerca de 150 km a sudeste de Manaus,
superficiais.
encontrando-se o minéri? a uma prOfundidade de 1050
Paralelamente ao programa de prospecção, 1'1. Empresa
metros.
tem planos para instalar em Castanhal, Se-rgipe, onde a
As reservas totais in s.itu estão dimensionadas em 525
PETROMISA descobriu a primeira jazida brasileira de
milhões de toneladas de minério, equivalentes a mais de
enxofre nativo, (3 milhões de toneladas) uma planta ex!50 milhões de toneladas de cloreto d_e potãssio- KCI,
1
perimental, com capacidade estimada em 40.000 t_Oitf:la__e ocupam área de_l30 km , aproximadamente. Estima-se
dasjano de enxofre. Esse projeto, pioneiro em nosso
que as reservas efetivamente mineráveis, por mêtodos de
País, a ser implementado em circunstância oportuna,
lavra su_bterrânea, convencionais, atinjam 35 milhões _çle
propiciará absorção de tecnologia - o processo Frasch
toneladas de cloreto de potássio fertilizante.
-muito importante em vista das amplas possibilidades
Diante da importância dessa jazida, passou a PETROde descoberta de _novos depósitos de enxofre nativo nas
MISA a examinar a viabilidade de seu aproveitamento
bacias sedimentares brasileiras, nos quais poderá ser esse
através de um Complexo Mina-Usina-Porto em Fazenprocesso utilizado em maior escala.
dinha, dimensionado, em princípio, de acordo ~.-"DID os re-
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Antes de encerrar, agradeço uma vez mais o honroso
convite e a excelente oportunidade para trazer aos Senhores algumas informações a respeito da PETROBRÁS Mineração, E:mpresa que dentro em brevf:,
esperamos, dará sua contribuição à agricultura brasileira, tornando mais fácil o acesso a esse fertilii8.nte imprescindível, o potássio.

PALESTRA DO VICE PRESIDENTE EXECUTIVO
DA PETROBRÁS MINERAÇÃO S.APETROMISA, ENGENHEIRO EDILSON DE
MELO TÁVORA, PROFERIDA NA
I SEMANA DE QUIMICA DO NORDESTERECIFE- AGOSTO DE 1984
Agradeço sensibilizado, o convite que me fizeram o
Diretório Acadêmico de Química da Univei-sidade-Fêderal de Pernambuco, Associação Brasileira de química, a
Universidade Católica: de Pernambuco, o ConselhO Regional de Química- l' Região e o Sindicato dos Químicos, que me concede o privilégio de apresentar esta exposição sobre a Produção do Potássio, com espCcial destaque para as ativídades nesse campo da PETROBRÁS

MINERAÇÃO S.A.- PETROMISA, Empresa que em
breve dará início às operações do Complexo Mina-Usina
de Taquari-Vassouras,·em Sergipe, primeiro Empreendi-

mento para a produção de fertilizante potássio no Brasil,
e também único- no Hemisfêrio Sul.

cerca de 30 poços de profundidade média de 1000 metros, em plena selva, a envolver elevados custos e iriimaginâveis dificuldades operacionais. Mais recentemente,
em regíào a 4b knl de Fazendinha, Ar8.ri, novas sondagens feitas pela PETROMISA apresentaram resultados
extremamente prOmissores e que levam noSsa Empresa a
considerar uma segunda importante descoberta de potássio na Amazônia.
Entre os demais minérios que contêm potássiO Vale
destacar a carnalita, que no m,_çmento é objeto de estudos em diversas partes_ do mundo, e à qual também a PETROMISA dedica especial atenção, tendo em vista os
imensos depósitos existentes ~m Sergipe, em áreas próximas ao Complexo Mina-Usina de Taquari-Vassouras.
Com vistas ao aproveitamento de carnalita, em cuja
composição, além de potássio, constani mil&ilésio ebromo a Petrobrâs Mineraçã-o vem desenvolvendo programa de pesquisas em laboratório e trabalhos de campo,
preVendo-se para este ano a realização de testes piloto de
mineração_ par· soiu'Ção ein âreã -próxima aO Complex.o
de Taquari-Vassouras. _O objetivõ Primeiro desse esfõrço
pioneiro da Empresa é a Obtenção de tecnologia ecOnomicamente Viável de produção, em escala: industrial, de
fertilizante potáss.ico a partir da Carnalita, já havendo resultados a nível de laboratório bastante encorajadores.
(}j)rir:neirô-pars--a--reaJizar miOeração Subterrânea de
potássio - ÜlÍCÍada em meados dO Século passadO - foi
3 Alemanha, vindo eni-seguida a França, já ·no iriício dO
presente século. Na década de trinta a produçãod experimentou signifiC<itíV-o imPulse,- Com
entrada em operação de minas na União Soviética e Estados Unidos,
onde a descoberta de potássio se deveu à pesquisa de petróleo:
- --

a

Introdução
O potâssio é Um macronutrienfe essencial de aPiíca:ção
indispensável na correção de deficiências dos solos e na
compensação do desgaste causado por colheitas sucessivas, contribuindo dessa forma para o aumento da produção atividade- e melhoria da qualidade da produção
__ ____ ____
_
agrícola.
Dentre os fertilizantes Potãssicos é-õ cforeiá de potássio- KCI aquele de maior aplicação ilo -Brasif"superando mesmo o percentual de 95% _do consumo dos fertilizantes potássicos. A quase totalidade da produção mundial de potássio, que: em 1983 alcançou 25 milhões de toneladas de K 20, destina-se à agricultura, enquanto a
parcela restante tem ligações industriaiS bastante diversificadas.
É o cloreto de potássio produzido principalmente
partir da mineração st.i.btei-rânea, esta já_ altamente mecanizada de depósitos sedimentares profundos, formados
pela evaporação de mares em épocas remotas. Trazido à
superfície,- ó miiléiio é processado em usinas de beneficiamento, obtendo-se__ então o fertilizante, pronto para
aplicação no solo, separadamente ou em mistura com
outros nutrientes.
Em pequena escala, especialmente no mar Morto, e
em alguns lagos salgados, o potássio também~ produzido por evaporação, e há ainda, embora de forma incipiente, a mineração por solução, que consiste na injeçãO
de_ água no depósito subterrâneo, .e posterior recuperação do minériO diluído à superficie, onde é então processado.
Dos diversos minérios que contêm potássio,
apresenta-se a silvinita, uma lnisttira de cloreto de sódio
e cloreto de potássio, como a principal fonte de fertilizante potássico na atualidade.
O Proj~to Taquari-Vassouras, em fase final de implantação pela PETROMISA, no Estado de Sergipe, destinase justamente à produção de ciOiet'o de potássiO fertilizante a partir da mineraçãO da silvinita, a 500 Jlf de profundidade, e seu beneficiamento em Usina, à superfície,
pelo sistema de notação, o mais moderno dos processos.
Concomitantemente, desenvolve a PETROMISA piS-quisas e busca desse minério tambêm na Região Amazônica, jã tendo delimitado jazida de grandes proporções
em Fazendinha, às margen-s do rio Madeira, com reservas superiores a 500 rriilhões de toneladas, num trabalho
de magnitude verdadeiramente admirável perfurando-se

a

NO COrrieço dos anos 40, e tam-6éln como restiit-ado de
Prospecção petrolífera, foraln encOOtradas irandeS jazidas no Canadá, que no entanto soffieniê viria a se tornaiprodutor no final da dêcada seguinte. No desenvolvimento das minas canadenSes sérios obstâcu!Õs técnicos
tiVeram que· seTSüpúadoS, em partiCular na abertura dos
shãftS, poços verücais de acesso às minas- de profundidade superiOre a 1000 metros, eScavados em regiões onde
existem camadas subterrâneas de água de "grande espessura, submetidas a elevadíssimas pressões.
Atualmente os maiores produtores mundiais- São a
União Soviétici e o Cãi:tadá, resporisáveis p-Or quase 6Ó%
da produção total, e também os detentores das maiores
reserVas, acreditando~se que possuam cerca de 80% dos
depósitos de potássio conhecidos. Há muitO poucos produtores de potássio; os mais imPOrtantes, alêm dos já
mencionados, são Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, França e Estados Unidos, que apesar de grande
produtor é hoje tambêm Õmaior ilnportador mundial de
potássio. Em conjunto, ess~s seis pa!sC:s conceritrruTI iiiais .de 90% da produção mundial de PotásSio~
Tendo em vista que o fertilizante potássico é consumido em todas as regiões do globo onde a agrí~ultur~_já supei-ou -o estág"iO rudimentar, o fato de não possuir qUalqUer substituto finalmente, a progressiva concentração
da produção nas mãos de um número cada vez mais reduzido de países, notadamente União SoviétiCa e Canadá,-haja vista que as reservas dos Estados Unidos e alguns países da Europa já (IãO sinais de exauStão, ChCgase à conclusão de que é altamente interessante o investimento na prOdução de potássio no Brasil, principalmente para o atendimento das nec-essidades de nossa agricultura, mas, eventualmente, até para a geração de excedentes exportáveis, perspectiva cada vez mais real na medida
em qUi: ãvançãm as pesquisas que a PETROMlSAVeni
· desenvolvendo na Amazônia.
O Brasil que até o momento depende inteiramen-te dO
exterior -para o suprimento -de IertilizaDtes- pOtássicos,
cOnsTituindo-se num dos rriafores import:idores mun&liS
do produto", Passará em breve, com ã entrada em Operaç~Q dQProjetO Potãssio de Taquari-Vassouras, em impla-ntação pela PETROMISA, ser o primeiro produtor
em todo o hemisfério Sul.

e,
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f\ptes, porém, de -~ntrarmos em maiores detalhes
sobre e~se Projeto pioneiro, são- op-ortunas algumas- pals.viis acerca das _razões que levaram à criação da Petrobrás Mineração, e determinantes de seu campo de
atuação, com vistas a situar, de forma precisa a prod-ução de -potássio dentro do quadro mais geral das atividades dessa Subsidiáiía da PETROBRÁS.
Petrobrás Mineração S/A - PETROMISA
Em seus-trabalhos de prospecção, a PETROBRXS-ob~
. têm, normal!flente além de_dados essenciais à localização
d_o petróleo, elementos Informativos de grande significação para a descoberta de outras riquezas minerais. Assim, ao íollgo de três décadas de atividãdes, formou acervo de jnformações de inestimável valor, constantemente
amp~iado com os resultados de novas pesquisas, cujo
a~Õvc:itallteilto efeti~o já há muito se tornara imperiosÔ.
Por dedicar~_se a PETROBRÁS exclusivamente ao petróleo, deyido a imposição legal,_ foi construída uma
Subsidíáriã para atuar _na área de mine;ação, a .petro!;lrás
MineraÇão SjA- PETROMISA, que tem porobjeto a
pesquisa e a lavra em bacias sedimentares, beneficiamCmto, indust!j_~lização, transporte e a comercialização de:
su~_stâncias minerais e produtos delas obtidos.
A. necessidade se serem evitados conflitos operacionais, sempr~ passíveis de ocorrerem em áreas de exploração de petróleo e_ de outros minerais, representou também importante rriotivo -pa"ra a criação da PETROMISA. A lavra simultânea. realizada num mesmo local por
empresas com orientação administrativa e métodos operacionais -diferentes geralmente ·enseja conflitos.
Importa ressaltar, ainda, que a atuação da PETROBRÁS na árCa de niineração, através de· sua Subsidiária COm essa função específica, a PETR_OMISA,
insere-se na tendência prevaleceiite entre as Companhias
Petrolíferas Muildiais;~ de_ também. partic~pare!"- d~ss~
Cámpo de atiVídades. ProCuiam assim, eSsas grandes em~
presas, utilizar em toda sua potencialidade as informações obtidas na Prospecção do petróleÔ~ eiripregando
seus especiálistãs- e- eêjuip8mentos em· oPerações- -qUe
guardam expressivo inter-relacionamento.
Alguns paralelismos entre a indús-tfia do petróleo e a
mineração podem ser traçados, coTa o o fatO de enVõtve:rem ambas consideráveis riscos e maciços ínvestirilentos,
de retorno a longo prazo, mas sobretudo por
coo_çentrarem~se as bacias sedimentares tanto o petróleo,
como reservas de outras substâncias minerais.
Para efeito de ilustração, mencimlamos o significativo
grau de convergência exístente entre a pesquisa de Pe~
tróleo e a d~ minerais como o potássio e o enxofre, subs~
tân-cias prioritárias para a ·PETROMISA e cuja Presença
é constatada de mOdo gerai, em ãreas também próprias
para a explõração petfolífera. No caso do potássio, pra- ticamente IOdas_ 3s g-randes descobertas ocorridas neste
séculO decorreram da Pfosj,ecção do petróleo.
A Petrobrâs Miileração, qÚe implementa amplo pro~
grama de" pesqui_sa_ com vist~s à avaliação do potencial
das baCias sedimeiltares brasileirà.s, em termOs de diversos mineraiS, utiliza intensiVamente, em ·seus trabalhos,
dados e modelos geológicos desenvolvidos na pesquisa
do óleo._ Vale-se. igualmente, e com freqUência, do quadrO téciliCci -altarriente qualificãdõ dã PETROBRÁS; formado ao longo de trinta anOs-de atividades, assiin como
de suas sondas e material de apoio. em particular na região Amazônica, onde as condições locais, extremamente ~~s~iS;_exigem equipanleritos pesados-especiais e-complexo suporte logístico.
riirigein-se hOje· os-ffiaiores esforços da PETROMISA
Pira a pesquisa
-pi-(ldUÇ30 déi::tOi-eto de potáSsio, -fertilizante ainda não produzidO- no Hemisfério Sul, como
-an~s assimilamo_s, e_ do qU~l é o Brasil um d~s maiÓres
imp~rtadores mull<:Hais. O enxofre, matéria-prima essen-:.
ciil à -;n_aúStrta ~e~ fertilízantes e cuja produção interna
atende a menos de 15% dO consumo, também é objeto de
partícUfãr aterlção dii-Effipresa. Cabe -mericionar que--o
enxofre produzido no Brasil ê obtido unicamente como
subproduto, em sua maior parte de refino do ,petróleo,
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não havendo produção de enxofre nativo: Há ainda em-

portamento ainda pouco conhecido, por nunca ter sido

penha vigoroso no sentido de se descobrir outros mine-

minerada.

rais; entre eles, zinco, cobre e chumbo.
Para superar tais dificuldades, houve necessidade da
As razões que levaram à criação da Petrobrás MineãdOÇão de soluções de engenharia pioneiras no Brasil, airação tambêm determinaram se constituísse ela em Emgumas atê mesmo inovadoras em termos mundiais. Despresa de âmbito naciOnal, abrangendo seu campo natuse modo, alêm da redução de importações essencíais, ou2
rai de atuação os 3,6 milhões de Km de nossas bacias setro imp-ortante beneficio resultante da execução do Prodimentares, o que equivale a 40% do território brasileiro.
jeto Taquari-Vassouras está na absorção de tecnologia
de mineração profunda, qtie certamente sàá elnpTegada
A evidenciar essa vocação da PETROMISA como Empresa de âmbito nacíoniii; seus trabalhos se distribuem
na exploração das jazidas de potássio da Amazônia, de
potencial realmente extraordinário.
pelas bacias do Amazonas, Parnaíba, Sergipe/ Alagoas,
Recôncavo Baiano, Espírito Santo e do Paraná.
Considerado o pioneirismo do Projeto em nosso País e
em vista das grandes dificuldades inerentes à sua exe- No momento, a agricultura constitui atividade prioricução, ainda há pouco mencionadas, tornou-se indispentária, e não menos importante papel cabe à exploração
sável o concurso de firmas estrangeiras pB.ra--o fornecimineral, até agora incipiente-no País, diante da extraordínâd<i potencialidade de nosso subsolo. Ambas as ativimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. A
dades contribuem para a redução da dependência brasiesse respeito tem sido constante a preocupação da PEleira do exterior, seja- ilo toCã"rite- ao abastecimento do
TROMISA com a absorção desse conhecimento por técnicas brasileiros, o que vem sendo c.onseguido de maneimercado interno, seja ãtravés da geração de excedentes
exportáveis.
- --ia nOtável, e tanto a PETROMISA, quanto as firmas
que lhe prestam serviços especializados, passaram a cooHoje uma Empresa como a PETROMISA, dedicada à
pesquisa e produção miriCr3.1, assume importância muito
tar em- seus quadros mais altamente qualificados com
grande, ainda mais se levarmos em conta que hã uma detécnicos hoje possuidores de real experiência deste tipo
de empreendimento.
manda de potãssio reprimida, por uma série de razões, e
Na -execução do- PrOjeto c~-be inici~im;~iC, menção à
essa contenção das importações de fertilizante potásSico
contribui para reduzir, -de modo geral, os índiceS de prodecisiva etap'ã ·vencida peta -PETRbM:ISA em agOsto -de
dutividade da agricultura brasileira.
1982, ao atiii&ir 0 topO do depósito de silvinita (minériO
Consciente da indesejável dependência do Pals em rede potãssío), à profundídade de 440m, em descida direta
por elevadores, 0 que ensejou a_ primeira extração desse
lação a algumas substâncias minerais, a Direção da PETROBRÁS vem prestando decidido e vital apoio à PEminério, um marco histórico da _mineração no Brasil.
TROMISA, apoio esse que inclui a impOrtailte colaboOutras importantes etapas foram a conclusão dos shafts
ração de seus técnicos, recursos financeiros e equiPB.menverticais de acesso à mina, sua ligaçãO por galeria subtertos.
rânea com 280m de extensão e _a chegada agora das escavações do primeiro painel de lavra, permitindo o início
Apresentadas as atividades globais da PETROMISA,
e também as razões- que determinaram sua criação, pasefetivo da fase de mineração.
Na obra de abertura dos shafts, de SOOni de profundisarnas à atuação específica da Empresa qt_;:_l'lto ao potãsdade cada, comprimento eqtiívalente a um ediffCio de
sio, objetivaridõ tornar o Brasil auto-suficiente eu. '"Clação a esse fei"tilizante; trataremos inicialmente do Pro160 andares, superiOr em 20% à altura do Pão de Açúcar,
através dos quais se faz a ligação, em percurso sem intei"~
jeto Potássio- de Taquari-Vassouras.
Projeto Potássio de Taquari-Vassouras
rupção, entre a mina e a supertlcie, por elevadores espeCOinplexo Mina-Usina de grande porte, que a PEciais de grande capacidade, o mais grave problema enTROMISA estã imPlantando- em Sergipe, a 40 -Km-·ae
frentado foi a ameaça de inundação da mina, representada pela existência -de verdadeiros rios subterrâneos, as
Aracaju, o Projeto Potássio de Taquari-Vassoui-as deverá entrar em operação no final de 1984. Dimensio-nado
camadas aqíiíferas-,-de SOm-de espessura, entre 330 e 380
para a produção de 600 mil toneladas/ano de cloreto de
metros abaixo do solo.
potássio, à plena capacidade, com investimentos totais
superiõres a US$300 Inilbões, tornará 0 Brasil 0 úriico
Impregnadas de água agressiva a gfande pressão, com
elevada concentração de cloretos, próxima à saturação,
produtor no Hemisfério Sul desse fertilizante insUbstituível, hoje produzido em pouquíssimos paíseS.
alta temperatura e gás sulffdrico em dissolução, essas caOs ó:lúltiplos e relevantes aspectos positivos do Projeto
madas constituem-se de arenitos, alguns deles inconsoliPotâssio de Taquari-Vassouras, amplamente reconhecidados. Para criar barreira impermeável ao redor dos
dos, fiZeram com que fosse consídeTB.âOEmpreeiúfiirieii: ---sbafts, que evitasse a invasão da água, foram injetados
to de Relevante Interesse Nacional, por ato, do, Excena rocha aproximadamente 300 mil litros de resina epó----xica, especialmente adaptada às condições ambientes,
lentissimo Senhor Presidente da RePública João Figueiatravés de exaustivos testes de labo_n~.tório e diversos_ exredo.
As obras de implantação forãiri iitiC:íãdas em julho de
perimentos realizados na própria obra.
1979, com os prirriC:iiOS úibalhos de terraplanagem e 0
Foram assim formados anéis de vedação circundando
iniCio da escavação dos s&afts de acesso à mina, poucos
os poços, o que permitiu o prosseguirrierito- da escavação
meses depois de assumirmos a Vice-Presidência Executisem o perigo de inundação. A adoção dessa técnica, piava da Petrobrás Mineração. se bem que em sua maior
neira em termos mundiais, no que se refere à utilização
de resina epóxica, evitou a necessidade de congelamento
parte situe-se 0 Projeto abaixo do solo, a soom· de pr'ofundidade,.a visão aérea da Usina já é capaz -de proporda área, o que i~a retardar de forma impreVIsível a conticionar uma idéia de suas dimensões.
nuação dos trabalhos de abertura dos shafts_, além de ini.As maiores dificuldades técnicas enfrentadas pela PEplicar significativa elevação do custo de toda a operação
TROMISA na execução do empreendimento referem-se,
de tiânsposição dos aqUíferos.
justamente, à parte da mineração, realizada a gi-ãnde
Alguns aspectos referentes aoS shafts merecem citação,
como o fato de serem esses poços íriteiramerite revestidos
profundidade, em zona geológica em que há gases expiode concreto especial, havendo na região dos aqiiíferos résivos, uma decorrência da exiStência de campos petroliferos na vizinhança, sujeita também a mina à ameaça de
vestimenta duplo, com mais de lm de espessura, e também anéis de aço soldados em seu interior, com proteção
inundação, devido às formações aqUíferas disseminadas
em região de lavra, verdadeiros rios subterrâneos. Há
catódica contra a corrosão. Ainda com vistas à seguainda sérios problemas de mecânica de rocha,
rança, dispõem os shafts de instrumentação de mecânica
de rochas, englobando controle da água dos aqUíferos e
salientando-se a proximidade da taquidrita, rocha situada abaixo do minêrio que será ex'ti"aído, e cujo contato
do comportamento dos anéis selantes, assim Comó regiscom o ar atmosférico deve ser evitado por ser altamente
tro da pressão exercida pelo maciço rochoso sobre o ·rehigroscópica, de baíxa resistê1iCia mecânica, e de comvestimenta de concreto e sua deformação.
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A fase de mineração propriamente dita do Projeto Potássio de Taquari-Vassourns foi Iniciada no segundo semestre de 1982, após terem as escavações atingido a ca·
mada de potássio cõm a abertura de galerias e·solos de
regulagem na região dos shafts, na qual fica situada toda
a· inírã:eSütiiura subterrânea de apoio à mina, constando
de pãtiõs de circulação de veículos e equipamentos mó·
veis- quando em plena operação a mina, haverá uma
frota de mais de 50 veículos e equipamentos especiais de
grande porte em seu interior - oficinas, depósitos, subestações elétricas, etc., onde serão feitas a estocagem e o
transbordo do _minério par-a os elevadores,
concentrando-se aí, também, a maior parte do fluxo de
pessoal e equipamento, tudo isso a uma profundidade de
500- metros.
Nessa área, que conta com dezenas de galerias em diversos planos, a interligação do "'shaft" n' I ao "shaft"
n' 2, obra concluída em fevereiro de 1983, constituiU elementos vital para a segurança dos trabalhos de desenvol·
vimento da mina, inclusive pelas melhores condições de
ventilação que proporcionou.
Os trabalhos de mineração experimentaram grande
impulso a partir da interligação dos "shafts". Concomitantemente à abertura das galerias, vêm sendo realizadas
atividades de exploração geológica que possibilitam
maior conhecimento da região a ser lavrada e das leis de
formação do jazimento, em função do que registrou-se
aumento das reservas exploráveis, de 11,5 milhões para
27,5 milhões de toneladas de Cloreto de Potássio. Além
disso, os resultados obtidos têm particular importância
para a identificação das pontos críticos, nos quais o surgimento de gases explosivos, ou mesmo de água, possa
comprometer a segurança da mina.
Até o momento jã-foram abertos, à profundidade de
SOO m, mais de 6 km de galerias, total que engloba as de
acesso aos painéis de lavra, bem como aquelas escavadas
na região dos ..shafts," entre as quais as de estacionamento, ventilação e alimentação dos elevadores. Na
abertura dessas galerias, em geral com 7 m de largura
por 3 m de altura, condições geológicas desfa varáveis encontradas em certos trechos, particularmente na região
dos poços, tornaram indispensável a adoção de medidas
que assegurassem sua estabilidade. Ao contrário do que
oco_rre nas regiões de lavra, não ê passivei acompanllar,
na área de contorno dos "shafts," as ondulações do minério-poiâiisíco, devendo o traçado das galerias seguir referêriCiã:s topográficas. Por esse fato, tornou-se em vários
casos necessáría a- tiàVCsSia de terrenos com séiicis-problemas de estabilidade. Esta é uma das razões da importância que a Empres-a dá aos estudos de mecânica de
rocha, essenciais para garantir a segurança e proporcionar maior produtividade aos trabalhos no interior da mina.
:Os inúmeros instrumentos distribuídos ao longo do:l
poços de acesso e das galerias constituem parte vital de
todo o sistema de segurança da mina e fornecem, simul·
taneamente, informações indispensáveis ao planejamento das escavações, instalações operacionais e de infraestrutura.
Em diversos pontos das galerias mostrou-se necessária
a fixação, no teta, de grandes parafusos, com até 4 m,
que prendem às rochas mais sólidas partes que poderiam
desabar nos trechos de menor resistência, a colocação-de
estruturas metálicas de contenção, ou mesmo redução de
sua largura, e alterações de traçado, asseguram a estabilidade, tudo baseado nos resultados de estudos de mecâ·
niCii defocha, que envolvem ininterrupto levantamento
de dados sobre os efeitos da lavra no maciço rochoso e
complexos cálculos de simulação do comportamento da
mina em computadores.
rgu-alm-ente importantes, as sondagens hOrízontais
executadas no interior da mina objetivam detectar a
passivei ocorrência de água ou gás à frente das esca"
v~ções, bem como complicadores geológicos e zonas de
instabilidade. As informações obtidas, ao mesmo tempo
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que permitem selecionar a posição ideal das galerias, ~ão
indispensáveis para definição da localização do_s painéis-de lavra, ao revelarem as oc_orrências e a continuidade da
silvinita, assim como seU teor e espessura.
No desenvolvimento dos trabalhos um fato extrema-

mente auspicioso vem ocorrend_o; trata-se da descoberta
de minério de potássio-silvinita, ein grande quantidade,
em locals, onde, de acordo com as sondagens, não estava
prevista sua existência, como nas galerias de acesso aos
painéis de lavra. Com isso, a PETROMISA, antes mesmo de iniciada a fase de mineração definitiva, já logrou

extrair grande quantidade de silvinita, cerca de 50 mil to-

neladas atê o momento, já transportadas à superffcie,
prontas para serem processadas tão logo concluída a
Usina de BeneficiamentO.
Dada a presença de grisu na mina, gãs altamente exR
plosivo, em decorrência da existência de campos petrolíR
feros na região, os equipamentos destinados a operar em
seu interior devem possuir características especiais,
como motores blindados, para afastar o risco de exploR
são. Todos os veículos e máquinas necessârios para o início das operações já fo'ram encomendados, mas a PETROMISA, em decorrência das dificuldades de importação, ainda não pode contar com alguns equipamentos
essenciais, apesar de seu empenho, o que a obrigou a
promover adaptações utilizando, na mina, tratares, pás
carregadeiras, transportadoras de corrente e correias
transportadoras com motores acionados a ar comprimido, assim como vem executando todas as escavações
com o uso de explosivos, enqUanto nesta fase já era preR
visto o efriprego de mineradores contínuos.
Constituíram- essas adaptações importante e criativo
recurso para contornar os obstáculos impostos pela dificuldade na importação, sem comprOmetimento da segurança da mina, já que os equipamentoS a ar comprimido
podem, sem risco, atuar em locais onde existem emanações de gases explosivos, como é o caso de TaquariR
Vassouras. Logicamente isso implicou acentuada perda
de produtividade, o que a PETROMISA vem tentando
atenuar através de medidas de racionalização operacional.
Queremos aqui enfatizar que as encomendas de equipamentos no exterior, em sua maiOf parte destinados
justamente à mina, como niineradores c'on1InilõS,
perfuradores-jumbo, _carregadoras LHD's, caminhões
elétricos e a diesel, motoRniveladoras e as peças de maior
especialização -destinadas aos elevadores do minério,
resumemRse tão-somente àqueles ainda não fabricados
em nosso País.
Finalmente, a presença de gás no interior da mina vem
confirmar as previsões das pesquisas geológiCas, já tenc~o
sido registrada a ocorrência de mais de sessenta ·ema~
nações, todas, no entanto, devidamente neutralizadas
pela"S equipes de segurança que a PETROMISA mantém
permanentemente mobilizadas na mina de TaquariVassouras.
Além das obras necessárias ao iniciO das operações da
mina, encontra-Se Praticamente concluída a maior parte
das instalações de superfície, em observância aos cronogramas fixados, jã estando prontos os edifícios administrativos, auxiliares e de utilidides, clentre os quais subestações elétricas, reservatórios d'água e estação de tratamento, central de ar compromido, laboratório, oficinas e
almoxarifado, em estrUtura metálica, central de transportes, ambulatório e o escritório-CentraL_
Os edificios industriais da Usina de Beneficiamento
em cuja construção foram utilizadas sete mil toneladas
de estruturas metálicas, destinados à concentração do
minério, britagem, homogeneização, compactação, secagem e dissolução de resíduos, assim como o silo e a es~
tacão de expedição, galpões de estocagem e de amostras,
acham-se em adiantado estágio, estando em andamento
a montagem dos equipamentos.
Dispõe hoje o Complexo Mina-Usina de toda _a infraestrutura necessária à operação, assim como das facilidaR
des e utilidades, cabendo assinalar, entre outros, o siste-

ma de telecomunicaÇões, o fornecimento d'água, e linha
-de transmissão Prõpria, em 69 kv, coni J3 km" de extenR
são, concluída e energizada em 1983, que liga a subestação de Jardim, da Companhia Hidroelétrica do São
Franci~o. ao·-canteiro de Obras.
Na operação do _Complexo Mina-Usina, destacam-se,
entre os equipamentos utilizados, os elevadores espe~
ciais, que realizam o transporte do minério --390 t.oneladasjhora- do interior da mina, a SOO m de profundi~
dade, até a superfície, sem qu"alquer estágio, num ciclo
ininterrupto através dos sbafts, e aqueles preferencialmente destinados à movimentação de pessoal, materiais
e-e(JUipitmentos, mas que carregarão minério nos interR
valas daquelas operações.
Serão anualmente.extraídas e levadas a_té a superfície,
para beneficiamento, mais de 2 milhões de toneladas de
minério de potásSio, o que dá uma idéia do porte desses
equipamentos de elevação.
As torres de concreto, onde ficam as casas de máquinas dos elevadores de acesso à mina, erguidas na boca
dos shafts, alcançam 60 metros de altura, o equivalente a
prédio de 20 andares cada_ uma. Os equipamentos nacio~
nais a serem instalados na torre do sbaft n' I encontramse prontos e testados, inclusive já em pi'é-montagem, preR
visto _que se inicie montagem definitiva- com o recebi R
mente_ dos _componentes ainda não fabricados no País.
Igualmente já encomendados os equipamentos a serem
instalados na torre n"' 2.
Embora empreendimento pioneiro; em cuja ·execUçãO
é exígiâa -tecnOlogia aiilda não existente em nosso País,
particularmente no tocante à mineração, procurou a PETROMISA, na medida do passivei, colocar suas enco!Jlefid_as junto à_ indllstri? brasileira, sendo de-se ressaltar
o _elevado índice de nacionalização atingido nos equipaR
mentos da Usina de Beneficiamento --=~6%. De um total
previsto para a compra de equipamentos superior a US$
70 milhões, apenas a terça parte corresponde a aquiR
sições no exterior, representando menos de 6% do valor
do investimento em Taquari-Vassouras, e somente foR
ram feitas após comprovada a impossibilidade de atendiR
menta pelos fornecedores nacionais.
Neste po_nto menC:tOnãmos, por sua relevância, os
tudos que a PETROMISAvem desenvolvendo com vis-tas ao aumento de produção em Taquari-Vassouras.
O Complexo Mina~ Usina, anteriormente dimensiona~
do para SOO mil toneladasjano_de KCI, agora produzirá
600 mil toneladas/ano, por força de maior efiCiência
operacional e mais completo aproveitamento do depósi-~-t.Q d~minéxio e: ainda do aumr.:nto.das reservas exp_lorâR
veis, dado o melhor conhecimento que se tem hoje do deR
pó~it~, o que permitiu _o aumento de sua v~~~ útil estimaR
da, de 20- para 30-anoS. Ã_ ConjugaÇão desses fatores corresponde elevação d.e 80% da produção global do ComR
plexo, de 10 milhões para 18 milhões de toneladas de
KC l, considerado todo o período de operação, o que
_signifiCã -notável melhorja nas perspectivas de rentabilidade do Empreendimento.
Além disso; já se encontra em desenvolvimento o priRmeiro painel experimental que permitirá a obtenção dos
parâmetrqs geotéc~ícoª_essen_ciais à seg_urança da lavra e
otimização da Produção, englobando todo o depósito de
silvinita e, ainda, o aperfeiçoamento das têcnicas de_ mineração a serem adotadas, o que poderá representar noR
vas melliorias de performance.
Compõe~se a jazida de TaquariR Vassouras_ de duas _ca~
madas de minério e,· de; -~corda com o projeto, inicialR
mente _apenas a superior seria lavrada. No entanto, está
sendo examinada o aproveit1Uflento da cam.adi iil-feiíor, ·separada da primeira por cerca de 4 in de cloreto de sódio, assim como uma possível extensão da mineração até
o depósito de Santa Rosa de Lima, que fica a IS km de
distância, com que poderia ser alcançada produção da
or.dem de 1,2 milhão de toneladas/ano.
A destinação a ser dada ao cloreto de sódio, produção
que resulta de processo de beneficiamento da silvinita
constitui outro impOrtante aspecto do Projeto _Potãssio
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de Taquari~Vassouras. E neste sentido a preservação do
meü:>-a"fubi.ente tem s_ido uma preocupação especial e
constante_da PETROMISA,
Quando em operação-o Complexo, mais de 1,5 milhão
de toneladasfano de clqreto de .sódio (sal comum), resulR
tantes do processo de beneficiamento do minéri.o de po~
tãssio, serão levadas até o oceano através de salmouroduto, com mais de 3S k~ de extensão, e de um emissário
submarino, que avança 2,5 km mar adentro, estando amw
bos em-fase final de construção.
Todos os cuidados com a preservação da flora e da
fauna marinhas foram tomados no ptanejamento do sisR
têma de~ descarte- realizados pelas maiores autoridades
brasileiras ne~se ~ampo, que cOntaram ainda com a OOiaboração de empresas como a MDPA da França, de recoR
nhecida experiência internacional.
O descarte ocorrerá. a 2,S Km da costa, à profundidaR
de de S metros e em região amplamente favorável à diluição do sal, obetendoRse grau de homogenização tal
que num raio de 75 metros do ponto de lançamento o auR
menta da salinidade será inferior a 3%, graças inclusive à
presença de um di_spersor no sistema. Além disso, ó gradiente de diluição previsto atende aos mais rí8ídos regulamentos internacionais e revelaRse, por outro lado, em
perfêita c_ompatibilidade com o coeficiente da variação
sazonal das ág!las costeiras do Brasil.
Cabe ressaltar que o Projeto Taquiri-Vassouras apreR
senta excepcional vantagem, em termos ambientais,- ao
l_ocaliza_r-se próxirrió ao niar, vantagem essa a ser inte-gralmente aproveitada, enquanto em outros países
lança-se o cloreto de sódio nos rios.
A:i.sinale-se, finalm~nte, que o salmouro_duto foi concebido de forma que permite o aproveitamento, a qualquer tempo, do sal resultante do beneficiamento do mi~
nério de potássio, desde que se apresentem condiçõeS
para sua utilização. Em princípio, no etitãnto~ a exemplo
do que ocorre em todos os empreendimentos destinados
à produção de potássio, no mundo inteiro, foi considerado, no cálculo da rentabilidade do Projeto, exclusivaR
me_nte o _aproveitamento do cloreto de potássio fertiliR
zante.

A PETROMISA

na Amazônia

Dado o ~n.Qrme potencial da Amazônia eril termos de
potássio, vem a Petromisa executando importante pro·
grâma de pesquisa na região, quejã resultou na definiÇãc
de uma grande jazída,_ em Fazendinha, com mais de 500
milhões de toneladas de minério. Além disso, neste exato
momento, vem obtendo a ~mpresa, nas sondagens que
reaJiza enl Arari, a 40 Km a nordeste de Fazendinha, resultãdos aÚamente positivOs que nos levam a considerar
a existência de um novo grande depósito de potássio.
Na A!Uãz.ôi:iia, a PETRÕMlSA iniciou os trabalhos
de perf~ração
fiDs de 1979, ConcenffandOROS primeiramente em Fazendinha, onde se mostravam maiores as
possibilidades de existência de potâssío. A Empresa exeR
cutou, somente ali, cerca de 30 sondagens, num total superior a 36 mil metros perfurados. Esse esforço, desenR
volvido em condições inóspitas, em plena selva, res.ultou
em êxito completo,_ pois se conseguiu delimitar reserva
de silvinita de grandes proporções, ao mesmo tempo em
que eram -descortinadas PerspectiVas reais de novas desw
cobertas, cof!lo essa agora de Arari. Um fator de extrema relevânciã neste caso reside na proximidade de Fazendinha. o que em muito irã facilitar a instalação de um
complexo integrado, permitindo melhor aproveitamento
de toda a infra-estrutura ql,le lã terá que ser implantada.
LocalizaRse o depósito de Fazendinha à margem direi- ta do Rio- MãdCifa, região ~de Nova Oiinda, Estado do _
Amazonas, a cerca de 1SO km da sudeste de Manaus,
encontr"ando-se o minério a uma profundidade de 1050
metros.
As- reservas totais .. in s:ítu" estão dimensionadas em
525- milhões de toneladas de minêrio, eqUivalentes a
mais de 150 milhões de toneladas de cloreto de potássio
- Kct; e ocupanl áfeã dê 130 km 2 , aproximadamente.
Estima-se que-as reservas efetívamente minerãveis, por
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métodos de lavra subterrânea convencionais, atinjam 35
milhões de toneladas de cloreto de potássio fertilizante.
Diante da importância dessa jazida, passou a PETROMISA a examinar a viabilidade de seu aproveitamento

através de um Complexo Mina-Usina-Porto em Fazendinha,dimensionado, em princípio, de acordo com os resultados da avaliação prelimin-ar, pãra a produção de 1
milhão e SOO mil toneladas/ano de KC fertilizante, por
um prazo de 20 a.nos. __
Com vistas à obtenção dos parâmetros necessários ao
estudo de viabilidade técnico-econõmica do Empreendimento, cuja conCoirência encontra-se eni ind"anii::nto,
· além dos 36 inil metros perfurados, foi executada uma
série de trabalhos, como estudos para caracterização do
minério, levantamento aeromagnetométrico, ·com- vistas
à localização de fatores que possam prejudicar a escavação das galerias subterrâneas, serviços de topografia,
restituição aerofotogramétrica em área de 860 KriP,
além de levantamento planialtimêtrícó dos acessos às lo·
cações de sondagens, com o que se dispõe agora de dados detalhados sobre a região.
Importantes para definição do plano de lavra da futura mina, os estudos de mecãnicã.- de rocha envolveram diversos tipos de ensaio, em laboratório, com a utiliz"àção
de testemunhos obtidos nas sondagens, enquanto os testes de beneficiãmeD1o confiriri.am a poSsibilidade de Utilização do processo de flotação para a produção do fertilizante potássico.
Cabe destacar, finalmente, dentre ·as diversos trabalhos já realizados,_a perfuração de um_~·poço-guia", testemunhado em toda sua extensão, superior a 1.100 metros, e testado quanto à presença de aquíferos, camadas
subterrâneas de água_ a grande pressão. As infoririações
assirif obtidas, juntainente com as· dos testes hidrogeológicos dos aquíferos superiores, realizados em ãrea circundante ao poço-guia, fornecem elementos indispensáveis à escavação dos shafts de acesso à fuUlr_a mina~ _
Pesquisa em diversas regiões brasUelras
Ainda quanto ao potássio, foram também importantes
a retomada dos estudos e a realização de sondagens para
avaliação geológica do depósito de silvinita de Santa
Rosa de Lima; em Sergipe, área próxima a TaquariVassouras, que poderá ser minerada como um_~ extensão
daquele Complexo. Vale ainda salientar o já mencionado
programa que visa o- ãproveitamento da carnalita, minério que contém potássio e magnésio, existente em
grande quantidade na bacia de Sergipe/Alagoas.
Não poderia concluir esta exposição sem uma alusão
extremamente rápida às demais atiVidades da PETROMISA, como o seri Progr<i.ina de avaliação de potencial
das bacias sedimentares brasileiras, em "termos de diversas substâncias minerais, através de um sistemático esforço de pesquisa por todo o País, englobando as bacias
do Amazonas, Parnaíba, SergípefAlagoas, RecôncavofTucã.n.o, Espírito ·santo e -do Paraná.
Nesses trabalhos, a PETROMISA- utiliza de fonna
ampla os dados acumulados pela PETROBRÁS em seus
tririta anos de existência~ dados esses cuja iritjjortâncíã.
para a descoberta de outras substâncias, que não o petróleo, é inquestionável, tendo em vista a conhecida
ocorrência- de jazidas de inúmeros minerais em ambientes sedimentareS.
M encionarel aqui apenaS u-núi eiltre as váríã.s subS:tân- __
cias pesquisadas, o enxofre, também como o potássio essencial à agricultura, por seu papel na produção de feritilizantes fosfatados, alvo de uma programação especial
na qual, além das sondagens, vêm sendo utilizadas, pela
PETROMJSA, técnicas pioileiras de prospecção, como
sensoriamente remoto, geofísica e geoquíinica de ágUas
superficiafs.
Paralelamente ao programa de prospecção, a EmPresa
tem planos para instalar em Castanhal, Sergipe, onde a
PETROMISA descobriu a primeira jazida brasileira de
enxofre nativo, (3 milhões de toneladas) uma planta experimerital, com capacidade estimada em 40.000 tonela-
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__dasjano de enxofre. Esse projeto, piOneiro em- iiOs:So
País, a ser implementado em circunstância oportuna,
propiciará absorção de tecnologiS - o pr-oces~o Frasch
- muito importante em vista das amplas possibilidades
de descoberta de novos depósitos de enxofre nativo nas
bacias sedimentares brasileiras, nos quais poderá ser esse
processo utilizado em maior escala.
Antes de encerrar, agradeço uma vez mais o honroso
collvite e__ a__excelente pportunidade para trazer aos Se~
nhores algumas informações a respeito da Petrobrâs Mineração. Empresa que dentro em breve, esperamos, dará
sua -contribuição à agricultura brasileira, tornando mais
fácil o acesso a esse fertilizante imprescindível, o potássio.

O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Sepador Hélio Gueiros.

O SR.IttL!O GUEIROS (PMDI) - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho, exaustiVamente, ã.dvertido o Governo para os
problemas criados pela alocação de grandes projetas, na
Amazônia, sem um planejamento voltado para os aspectos sociaís: Um desses projetas, o da Hidrelêtrica de Tucuruí, particularmente, gerou uma dramática gama de
questõeS sociais graves, com o deslocamento desordenado e açodado de populações que habitavam a terra e dela
tiravam o seu sustento. Muitos gruparnentos humanos_
tiveram subtraídos os meios de subsistência, como o rici
Tocantins, inopinadamente represadO sem a prévia advertência nem o neceSsário orderiamenio da retirada dos
riQeirinhos que dele dependiam.
-A empresa responsávelt:Jela const"ruçã-Õ -da Hid-rClétrica de Tucuruí, a ELETRONORTE, tem pautado o seu
comportamento pela indiferença diante do desalojarilento de núcleos populacionais atingfdos na e"pansão do
lago Tucuruí. Promessas não cumpridas,- indenízações
feitaS de maneira aviltante e, sobretudo, o reassentamento de algumas comunidades em áreas inadequadas.
Jâ por várias vezes as populações maiSdiretamente
atingidas pelos efeitos do enchimento do reservatório -de
Tucuruf têm sido obrigadas a tomar posições mais drás-ticas visando a defesa dos seus direitos de antigos trabalhadores e moradores da ârea inuridada. Ainda há pouco, parte da população de Jacundã, em ato de desespero,
voltou a se estabelecer na sede do seu antigo distrito, que
está sendo inundado, para forçar a ELETRONORTE a
enxeriar o seu drama e cumprir aS promessas feitas. Premidã-Pela situação de fato, a empresa estatal coD.tornou
a situação daqueles moradores, cumprindo parte das
promessas feitas. O mesmo, entretanto, não está fazendo
COm -as populações de oritfii.s áreas, o que está levan-do
ou vai levar aquela gente a apelar para atitUdes mais contundentes com o objetivo de obrigar a ELETRONORTE
a Cumprir a promeSsa para todos e não somente para alguns.
Como se isso riâo bastasse; agora estamos diante da
iminência ·de um grave conflito entre os fncfios Paraka~nan e cerca de 2 mil famílias expropriadas e irresponsavelmente deslocadas para uma área para onde aquela
ilaÇão in-digenajá havia sido remanejada. Na sua coilcei"fuação arraigada- da posse da terra, os Parakanan
ameaçam tocar as famílias de colonos instaladas em seus
domínios. E tocar à sua maneira, segundo os seus métodos, que incluem até a eliminação pura e simples dos invasores. São homens, mulheres e crianças que fõrã.m eX:
postos ao massacre__: e são tambêm uma nação indígena
colocada na linha de fogo da reação dos brancos que não
ocuparam, não inVadiram propriamente suas terras, mas
lhes foram dadas como compensação pelas que perderam com a chegada da ELETRONORTE àquela área.
Cerca de quinze líderes dessas famílias de colonos expropriados estão em BrasíJia, tentando uma solução para o
inlpassC. Chegaram há quinze dias sem que tenham conseguido das autoridades quaisquer soluções. Estão aflí~
tos, porque os índios Parakanan, segundo despacho das
agências de notícia, deram prazo para que desocupem
sua área.
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Há na região do Araguaia-Tocantins, um enxame de
órgãos federais superpostos tomando decisões cada qual
à sua maneira. Mas em ocasiões como essas, são as aUtoridades locais, comO os prefeitos e o Governador, a serem chamadas a desfazer o cipoal de desregamentos cometidos pelas empresas federais~
À (rente_d_o grupo de líderes das famílias expropriadas,
está _o_ prefeito de ltupiranga, José Milese, que se deslocou de seu ffi1Jp.iclpio, às expensaS dos exauridos cofres
municípals,-âiante da gravidade do problema, para vir
tentar Junto às autoridades de Brasflia a solução para
uma questão criada pelas autoridades de Brasília. Afinal,
a ELETRONORTE, apesar do nome e atribuições qu-e
exerce, não tem em Belém sequer uma agência e todas as
suas decisões sobre o Pará e sobre a Amazônia são gestadas aqui em Brasfiia.
Assim, desta vezt n_ão venho fazer apenas a denúncia
desSa Situação perigOsa criada pela empresa estatalvenho fazer um apelo às autoridades federais vinculadas
à construção da Hidrelétrica de Tucuruí, no sentido de
que acionem os iDstfumentoS de que dispõem - e que
vão do_ INCRA ao SNI para evitar a imolaçãõ de inocentes, o mútuo massacre de famflias de colonos pobres e de
uma nação lrldígena importante, Afinal, são brasileiros
todos vivendo naAt_nazônia, onde tiveram até agora o
seu mais hospitaleirO parafso; onde dominaram a selva e
asSentaram- os seus meios de subsiStência, suas casãS,
suas roças, a pesca e a caça e de onde, de um momento
para o outro, sem uma polftica racional de reassentamertto, se viram brutalmente desalojadas, expropriadas
e, agora, so5·o TISCo dC- serem também dizimaOas.
Passo, assim, às mãos do Governo e dos órgãos federãiS -que atuam na Amazônia a responsabilidade pelo que
está acontecendo e vier a ocorrer às margens do reservatório -da Hidrelêtrica de Tucuruí, onde estão em risco vidas humanas e a sai-te de brasileiros indefesos, despejados, despojados, abandonados, sem que as autoridades
federais, responsáveis pelo seu drama. tomem providências adequadas.
Urge uma solução, Senhor Presidente, e é isso que em
nome do povo do Pará, eU reclamo do Governo Federal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

-O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
.S.- Ex• não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
O SR~ PRESIDENTE (A lmir Pinto) - Nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão de amanhã, a seguinte-

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 139, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno~ do Projeto de Lei Q_q_Senado n~ 139, de 1984,
de autoria do Senaôor Nelson Carneiro, que revoga o
Decreto-lei n~ 1.541,
de-14 de abfi! d~l977 (Lei das Sublegend.as), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Cpmissão
-<te Constituição e Justiça.
2
REQ-UERIMENTO N• 160, DE 1984
(Em regime deurgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
VotaÇão, em turno únfco, do Requerimento Q9 160, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos dos arts. 75, c e 76 do RegiiriCnio Interno,
a criação de uma Comissão Especia_l Mista, ~omposta de
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li (om.e) Senadores e II (onze) Deputados para, no prazo de 21 O (duzentos e dez) dias, realizar estudo sobre a
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acrescenta parágrafo único ao áit. JO? da Lei n9 1060, de 5
de fevereiro de 1950, que trata da assistência júfidica aos
necessitados, tendo
·
-- PARECER FAVORÁVEIS, sob no 465, de 1984, da
Comissão
- de Constituição e Justiça.
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Ê preciso que se esclareça, Sr. Presidente, principalmente àqueles que aqui vêm pela primeiiã. vez, que, ao
fabricação, comercialização e utilizãÇão di agrot6xicos
de6ãter o CÕ!êgio Eleitorai, a Üderança do meU Partido
no País (dependendo de parecer da Comissão de Agriculnão me permitirá usar a palavra para contestar o Colégio
Eleitoral. Só poderei fazê-lo através de questões de or- _
tura).
dem solicitadas a V. Ex'.
Respeitei o acordo, atendendo à solicitação do Líder
9
da Bancada, deixando de pedir verificação de quorum na
Votação, em turno único, do projeto de Lei da CâmavotaÇãCf do requerimento de urgência urgentíssima em
ra n9 lO, de 1981 (n' 1.529/79, na Casa de origem), que Votação, em turno tí~üc_o (apreci11çã_o preliminar dajurelação à Lei Salarial, mas pedirei em relação ao Colégio
dispõe sobre a aposentadori3, com proventos integrais,
ridicidade, nOs termos Q_o art_. 296 do___Resimento Inter."
Eleitoral. Como também, cumprindo o Regimento, exer- '
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
no), do Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1979 {nl'
cerei meu direito cumprindo nos destaque e supressões
tendo
1.511/75, na Casa de origetiJ), que acresc~ta parágrafo
feitos pelo Senador Carlos Chiarelli, pelo Senador FerPARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 354 e 355, de
ao art. 59 da Lei n' 3.807,_ de 26 de agosto de 1960, que
nando Henrique Cardoso e por mim, para que essa vo·
1981, das Comissõ_es:
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, altetação se proceda de forma nominal, para que cada um,
- de Legislação Social; e
rada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
com sua consciência, assuma as responsabilidades que
PARECERES, sob n9s 692 e 693, de 1982, das Comis- de Finanças.
terá perante a Nação, e particularmente perante os trasões:
4
balhadores.
-de Legislação Social, favorável, nos termos de Subs~
SOU o -PreSidente da ComissãO- de Finanças, Si~ PfCsi~
Votação, em turno únícó=;-do Projeto de Lei da Câ~ma
titutivo que apresenta; e
dente, uma Comissão altamente técnica. Sr. Presidente,
ra n' 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de origem), que
- de CoMtitulçio e Justiça, pela injuridicidade do
estribado ~o Regimento da Casa, peço apresen_tar meu
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, teleProjeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Sorelatório porqut-, ao contrário do que se diZ- aqUi, enten·
visão, _cinema, jornais, revistas; cartazeS, anuários ou
cial, com voto- vencido, em separado, doSenador Franco
Monioro.
---------demos que o substitutivo aprovado pela Câina"ra dos Dequalquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
.
putados não_J:onvém à Nação, ao Senado da República
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não see, particularmente, não convém aos trabalhadores. ~pe·
lO
jam negociados, produzidos, criados, filmados, g_ravaciaiiD.ente, o item 16, Sr. Presidente, que fixa o peifodO
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e
Vo~ação, eni- ~egunci.o _turno, do _Proieto -de Lei do Sede término -da lei, num país em que não há uma lei de
empresas brasileiras, tendo
nado
n'
13,
de
1980,
de
autoria
do
Senãdor
Itamar
Frangreve confo-rme o" estãgio social existente onde se proíbe,
PARECERES, sob n's 186 e 187, de 1983, das Comisco,queestabelece
abatimento
nos
preços
de
derivados
quebrando um princípio de isonomia, num arti&o fla.
sões:
do petróleo e do álcool, quan-do destinados ao consumo
grantemente inconstitucional, que o servidor público, re·
- de Economia, favofâvel, com voto vencido dos Sepróprio de motoristaS-profissionais aUtônomos, tendo
gido pela CLT, venha a se benefici~,tr dessa lei_. Um subs·
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
PARECER, sob n' 533, de 1984, da Comissão
titutivo, Sr. Presidente, contrádÕ ao que se teffi -dito;
--de Flnançu, favorável.
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
quando esta Casa, por unanimidade, vot_ou o Projeto.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 240/84,
5
No meu parecer, quero dizer e elogiar o Senador Nelson
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto
Carneíro, qUando deu- 100% a todos as categõriãS; ·mas
Votação, em turno 11nico, do Projeto de Lei da Câmasubmetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
lamentável e tristemente a Câmara dos Deputados enra n,. 53, de 1977 (n' 227/75, na Casa de origem), que disInterno.)
tendeu de modíficai" aquilo que foí aprovado por unani·
põe sobre c_ondições a observar na renovação de contramidade nesta Casa.
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, tenII
_Ao contrãrio do que diz o Líder do Governo -- que
do
-Votação, em primeiro turno~-dO Projetõ -de Lei do Seestain-os quebrando os compromissos- foi a Câinara
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361,
dos Deputados que-quebrou a unanimidade do Senado - nado n'? 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
de 1981, das Coniissões:
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei 0 , 594, - -- da República, nãO concedendo 100% para todas as cate- de Legislação Social; e
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
gori~s, numa feliz iniciativa do Senador Nelson-_Carnei·
- de Educaçio e Cultura.
ro.
Federal, e dá outras providências, tendo
Evidentemente, Sr. PreSide:Õ.te; fui sui]JreendidQ~:_ eE
PARECERES, sob nYs 23 e 2S,.de 1984, das Comis6
por isso qlle lhe peço prazo regimental, senão não_"(:i pedisões:
ria- coin à decisão- da minha Bancada, a qual respeito,
Votação, em turno llnico, do Projeto de Lei da Câma~de Constituição e Justiça - 1' pronunciamento: cone tenho de respeitar, para que essa votação se processasse
ra n' 65, de 1979 (n' 4.257/77, na Cisa de origem), que
trário; 2' pronunciamento: pela constitucionalidade ejuapressadamente,
tanto a da Lei s-alarial qUanto a d()-Coautoriza a alienação de iiJI.óveis residenciais da Rede Ferridicidade do Substitutivo _da Comissão de Finanças; e
roviária Federal a seus ocupantes, tendo
légio Eleitoral. No meu parecer, vou mostrar a V. Ex•,
- de Fmanças, favorável, nos termos de substitutivo
PARECERES, sob nos 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
que conhece, que o Senado da República não está -faque oferç_ç:e.
de 1981, das Comissões:
lhaD.do, quando provar o qUaton esse projeto ficoU -na
- de Transportes, Oliliiifilcaçio e Obras Públicas, 19
Câmara dos Deputados. Razão pela qual, Sr. Presidente,
O_SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerrainvoco a V. __E~' o A_It. 381, inciso 1, para que mi Conceda
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favOrável
da a sessão.
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
o prazo de 1 hora e 30 minutos, a fim de que eu exailüne
(Levanta-se a sessão às 15 horas; 46 minutos.)
e entregue _o parecer ao Senado da R.epÓblica.- --de Finanças, 19 pronunciamento: favorável; 2' proDISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
SR.
ITAnunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR
MAR FRANCO NA SESSÃD DE 18-I0-84E QUE,
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
FRANCO NA SESSÃO DE 18:10-84 E QUE, ENTREjuridicídade do Projeto e da Emenda de Plenário.
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PRUBLICA:
DO POSTERIORMENTE.
7
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Sr.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
Presidente, quero inicialmente solicitar a V. Ex• o prazo
emitir parec_er.)- Sr. Piesidente e Srs. Senadores:
ra n' 14, de 1984 (n' 2.867/76, na Casa de origem), que
regimental que me concede o Art. 381, inciso I.
Se
neste instante, eu não desse meu parecer e SOlicitasintroduz modificações na Consolidação das Leis do_TraQuêriYdizer, Sr. Presidente, que em respeito a V. Ex•,
se d~ V. Ex• a votação da matéiiã, não teríamos quorum
balho, aprovada pelo Decreto-lei nO? 5.452, de I' de maio
aos Srs. Senadores, àqueles que estão interessados na lepara aprová-Ia, mostrando mais uma vez que, em re-de 1943, para o fim de a_ssegurar estabilídade provisória
gislação salarial e aos Srs.jorriaTfStas, o porquê da minha
lação à lei sã.larial, não tenho a menor má vontade; ao
à mulher trabalhadora que contrair nüpcias, tendo
atitude.
cóitfráríO.
Espero quC: o Senad-O da República considere
PARECERES, sob n9s 299 e 300, -de 1984, das Comis_ Sr, Presidente, _a Ba,ncada do_ meu Partiçl.o entendeu,
nosso
parecer e as emendas que vamos enviar à Mesa,
sões;
--por sua maíofia,-votár nesta noite a política sàlarial, bem
através dos Senadores Carlos Chíarelli, Fernando Henri-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
c_9mo a regulamentação do Colégio Eleitoral.
que Cardoso e nós. Permita-me, Sr. Presidente antes de
juridicidade; e
Não é riieu-prOpósito; Sr. Presidente - e poderia ter
entrar no-meu relatÓrio, recOrdar quando eu pisava aqui
- de Legislação Social, contrário.
nb SenadO- da República, quando fui visitado, num gesto
tentadoimpedir
a
votação
da
lei
salarial.
Não
o
fiz
no
8
requerími!nto de urgência Urgentíssima apresentado pede gentileza, de grandeza, pelo Senador GUstavo Capa·
nema- que não eia do meu Partido- que me fo-i cumlas nobres Liderançãs dos Partidos, tanto de Oposição
Votação, em turno único, do Projeto de Lei_da Câinara n" 211, de 1983 (n~' 4.112/80, na Casa de origetnT,-qtfe
prinientar por àdentiar ao -Senado da República.
como _do Governo riesta Casa.
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Contava~me o Senador Gustcivo Capa"Oem·a algumas das
lutas mais brilhantes do Parlamento, lutas que tive opor-

tunidade de salientar, como a do Senador Nelson Carneiro. Dizia-me o' Senador Gustavo Capanema, que
aqueles embates da Câmara dos Deputados - onde
muita gente torce o nariz quári.do se pede hora e meia
para dar um parecer, parecer difícil- quando a Câmara
dos Deputados daquela época entrava madrugada afora,
discutindo os grandes problemis nacionais em embates
duros, sobretudo com uma verdadeira oposição formada
então, pela União Democrática NaCiOnal. Contava-me
S. Ex' até da luta na tentativa de cassação do mandato
de Carlos Lacerda, Aí, Sr. Presidente, as horas corriam
nos embates parlamentares das grandes inteligências.
De repente, quando um Senador da República, reprew
sentante do Estado_de Minas Gerais, tenra, com dificuldade, porque ele se julga praticamente sozinho nessa luta, impedir as votações açodadas desse: regime de urgência urgentíssima, alguns companheiros não compreendem nossa posição.
Não vim aqui, reelCito pelo meu glorioso Estado de
Minas Gerais, -para ser dócil e nem obediente. Vim, representando desta vez mais de dois mílhões de eleitores
mineiros, para tentai cumprir, dCntro da inteligêrida que
Deus me deu, meu mandato de Senador da República: E
Fá-lo-ei, Sr. Presídente, até- que possa. _
Portanto, neste momento, pedindo a V. Ex•, Sr. Presidente, benevolência e compreensão, apreserito este ·raatório r-abiscado às pressas, rio qual pretendo, dentro do
possíVel, externar meu pensamento e o pensamento daqueles que me mandaram, pela segunda vez, ao Senado
da República.
Vejain, Srs~ Senadores,_ a dificuldade que tenho_. pela
Comissão de Finanças da Câmara Alta, de exarriin!ii maw
téria da maior imPortância~ qti8.rido desconheço- pã.rticularmente desconheço, não se V. Ex 9 a tem , não sei se
o Senado da República a possUi - a chamada SextaCarta de Intenções do Brasil com o Fundo Monetário
Internacional. Eu precisaria ter esse documento emmãos. para poder fazer -uma an-álise ou unia wntatíva de
análise dos compromissos mais uma vez assumidos pelo
Brasit, aos quais, daqui hã pouco, no meu parecer, vou
me referir.
Recordo-me, Sr. Presidente, de que, para conseguir
uma das cartas de intenções, tive que enviar à Mesa D1retora uma solicitação, e quando obtivemos alguns acordos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional, a
documentação veio em inglês e não ria- nossa lígua,
obrigando-nos muitas vezes a um trabalho diffcil de tra~
dução, para que pudéssemos atender as nossas abri~
gações.
Eu gostaria, Sr. Presidente, para que ficasse cfaio pe-:.
ra.nte aqueles que nos honram nesta noite, não diria-em
relação à iinprensa qUe está seni.pfe presente conoscõ, ·
mas para caracterizar sobretudo V. Ex•, Sr. Presidente,
que não fugiu ao dever, e nem se pode e nem se poderia
se não aprovássemos na urgência urgentíssima, nem a
Lei Salarial e nem o Colégio Eleitoral, porque o Senado
da República -não estaria falhando e por que?
Aquijâ estou in"ícialldo meti relatóriO CotTú:i"PreS:íclente
da Comissão de FlnaTIÇas ê-avocando 3 ffiim, regimentalmente, o direito de relatar esta matêria.
Veja Sr. Presidente, por exemplo, que o projeto do
nobre Senador Nelson Carneiro foi aprovada no Senado
Federal, no dia 30 de agosto, e V. Ex• enviou, atravéS do
!"'-Secretário, à Câmara ·aos Deputados no ofício datado
do dia 3IfOBii984. E o Colégío Eleitoral, que foi aPrOvado no Senado da República no dia 21 de agosto, foi
enviado à Câmara__ dos Deputados, pelo nosso l9w
Sec"retário, Senador Henrique Santillo, no-- dia
22/08/19-84. _E quando o Senado da República, Sr. Presidente, recebeu o projeto da lei_salariai? Quarido o Senado da República recebeu a famosa lei complementar em
que se pretende regulamentar o Colégio Eleitoral? Melhor do que eu V. Ex• sabe.
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Caracteriza~se portanto, Sr. Presidente, de início, isso,
para em seguida, Senador Nelson Ca~neiro, dirigir~ me a
V. Ex• neste meu parecer, não para dizer da nossa amizade, nem do respeito que tenho à vida pública de V. Ex•,
mas para mostrar, mais uma vez, para que conste do
rrieu relatório, a sensibilidade e a agudeza de V. Ex' para
com os problemas sociais deste País, quando, por unanimidade, conseguiu aprovar, no Senado da República,
seu projeto de lei, modificallào -o famoso Decreto-lei
2.065, o famigerado Decreto-lei 2.065.
V. Ex'-; senador Nelson Carfleiro, em sua vida pública, teve muitas vitóriás. Mas estou certo de que essa deve
lhe ter tocado profundamente o coração,- e V. Ex' me. rece -todos os elogios --porque não veio do Executivo,
nãõ veiO de nossaS Lideranças, veio da Liderança de V.
Ex•, senador Nelson Carneiro. b- por isso, no roteiro que
trãCei pará daÍ" o m-eu rC:latói-10, quero tentar mostrai ao
Senado dã RepUblica e aos Srs. SenadoreS- que Precls3.m0s mantei-, -pC:lo menos, Senador Nelson Carneíro, os
100% do INPC do projeto original de V. Ex(
Cometeria com V~ Ex•, nãõ diria- uma injÚ.Stíçi, mas
um desciúdci~-Se-fião- inicia-sse meu parecér s3udarido~O
mais unia:- vez, -o- que faço efusivamente.
O oecreto-wlei 2.065, e a Nil.Ção hâ de se recordar _:
particularmente o Senado da República- ê- um decreto
manifestamente inconstituciOnal; uni decreto,- imposto
pela comunidade financeira internacional, e particularmente pelo FundO Monetário Internacional.
VeJã, Sr. Presidente, que o Governo tem abusado. dOs
decretos-leis. Vale também recordar ao Senado da República que o Decreto-lei 2.045, por inCrível Cjue pareça,
fOi balxad.o~sob a égide do Conselho de Segurança Na~
cional, para que o Governo tentasse escamotear aquilo
que nãO perlnitia e não lhe permite a Constituiçao Fedical, quando diz, no seu art. 55
-

..Art. 55. O Presidente da República, em casos
de urgência ou de interesse público relevante, e des~
de que não haja aumento de despesa, poderá expe~
dir decretos-leis so~re as seguintes matérias:
I - segurança- nacional;
II -_firia!_Iça-s públicas, inclusiVe nornlas""ii-fbi.tw
tárias~ e
- III - criação de carg"as públicos e fixação de
vencimentos."
Daí, Sr. Presidente, o Decreto-lei 2.065 rião poderia
estar enquadrado, e o Decreto-lei 2.045 (oi enqUaaraáo
porque se reuniu o Conselho de Segurança Nacional.
Ao contrário do que se pensa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Substitutivo da Câmara é falho, é inconstitu~
clonai, inclusive no seu Art. 17. se o conteúdO dO projeto
revela que se trata de matéria capaz de produzir intensos
efeitos nas políticas econômica e social do País, especialmente no momento em que a Nação _busca saídã. para a
grave crise de natureza económica que a envolve, não
pode o Senado da República- e friso, Sr. Presiderite e
Srs. Senadores- não pode o Senado da República con~
cardar com esse substitutivo, particularmente em relação
aos 100% do INPC, que é negaâq, a eliminaç~o absurda
dos -servidores públicos regidos pela CLT e t8.mbém ao_
prazo de duração da lei até 31 de julho de 1985.
Vale a pena, ~rs. Senadores, m~strar:_ª$ ~mpressõe~Lq_ue
serão- apresentadas pelos Sen8.dores Carlos Ch1ªrelli e
Fernando Henrique Cai-doso. Antes rendo ao Senador
Carlos -Chiarelli, minhas homenagens. V. Ex' não é do
meu Partido; louvo sua inteligênéia e compreensãO dos
-Problef!laS sociais; o que faço, também, ao meu querido
companheifõ de Partido, Senador Fernando Henrique
Cardoso. q Senador Carlos Chiarelli, desde _q_prim~iro_
momento, participou conosco· desta luta. Espero, Sena~
dor Carlos Chiarelli, que nossos pares permitãm e aprovem as supressões a serem apresentadas por V. Ex', pelo
Senador Fernando Henrique Cardoso e por nós outros.
Gostarfa, Sr._PresidentC, de ler ãl&umas dessas supfessões,para que çonstem do nosso relatório:
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EMENDA N•.
Ao Projeto de Lei n'14.216-C, de 1984, q11e ~'dis
põe sobre a manutenção da correção automitica se-mestral dos salários, de acordo com o lndice Nacional
de PreçOs fto Consumidor- INPC, e revoga disposi*
tivos do Decreto-lei IJ'1 2.065, de- 26 de ou-tubro de
1983".
Suprimir o a-rt. 17.
Justificação
Há problemas no campo das relações de trabalho, em
que o Estado aparece como empregador, que representam verdadeiros tabus. Um deles, temos verificado ao
longo do tempo, é o da discríminaÇãc5"imPosta-ã.oS sCividores chamados celestistas, istO é, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Não nos referimos, obviamente, à discriminação geral,
presente, por exemplo, na problemâtica da estabilidade
ilo ·emprego, que se concede aos estatutários e se nega
áõs ceietistas. Referimo-nos, aqui, especificamente aOs
asj)ectos-Salariâ.i:S, pois, sob tal ângUlo, hâ Sempre uma
enorme diferenciaÇão entre_~s emp_regados das empr_esas
~rívaAãs e oS s·~rvido.res póbiicOs Í-egidos pelo diploma
cõnsolidado.
A discririlin3ção, aliás, ofende, nifo aPenas prinCípios
de isonomia saiãrial consagrados pela legislãção trabalhista. Choca também com princípios e normas -constituciOríais, OCõilsõãnte-se vê dci -contido no-§ 2"' art. 170 da
Constituíção Federai, verbis:
H§ 29 Na exploração, pelo Estado, da atividade
econômica, as empresas públicas e as so-ciedades de
economia mista reger~se-ão pelas normas aplicáveis
às em-presas privadas, inclusive quanto ao direito do
trabalho e ao das obrigações".

Sempre entendemos que os serVidores públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, deve ser assegurada a mesma situação salarial e demais condições
de trabalho prevista para os empregados das empresas
privadas, por tratar-se de parcela considerável de assalariados que jâ são bastante discriminados, não percebendo, por exemplo, qUinqOênios, IicençaRprêmíos, etc.
Como sempre consideramos os servidores públicos,
celestistas ou não, como verdadeiros assalariados e, portanto, carentes de uma forma de proteção do Estado, capaz de lhes assegurar reajustes automáticos em épocas
certas e· por- crftêrios aprio"ristfcamentes fixados, é que estamoS pi-OpÕndo a suPressão do artigo 17, posto que. a
nosso jUízo, representa ele uma injustiça pai-a com os ser~
vidores púbHcos celetistas.
Sala da Comissão,
Carlos Chiarem -Itamar Franco:
EMENDA N•

Ao Projeto de Lei 11"' 4.216-C, de 1984, que "dispõe Sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo com o lndice Nacional
de Preços ao Consumidor- INPC, e revoga disposlR
- tivos do Dt'!creto-lei n'l' 2.065, de 26 de outubro de
1983".
.
Suprimido, parcialmente, o texto do art. i2, que passa a
Vigorar cõin a-segu-inte- redação:
..Art. 12. Parcela suplementar poderá ser negociada
entre empregados e empregadores, por ocasião tia database, com fundamento no acréscimo de produtividade
da categoria, parcela essa que terá por limite superior a
variação do Produto Interno Bruto- PIB, real percapita, ocorrido no ano anterior".
Justificação
A Emenda tem por finalidade melhor adequar os objetivos pi!iseguidos de possibilitar, na medida do possível,
aumentos --reaiS, ainda que limitados, aos assalariados.
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A adequação se impõe porque, nos termos eril que foi

aprovado o projeto na Câmara dos Deputados, originária tal redação do próprio Decreto-lei 2.Q65, dificilmente haverá aumentos de salários. Por_ que? Simplesmente, porque condicionado a que seja fiXado pelo Poder Executivo, representará sempre uma incerteza a mais
para os trabalhadores, resultando disso que, aquilo que
deveria ser um fator de segurança e melhoria, constituirse-á em aspecto gerador de incerteza e intranqUilidade,
visto que o Poder Executivo teln- Usãdo da prerrogativa
assegurada para fixar os limites da produtividade negociável, para prévia e inexplicavelmente zerá-la, e assim
anular todo e qualquer aumento. Por isso, impõe-se a supressão parcial proposta.
Ademais, aqui não se Cágita de simples correção salarial, mas de efetivamente incre-mentar os salários com
aumentos reais, a título de parcela suplementar. Representa uma espéCie de plus salarial, a ser conseguida acima
das taxas de correção salarial propriamente ditas. Somente assim, aliás, é que admitimos a negociação livre
entre as partes. No plus admite-se a negociação. No essencial, isto é, nas simples correção propriamerite ditas,
não é possível aceitar-se, pelos motivos já eXpostOs; ·ou
seja, essencialmente em fice da fragilidade do sindicalismo brasileiro.
Sala da Comissão,
Carlos Chiarelli - Itamar Franco.

EMENDA N•
Ao Projeto de Lei n'? 4.216-C, de 1984, que udispõe sobre a manutenção da correçio automática semestral dos salários, de acordo com o lndlce Nacional
de Preços ao Consumidor- INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei o'? 2.065, de 26 de outubro de
1983"Suprimir o art. 11 e seus parágrafos.
Justificação

A supressão ora proposta representa uma conseqüência da Emenda que apresentamos ao art. 2'1 do Projeto
sob exame, vez que na referida emenda cogita-se de assegurar 100% (cem por cento) do Indice Nacional de
Preços ao Consumidor- INPC, e, como-o art. l fPrevê
a possibilidade de livre negociação do valor complementar, isto ê, dos restantes 20% (vinte por cento), imPõe-se
sua supressão, como forma de adequação do texto.
Meritoriamente, ~umpre lembrar que representa uma
verdadeira utopia falar-se em negociação, mediante
acordo, convenção ou sentença normativa, do complemento correspondente aos 20% (vinte por cento) faltantes do INPC. Com efeitO, jungidas as entidades sindicais
a uma estrutura controlada pelo Estado e, como conseqi.lência, frágeis em sua forma de representatividade, não
têm os organiSmos representativos dos trabalhadores as
cundições reais e objetivas requeridas para fazer valer
seus direitos e reivindicações em matériit Salarial, frente
aos empregadores.
A negociação coletiva de trabalho deve estar ligada a
condições objetivas outOrgadaS aos trabalhadores e suas
respectivas entidades de classe como forma de fazer valer
suas reivindicações mais sentidas, desde que justas e
possíveis.
Sala da Comissão, -Carlos -O.iarelli e Itamar Franco
- Fernando H. Cardoso.
EMENDA N•
Ao Projeto de Lei n'<' 4.216-C;- de 1984, que "dispõe sobre a manutenção da correçilo automática semestral dos salários, de acordo com o lndlce Nacional
de Preços ao Consumidor- INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei n'<' 2.065, de 26 de outubro de
1983"Suprimido, parcialmente, o texto do caput e do inciSo I
e, totalmente o_ do inciso II do art. 2'<'; passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 29 A correção efetuar-se-á,
multiplicando-se o salário ajustado por um fator
correspondente a 1.0 (uma unidade) da variação semestral do lndice Nacional de Preços ao Consumi-

dor -INPC".
Justificação

b que se pretende com a presente emenda de supressão parcial ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados é possibilitar a aprovação da matêria, maniendo-se a
intenção original, isto é, permitindo que a correção automática semestral dos salários se faça nos termos eni que
foi proposta pelo ilustre Senador Nelson Carneiro. E por
Que deve ser -assim? Precisamente porque, como temos
reiteradamente afirmado, não- é possível manter um
mínim9 de condições de vida e trabalho condignas para
os asslariados brasileiros, sem que se tenha a coragem de
permitir que os reajustes salariais sejam efetuados, pelo
-menos, ·na base do lndice Nacional de Preços ao Consumidor, em sua plenitude.
Reitere-se que não se pode querer um mercado interno
ativo e voltado para a massa assalariada de renda média
e baixa, sem que se lhe concedam condições--mínimas
para tal desiderato. Constata-se que a situação atual é de
flagra-nte injustiça, em face do v~tiginoso e constante
aumento do custo das utilidades de primeira necessidade, enquanto os salários são reitjusfãdos semestralmente.
__ Há, portanto, uma inegável defasagem entre os critérios
estabelecidos para as correções dos salários e a- variação
dos preços ·da sutilidades, que, como visto, crescem em
escala geométrica e quase que diariamente.
Coerente, -iriclusive, com iniciãtiva que adotáramos
através de apresentação de Projeto de Lei, não podemos
deixar de propor a presente Emenda supressiva, que, nos
termos do Regimento Interno, uma vez aprovada, restabelecerá a vontade plena desta Çasa Legislativa, r_e_centemente aProvada pela unanimidade de seus ·eniinentes integrantes, dignos Senadores da República.
Sala da Corilissão, - Carlos Chfarelli e Itamar Franco.
EMENDA N•
Ao Projeto de Lei n' 4.216-C de 1984, que "dispõe
sobre a manutenção da corr~o automática semestral dos salários, de acordo com o lndice Nacional de
Preços ao Consumidor- INPC, e revola dispositi~
vos do Decreto-lei n'<' 2.065, de 26 de Outubro de
1983".
Sllpiimir ó aft._l6 e seu parágrafo único;
Justificação
Preceitua o att. 16 sob exame que as correções salariais somente-vígorarão até 31 de julho de 1985 e que daí
em diante, quando as correções e os aumentos não forem
acertados entre empregados e empregadores, caberá à
Justiçado Trabalho dar solução ao conflito.
Entregam-se, totalmente, a partir do 2'<' semestre de
1985, os reajustes salariais à livre negociação coletiva entre empregados e empregadores. Isto, ê esquecer da frágil
estrutura sindical brasileira, desprovida de autoflomia e
legalmente desamparada de instrumentos legítimos de
pressão.
Ora, se a estrutura sindical brasileira ê fraca eproblemática, exigente e múltiplas correções, sobretudo para
por termo ao poderio de que dispõe o Estado no controle
da vida administrativa e política das entidades sindicais;
se os trabalhadores não dispõem de um eficaz regrimento do direito de greve capaz de lhes possibilitar o livre
exercício de sua força de pressão como instrumento de
melhoria de suas condições de vida e trabalho; se não podem os operários dirigir seus destinos administrativos
sem a ingerência do Estado, como justificar a inclusão,
numa lei salarial, de dispositivo que estabeleça, a partir
de agosto de 1985, (portãnto, daqui a 10 meses), que a
problemática ialarial será resolvida "livremente" entre
os interessados. Dispor dessa forma, data -riui.Xima Venía,
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ê desconsiderar nossa realidade, ou olvidar importantíssimos,- porque reaiS; de nossa vida social e Síndical.
Manter o artigo 16 dgnifica o risco de jogar os trabalhadores assalariados e suas entidades sindicais no desamparo. É preciso, em primeiro lugar criar condições
reais Para a existência de uma forma fo~te e válida de negocição coletiva, que necessariamente, passa pela mu~
dãriÇi de- nossa estrutura sindical, para, só elltão, pensarse em retirar o Estado da proteção juslaborista que deve
a todos os assalariados.
Sala de Comissão,- Carlos Cblarelli, Itamar Franco.
Sr. Presidente, dizem que teremns um novo Gover~o a
partir de março de 1985.Tomara que tenhamos, Sr. Presidente, e quem dera se o tivêssemos sob a escolha popular. Quem pode dizer; hoje, qual será a face desse novo
Governo? Qu8.1 serâ a face social desse ou_p._aquele candidato? Nenhum deles, Sr. Presidente- os que estão c_olocados_na_ disputa da Presidência da República pelo processo indireto_ aii:Jda não defíniu, ainda não balizou, ainda não deu _a diretriz soCial que pretende imprimir na
condução da Nação brasileira. Portanto, Sr. Presidente,
o ar_t. 16 tem de ser suprimido, e o Senado da República
há de suprimi-lo nesta noite.
O Estado, Sr. Presidente, ao desempenhar atividades
-próPrias- da economia privada, deve equiparar-se a esta
no que respeita ao tratamento legal consoante o que dispõe o§ 2'<' do art. 170 da Constituição Federal, como ê ao
preceito do attigQ_ 14 do projeto, que embora garantindo
a cõrreção automática segundo os critêrios previstos no
artigO 2'<',-Si::titiente ãi.üofiZa- a celebração de contratos coletivos de trabalho de natureza económica ou concessão
de aumentos coletivos, nos termos das resoluções do
Conselho Nacional_de Politica Salarial. Os Srs. Senadores deverão estar atentos para essas considerações.
Sr. Presidente; numa simplicidade, eu diria que a produtividade é a relação entre a quantidade produzida e os
rrieiOS que confriliuíram para a produção por homem ena __unidade de tempo; ou a produção mêdia por homem
na q_nidade de tempo; ou ainda o número de horas para
produzir uma unidade de uma atividade que se deseja.
Costuma-se dizer, Srs. Senadores e nos dizia um professor quando cursávamos a Escola de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora- que "a mão-deobra na construção, quem primeiro a definiu foi Sócrates, 300 ãii.os A.C''. Hoje, em 1984, às vésperas do terceiro milênio, o Governo brasileiro, por decreto, diz que a
produ_tiviâade é zero.
Para que minhas palavras não sejam julgadas aleato_riamente, rec_ordo ao senhor Senador o Decreto n'?
88.985, de lO de novembro de 1983, que fixa o limite ii
que se refere o art. 27 do Deci--etO-iei 2.065, de 26 de outubro de 1983:

"O Presidente da República, no uso da atribuiÇão, que lhe confere o artigo 81, item III, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artígO
27 do _Decreto-Lei n'? 2:0_65, de 26- de outubro de
1983, e
Considerando ter sido negativa a taxa de crescimento dã: renda por habitante, determinada segundo os resultados preliminares da variação do produto real, em 19B2,_ decreta:
Art. -~.,. É fiXaáo em O (zero);-ãtê 31 de dezembro de 1983, o limite a que se refere o artigo 27
do Decreto-Lei n'<' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
O Outro _âe_Creto, baixado; evidentemente, por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, de 27 de fevereiro de 1984, diz o seguinte: "Art. 1'1 b: fixado em O (zero), atê 31 de dezembro de 1984, o limite a que se refere o artigo 27
do Decreto-lei n'<' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Art. 21' Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, rev~gadas as disposiÇões em contrário~
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A verdade, ainda, segundo o Departamento da Confederação das Indústrias- de janeiro de 81 a junho de 8:lf.,

a massa salarial paga pelo setcir privado teve uma queda
real de 38,8%. E é evidente que e~te quadro em face a in.flação galopante, obrigou a reivindicação de_ reajustes
trimestrais para os mais fortes- integrando Q elenco de
83 itens já encaminhados pelos Sindicatos de met~lúrgi
cos de Osasco, Guarulhos, São Paulo ao Grupo dos 14

C- EMPREGO E REMUNERAÇÃO

Nesta seção apresentamos· ·dados referente à
remuneração dos empregados Ievan_~d~ pela
RAIS. Desta forma. serão destacadas Informações sobre remuneração mêâia. além da distribuição do .emprego e da "remuneração pelas
diversas faixas de remuneração.
Os dados serão apresentados atravc'.s de di\"ersos
cones: São eles o regional,c o setorial. por categorta de ocupação. por sexo, por faixa etárta. e
por tamanho do estabelecimento.
Comoveremos a seguir. os_dados deoremUil_eração se caracterizam por uma enorme rtqueza de
lrúorrnações. onde poderão ·ser observadas
diferenças consideráveis na medida_ em que os
vártos cortes são analisados.
· -

Ü1Jlu_bro de 1984

da FIESP (trimestral: 1979 trabalhadores Pólo Petroqufmico de Camacari- metalúrgicos de Porto Alegre e aos
trabalhadores do setor de abrasivos de São Paulo).

Leio também, Sr. Presidente, um trabalhO realizado
pelo Ministro Murillo Macedo.

Considerando-se o conjunto de empregos da
RAIS para o Brasil observa-se que 68,1% estão
na faixa até 3 salários mínimos (SMJ. 26,3% na
faixa3/10 SM. 2,8% entre lO e 15 SM. 1.2% en~ tié)5 e 20 SJ\1. ê aj)eílas 1.5%acima de 20 SM
(O.!flo acima de 30 SM). (Figura C. I)
Quanto à_disJ.dbuição da remuneração- encontramos 31.6% correspondente aos empregos na
faixa até 3 SM. 38.5% na faixa 3/1 O SM, 9,5% na
faixa 10!15SM. 6,3% entre 15e20SM, e 13,7%
da remuneraÇão para os empregos acima de .20
SM (6.9% acima de 30 SM). (Figura C.2) Como se
pode vertficar. as distribuições do emprego e da
remuneração são bastante distintas.
Sob OuLTo ponto de vista podemos afirmar que à
metade dos empregos com as menores remuneJ!!Ções (até 2 SMJ corresponde apenas 18,6%
da remuneração total. enquanto que os 5.6%
dos empregos com as. maiores remunerações
estão as~oclados a- 20% da remuneração total

C1. Emprego por Faixa de Remuneração. BRASIL 1980.
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Por outro lado, os 91.690-empregoscom remunerações superiores a 30 SM possulam uma
remuneração média de 43,2 SM, cerca de 13
vezes superior à remuneração média do país
(3.4 SM). (Figura C.3).

Região
Considerando-se as diversas regiões do Brasil
encontramos Importantes dlscrepãncias. O Dls-
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trito federal !:;urge com a maior remuneração
média mensal - 5,0 SM. Seguem-se São Paulo e
Rio de Janeiro com 4,0 e 3,9 SM respectivamente. As menores remunerações médias são
_encontradas nas Regiões_ Sul e Centro-Oeste !2.8
SMJ e Nordesie {2,7 SM). (Figura C.4) Desta
forma·. os 13.4% dos empregos encontrados na
Região Nordeste correspondem a apenas 10.3%
da remuneração total. No ouiro extremo encontramos São Paulo com 35,8% do emprego e
41.2% da remuneração. Vértfica-se. portanto. a
exlstencla qe !mrfrtantes desequilíbrios regionais. {Figuras C. e C.6). ___ - ·

--------

C2. Remuneração por Faixa de Remuneração. BRASIL 1980.
{em mHhões de cruzeiros)
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Do relatório do Banco Central de 1983, transcrevo:
1.2- Indicadores de Emprego
Base MédJB de 1976- 100

~ ... dicadorus do ~i~al__~! _
~~prego

Como conseqüóncia da queda no
ri:r:1·o·!...Q.Ulrvtdade econOmica, o_ n(vel d~ _

e:':'lpreooo E"X:PE"~•mentou acentuado de-

(

clim~ec,almente no_ ~etõf indus~

tnal

•
I

L'~::=.:;

16GE

..:.:· . ._ -c:J:::S peta

Fundação

re~e.arn Qoeaa de 7,2% no indi-

caaor de pessoal ocupadona'produçao
lndustnal em 1983. Comparat•vamante
à mé-dra me;>nsa~ do ano de 1976, Que
sc. ~·e 1.1E' rt.~~c-~"-::::a pa'd. o indrcador de
t:ase !1>.a c O.$>:!;ruo se expressa pela
la).a neaatrva de- 1 5,1 %. O resunado
a~cancaÔC't em 1983 decorre c;las que·
::::..: ;·. • o;:
.~ - -~. 0-~-BI'i!Cf?.!:::. rf'sot?ct•·
\·.;:::-t"-;:r

n~1$:

,,

,.

!:\C,,smas extrah\.'3S mme-

....
rc=__,_.-_-·_·~...c~

rar e oe transtormação.
Na industr.a de transformação, a
au€'da fo1 9eneralizada com os declínrcs ma1s aC"(l'f'!tuados localizando-se
em mecámca (15.4~). rnineiãiS- naometátJcos (12.1'1o) e material elélrioo e de
ccr:::.;:uca;;;-OC'$ (11 .sq.:_..)

t?·
setor industrial, e Recife (28,9%) e Belo
Horizonte (28.3%). para a construção
civil, foram as regiOes onde se localtzaram as·q~eda.s mais ac~ntuadas.

alimentares e bebi_das apresentou taxa
de variaçao positiva (1,7%), com os·
d.eclínios - mais acentuados localizando-se em vestuário, calçados e_artelatos de tecidos (28,9%), madeira (26,9%),
couros. oe!es e projutos slrriíla"res
(2C:·.e:;.;; e m!fle~a:~ r.~r)·mc!á:icos

C0i.lpóf:.õmrnto semelnaote - toi
apresentado pelo !ndice de emprego
industrial na Grande sao Paulo, que
revelou queda de 10.5% em relaçAo a

, _ No setor comércio, observou-se
desempenho mais satisfatório. com
sete regiões_apresentarrdo taxa:: r::-~·
tivas de variação entre as faixas dé O, 1 Ckt
(Curitiba) e 4,1 'lb (Porto Alegre), com o
declfnio mais acentuado,sendo constalado em Fortaleza (4,8%). Exceçao feita
à região do Rio de Janeiro, C:Om queda
de 0.9%. todas as demais registraram
desempeilhos positivos no setor serviços, com destaque para Brasfila(4,7'lb)e
Salvador (4,4%).

(20,2%).

O indicador do nfvel de empregó da
Secretaria de Emprego e Salário, do
MiniStério do Trabalho, apresentou, em
termos d_e média mensal, taxa de variação positiva somente· em Brasma
(0,6%), em 1983. As quedas mais acentuadas local1:zaram-sê em "Curitiba
(6.0%), Belo Homo~:e (6.0%1 e Recife

, 982 C.om;>a:-attvamente à média mensal de 1976. a queda no indicador da
FIESP/CIESP se toma mais acentuada.
apreser-.tan-o~ tõXa de variação negativa
C:? tE_f;-'t,

.....~.-· .. · .~...: - .... :.SE.3 • .:J;n.óT.:-~w~..,-::-~t';]is
cc- cn-chnio,atcanç-anoo.

se_

!·.·~: :r,..,d~tc:;

{5,4"!:'

ao imc;i a.:5 ano. Queda média de 9,5%_,
contra 4,7'11> ocorrida em 1982. Dos
dezanove ramos iÃcfuStriais abrangidos
pelo incltcador, somente produtos

Nos ~-=tores maustriai e da conswçao civil registrou-<;e queda generalizada em Iodas as regitles_ -Rio de
Janeiro (9,5%) e Recife (9.5%), para o

No que
retere às taxas da Oé-5i:'l··
prego, apilradas -pela Fundação iSGE,
o indicador do mês de dezembro ind1ca
taxas superiores às observadas em
idêntico.~ de 1982 para todas>§

1.7-lndi,. MédiO de Empntgo nas Regiões Metropolitana•
&1.~: Fe". 1971 .. 100.

-

-----I'- IGI
_..ID'l

c..-r'IIO

-.aiCtl

....

fli'oMo~fll'$1

t..uv,.iliiã

)IIIIL

ns.u

·-

"111,47

103.111 _!lg,53
100.INI
-'lft:st
96.97
1!)f.,'!5
107.76

111.05
'D9.1:

!0!>57

Construçao CrviJ

111113
109,53
81,56

t05.M
89 ...
104.30
'91.27

·1B81

129.1!0
108,97
64,18

.......

89,65
83.39

lOS..~

10:~1

B;1_5,1

ftlcrart~l'»

!;!;62

83.U

..1!>.25

135,40
94,74

So-~

11(<'30

~.~

88.86

81.51

11>-?Q

77,14

--""

~·-

1082

....

Comén::io

1081

,23.75
100.2'1

118,1 ..

71,81

,,4,72
106,1)<

'55,76
jj2.75
91.79
76.33
115,17

<3~7

121.73

47.20
75,06
59.112
61.88
69,45
61,-48

1oo.n
110,o.4
128.60
106,13
125,59

49,11

107.88

_&55

r.etl,46
66.85. 1il.75

111.80

Total

SeM<:oo

1082

119,77
102.95
122.88
103.89
113.73

132.44
106.18
128.81
115,16
105.99

1983
120,99
101,12
125,95
104.01
108.24
137,91
108,10

133,05
116_83

105,16

1981

122.()3
128.&4

133.85
116.36
12S.2B
126.17
127.95
114,33

138.53
119,07

1982
127Jj8
133,·47
138,611
118.52
132,66
130,09
130,15
113,95
149,44
123,17

1083

1081

130,45 .119,4'1
134.19 "114,18
,45,13 113.60
119,35
96.00
136,61
111,.82
131,8.4 109.20
132,57 115.97
112,91
103,81
156,1)9 110,97
125.,B!;f

96.89

1982

"1;20,49
113,03
113,8.(
96,66

....
120,$0
106,27

,,.,52
Sl;DS

116,20

113.04

108,42

106,66

113.50
100,46

107.-D
96,00

112.113

109,114

93,32

&.a7
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IBRE/FGV, situava""" ao fina! de 1983,
em cerca de 68.0%.

1.8-Taxa de Desemprego
(%)

Meses

sa:o Paulo

Rio do
Jan~tlro

Porto
Alegre

Belo
Horb:on!e

Salvador

Média 11

Recife

1981 Dez.

8,25

6,01

7,71

4.40

8,62

7,04

1982Jan.

9,97
9,11
8,91
6,93
6,97

8,96
7.90
8,07

9.50
8,29
9,01

6,25
6,57
6,22
5,95
5,22

9,46

9,18

8,81
9,06
8.29
7,99

8,12
8,19
6,69

4,79
5Q:9

9,29
8,32
7,54
6.66
5,75
5.32
5.99

7,45

o-.v

UQ

Fev.
Mar.
Ahr.

Maio
Jun.
Jul.

6.40
6.0~

9

:)S'j

Set
Out.
Nov.

5,06
5,02

_:;._

~.,_

6,45

7,21

5,40
5,25

6,87
6,41
6.59

5.43
5 ;:
5,5;'

~ ~q

5,38

6,36

5,79
5,71

4.16

4,86
4,46

6,17
4,65

4,00

5,45
5.83
6,99
7.08

5,61

6,96

6,30

5.20
5,58
5,77
5,59

7,14

6,14

8,37
8,92

7,02
7,17

C.20

·~o

Dez.

3,61

t983Jan.

5.a3

6,53

7~8

Fev.

5,41
6,71
6.59

6,48
7,03

7,13
7,97
8.13

Jul.
Ago.

Sd.
Out.
Nov.
Dez.

6,27
6,54
6.16
6.55
&.E6
6.20
6.16
5.02

3~7

7,38

7,84
7,71

7,57
7.69
.S.O?

-..,-.,

5.13
7,63
7,54

6.71

6.45
5.53

6,18

-4.6J.

~.'H~
5.~6

4,90

7,30
7.24
7,05
7,00
6.94

6,97

5,81
5.89
5.80
5.47
5.15

4,51
3,94

Mar.
Ahr.
Maio
Jun.
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7,93
699
6.82

8,81
7,74

6,85
7.17
7.79

5,04

7'1"'

'3'5S

~.1

4

5 ;.,3

6.22
5.'2

5.49

B 40
8.09
7,85

5,89

6,44

5,47

8,59
8,43

5,93

4,71

7,03
6,90

6,827,00
7,12

6.75
6,51
5.63

1/ Ponderada peta popula~o economicamente ativa de cada área metropolitana:

capitais, com altas mais acentuadas em
Porto Alegre e São Paulo. No total,a taxa
média de dezembro situou-se em 5,6%,
em confronto com a de 4,0%, registrada
em idêntico mês de 1982.
A nível de setores. em relação ao~
total da PEA, excluídas as pessoas qtre
procuravam trabalho pela primeira vez,
para a indústna de transformação a taxa
médía em dezembro foi de 1 ,4% contra
1,0% registrada no anO anterior; no
comércio 0,8% contra 0,5%: em serviços
1 ,8°±1 contra 1,4%;-é na constrJ.iÇào civil
0,9%- cõntra --o;6%. No toc-ante _às
pessoas que trabalham por c-onta própria,em relação à PEA total das regiões
metropolitanas, a taxa média dos ·que
não exerceram atividade -remunerada
foi de 1 ,12%contra 1 ,07%.em dezembro
de 1982.

registrou taxa ne9ãtiva de -crescimentO~
Com efeito, embora n-ão esteja ainda."
disponível o indicador agregado da
variável, dados_ para o comportamento
dos seus principais_co_rriponenteà indicam a_ce:otuada queda no fluxo de in:
vestimenta. A exemplo dos .anos anteriores. concorreram para isso os elevados níve1s das taxas de juros e a maior
contenção dos gastos públicos e das
importações, o resultado retrete -as
- transformações por que ·paSsa a
economia. em razão do programa de
ajwstarr:ento. que busca,- entre OlltroS
objetivos, _reduzir a dependência de
recursos externos, elevando o nível da
poupança interna, especialmente do
setor público.

1.4-lndlcadores do NÍvel de

Investimento
Indicadores preliminares sugerem

que, pelo terce_iro ano consecutivo, a
expansão dos investimentos em 1"983

O consumo de cimento, indicador de
acentuada ponderação na formação
bruta de capital fixo, registrou no ano
queda de 18,0%, acumulando no triênlo
198 t -83 declfnió de 22,4%. A utilização
da capacidade instalada na indústria de
material para construção, conforme
soi1dagem conjUntural realizada pelO

A produçlo de bens de capital, que
nos dois ·anOs anteriores já experimen-tara queda de 19,0% e 10.8%. acusou
reduçao de 20,2<'!> em 1983. Alem de
fatores relac1on.ados com a queda na
demanda interna.osetor sofreu também
dificuldades provocadas pela perda de
competitividade no mercado externo,
decorrente, principalmente. de seu alto
grau
ociosidade. Ao final de 1983, o
nível de utilizaç~o da capacidade insta!a<ia cio sti"tt'r s.t~ ..t~.l.·::.f' ,.,.,7! i;:;;;;-~) de
55,0'<>.
Com relaçJo à nr:oortàçdo- ae oens
de capital~_ ·. mov•mento Idêntico foi
observado, a:egtstrando·se queda de
39,5% em 1983 no volume físico de
bens provenientes do exterior, incorporados à capacidade produtiva da
economia. Registre-se a propósito que,
nos dois anos anteriores, o índice de
"quantum" de importaç~o de bens de
caoitaJ_iá_exoerirnentara ct.:eda acumulada dt! .32.1.}\:.
__
-trT1 decorrént:ta das Uilícu!dad~s de
obtenção de recursos externos e da
necessidade premente de se obter
saldo positivo na balança comercial~
_ ga§!os das empresas estatajs ..Joram
bastante reduz1d9s, em termoueais,
principa-lmente Õ<;l que tange aOs investi!'Tientos. proCurando alcánçar assim o
objetivo de adequar o nível da demanda
- ag~om a conseqüente reduçào
do défic1t público. Dessa forma. os
diSPênd1os globats em_1983 das empresas estatais, exclu1dos 0S oanco-s e o
Sinpas, atingiram Cr$ 26 213.0 bilhões,
correspondendo a aumen!o de 148.6%
em relação a 1982. que deflac1onado
pelo iG-P·bl méd·.ci-rf'dL:: .-::e ·-1 :2_3°.:;,. Do
total 1."1;,.-.s (Jisr--"•·,:;·,·;-:_·"5 -:: ~=-t.r.J OJ·
Ihõe-s foram dest1:1..1d0S a .~r~~::i[:rnentvs,
registrando-s-e -incremento nominal de
84,2%-e queda real de 27.6%.

de

Deve-se acrescentar que o orçamento Sest, no contexto de conJuntura
econOmica recessiva, continuou a dar
prioridade às atividades e projetas
qUe viSem a reduzir a depeildência ex·
tema, em: especiãl na área petrolff~ra._A
Petiobr.is contou- Com recursos da
ordem de Cr$ tO 364,1 bilhões •. registrando acréscimo real de 9.3% em rela-

1.9- Formação Bruta de Capital
Cr$ milhões
Ano

Formac;:ao Bruta de Capital
Poupança
lntema

1975
1976
1977
1978

269653,3
381 030,7

586552,0

1979

819 9862
1 108865,1

1981

4332991_.1

1982

7871 842.8

:sao --

2 283102.8

PNB

Poupança

lmportaçdo de
Máquinas a

Total 11

Forma<;Jo Bruta de

fmpartaçfo do

C.P4tlilll Fi-..o, PNB

Máqumas e
EQI.IlP4mentO$/
FBKF

EQuipament~

Externa
54 229,7
63 865,9
56 787.4
126 949,9
2870150
682 539.3

1 ' "lao está considerada a var1açao de estoo;,..es em 1991 e i

995 658.0
1 600307,4

29925.9

2 446 552,4

31 525.1
48421.0

946 9_36,1
: 395 880.1

3680032,0

6149057.8

67:'97'~

2 965 642.1

12 759 532.6
24616388,6
48 224 890.0

154 00';1_8
23091 ;'J

s 441 3812

1108_.39Ql
2925 759.1

lO 797601.9
~a2

26 711.9

323 883,Q

444 696,6
643 339,4

.369 s.::G a

30.3
27.2
25.6
Z5.0
;"1:::09
.~ ~·

...

.j.

~.: 4

...
6.9
5.0
5.3

••

5.4
'2
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l ndustrial

ProJeto!> A:\';;l".J.Oos.- lnvas1tmento:S F"txos com Estimulas F1scais e Creditíc10S

CrS

'1lilht-~·:-

Ors.c• .m.n.;;·~a.:

1961

1962

Va!ttr dó5"-

Part. Perc

Pror Ãf:><OV

Totol
lnOoJstn.u de Ben!> Ck> C.;ap•t&!
lndustr.o~s dE) M.!lé·~as·p!lmas c 1M
Bens !ntEWTI&drános
tndüsrt,,u Automcr:·~a.s e se_u&

1983

N° de Proj
Aprov

Valor dosProj. Aprov.

Part. Perc.

138033

100,0

4,S

••
6

2.24119
1638

100,0

6156
12-4-429

90,1

48

202 2-42

90.2

0.3

5.1

11 740
6-499

5.2

lndus1~1as

3
32

ção ao período anterior. Por outro lãdõ,
os-seus 1nves11mentos. acomp-anhando
a -reduçao -dos inv-estimentos globais
das empresas, decresceram em termos
reais 26,6%. atrngindo_ Cr$ 1 395,6 bi·
lhões.
·

Com os recursos proveh.ientes do
Fundo_-de Investimento: Social - Finsoclal.o BNDES pôdeamplía:rovolume
de suas· aplicações .de modo a atender
prioridades voltadas para objetivos
que -diversifiQuem expo-rtações, redUzam a dependência energética e atén~
da O) .a projetos de origens· sociais bá-

· A queda. dos investimentoS está
expre-ssa também nos números apresenrados pelo Consefbo de Deserivolvimento Industria! {COI). O Vcifo( dOs
invesr:mentos f1xos dos 78 projetes
aprovados por aquele Órgão atingiu
Ci$ 226,9 brlhOes i::ontra-Cr$ 224.1
bilhões em 1982. representando queda
real de 63 ..7%. _acentu_ando-se_·assrm-o
do::.~·,..:;- ,.,_
·. ,..,~ • .----::rd-('1 ne< a~~-rrnt?ttor
.::..

''-··.~

::--2-·~

.::

3.8

sicas.

:f-:..;;~-\i?-'!,1$-;:''!?"i'ldG::.!'r:fs

meta~tw:rgH:as -oasrc~s _-e a e ptÇidutos
intermedrános metalúrgicos _responderam por 55.0% das aprova-ções. vindo
em segundo lugar o setor quimico com
2<! .:I-O.c. P-or ou~ro lado, a trtdústna de
bens de capital partiCIPOU com apenãs
0,3% dos valores aprovados.
--

1.11-Sistema BNDES
Oes.embo!sos Efehvados
CrS milhOes
Setor- tt Subsetorw:s

lnàüs!"'!a
,.,-:;,,,--("'\'

8-::~-:::~;:-.,

,., ____

Bens

ae Cor-.su:n..,)

Consln.J~O CnAJ
Outras lndU.Stn.as

Agrn::ulliJtli
Fin!trzanle'S
PrOOoJtOS Agropecu.anos
AgrOlndUStnaiS
to4.iQ. lmpl, Agtieotas

lntra-estrul Rurl;!
Q,;tri:)G

Ener'Qra
?e~'"!:lleo
~

.

·'·.;":-.' .... ..,-::)..,

.. ;:;.,.,.

AJç;ool

1082

1983

Oosembolsos

Desembolsos

Urt>ono
lnOu.StllaJ
Cornurucaç0e4
Tran-sporte.'"-rm.L.~gem

c.,,,,.

Prr..">Qr4ma$ S<.x:-•M

Wtt:;u.?tugr:,a:'T'I.H

Total

Desembolsos

.139

~·85

99 558

<:€9

19 710
7 472
7794

65-401
27062

51 764
4009
1552

156 384
17 684

14 958

564216695

232
262
177
202
341
246
277
328
133

,7

21 563

5378

1 564

116

29670
11

69252

156804
24

-442-419
3419

781

6668

754

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

3r·-: 210
3 016
55665
7 441

19':'

1 93::'
30916

Clu1r'OO
.lntra-.trutura

1983182 (%)

1015697
8C2113

424 649
372 16"8

9S4

'

9395L

184188

4-4970
1 246

79625

352

652
391

47383

103284

37 37-4

338211
82095

236

15654
780 19G

Valor do:~
Proj Aprov.

Part. Pare.

00

228882

709

100,0
0,3

78
2

37

195 857

86~

25

4,0

~"

9068
21 228

4
47

.2218984

182

"

60

96
77
-48
11
118

..

80S
424

,

N!' de

Aprov

9,4

1.12- Sudene e Sudam- Projeto&
Aprovados
CrS milhões

OiscrlminaçAQ

1981

1982

1983

Total
Sudene
- Indústria

172 313

393 248
247172
204 882
24 242
180-48
146 076
78188
48 948
18940

405434

Agropecuária

O sistema 8 N DES aplicou em 1983
recursosno valor de Cr$ 2 219,0 bilhões
contra Cr$ 780,2 bilhões em 1982,
representando acréscimo de_16.0% em
terrrios_ reais. Daquele total, o setor industríat teve suã particiPaçãO reduZida
de õ4.4°..: para 4S".S%. -serrOo QuEL-os
progrnrr.as sottais contaram com
Cr$ 3_38,2 bilhões~ Na área de en-ergla~o
ségmento de energia elétrica detéVe
83,0%Cfos Cr$ 442,4 bilhões aplicados,
Cabendq ao~ projetes da ~rea do Proálc"ool, em~especial aqueles __ voltados
para a implantação de novas unidades,
Cr$ 55,7 bilhões.

Pro1

de ProJ.
Aprov

0,8

CoMP.0'1entes

dE' Be"':> de C"on-sUmo

N~

Outros
Sudam
lndUst11a

A9ropE!cuâna
Outros

96862
79289

15285
2288
75451

48303
22312
4 836

Com - relâção

aos

256 464
20_8 012

33405
15047

238 970
153 762
75600
9608

investimentos

benefí"ciados 'com- recursos- decotrenteS de inCenf!Vus fiSCais,- r1à áreã- da
Superfiltendência dO nesenvolvimentó
da Amazônia (Sudam) foram aprovados
projetes no valor global de Cr$ 239,0
_bilhões, representando acréscimo de
63.6%. em relação· a 1982. Os projetes
Industriais e agrópecuários continuaram arespondEfr pela maioria dos recursos, contando com 6~,3% e-31,6%, respectivamente, do total.
Na área da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
o. valor dos projetas aprovados atingiu
Cr$ 256,5 bilhões, reprffsentando ln·
cremento nominal de 3,8% e queda real
de 59,3%. _Os projetas- i_ndustriais responderam, como_ hos anos anteriores.
peia maiona dos recursos, tendo absorvido 81,0~t:o ao valor global.
1.5 -Indicadores de Preços e
Salários
Diversos fatores corltribuíram para a
aceleração observada no processo
inflacionário em 1983. Em primeiro
lugar 'a m"axidesvalorização. cambial,
~fetivada em fevereiro. trouxe como
inevitável contraoartida efeitos diretos e
Induzidos nos preços. sobretudo nos de
bens importados para os quais a pro-dução interna é insufidente para atender à demanda.
Em decorrência das chuvas excepcionalmente intensas, desde o início do
ano, afetando não só a produção como
também o sistema de transporte em
determinadas regiões, e da recuperação nas cotações de lavouras de expor-
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tação,os preços dos produtosagricolas
aumentaram substancialmente, com
sua variação elevando-se a 335,8%, em
'comparação com · 89,5%,' em 1982.
Ressalte-se que, Somente no bimestre
setembro-outubro, a variação nos- preços dos produtos agrícolas elevou-se a
50,8%.
Registre-se, finalmente, as pressões
exercidas pela inflação corretiva, conseqüência das medidas da política de
eliminação ou redução dos·subsídios
:ms m~nvados de petróleo e trigo. bem
como .a re_caperaçào de atrasos de
preços relativos.

Eru conseqü_ência, tendo- em conta
situações de inflação corretiva e casos
de acidentalidades, voltou-se, a exemplo do realizado entre os anos de 1975e
1979, a efetuar ajustamentos nos índi-

ces de preços.
Dentre os bens e serviços sob regiine
de controle especial de preços:os proGut:;,s_ siderWrg1cos ac~.;mu1aram em
l9ti3 majoração de 150,1 %, contra
99,0%em 1982. Relativaroe~nteàs tarifas
de energia elétrica e telecomunicações,_
foram eJetivadas majorações no decor- .
rer do ano, tendo as variações acomuladas no período alcançaCio 156,9% e
127,5%, -res-pectivamente. Os .s_e.r:viços
portuários:_ tiveram suas tarifas acrescidas em 1 20,9% e os de cabotagem em
.
156,5%.

Com o aumento de 26,1% efetivado
em 1O de novembro e· con~iderando
também os reajustes ocorrictos nos
meses anteriores, o preço da gasolina
acumulou, em 1983, elevação de
166,5%, cor\!ra 167,3% para o álcool
hidratado e 194,1% para o óleo diesel.
Os óleos cOmbustíveis tipos BPF e-BTE

tiveram seus preços elevados em, respectivamente, 225,5% e 224,.2% no pec
rio do._
A partir de 5.9.83 foi determinado
pela Sun·ab um aumento de 40,0% no
preço do trigo. Considerando os reajuste de 14 de fevereiro (30,0%) e 27 de
junhcr (1 00%), o preço deste produto
sofreu majoração de 264% eni 1983, ·
cOm sensível redução de- subsídio.
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tou variaçao dlt . 1•8.9%, comparativamente a 108%-"wrificada em 1982. o
resultad~ .foi êofr>pasto pelas variações
de 120,9% & ae-.172,2% ocorridas, respectivami!nle: l1õ$ itens m4o-<le-<>bra e
maten.a1s d_e ccn_strução.
O Índice nacional de preços ao
consumidor (I NPC) acusou taxa de variação de 179.1""- comparativamente a
97,9% em 198:!. 1>, nillel de grupa, alimentação foro(íüe-maiot pressão exerceu sobre· lN PC~'com variação de
22~~-3~-..:.• _ -\tr~l\ t''S" ,"!..::- O~~f·tv n~ 8$ -tS~
ue 5.7-_:3) . .l f~~:;-..1o-:..,:.1u IB1...!E <:,::..:lJ .t\.;~.._1·
nza~.J.l dcl-(!u.:lr . .!.1\J.rtJ.ç.lv apurada n·o
INPC os aumemos decorrentes da reti- ·
rada dos subsidias concedidos ao petróleo, ao trigo e aos seus derivados.
Assim:ein conseqüânciadas deduç<'les
de 1 ,5 ponto de percentagem.em junho,
e 1,0 ponto de percentagem, em julho, a
variação do INPC ajustado em 1983
atingiu 172.9%.

a·

A inflação, medida pelo índice geral
de preços, no ·conceito de disponíbiiidade !nterr.a (!GP ·ül/, ~presentOu. em
1983, taxa de 21 I% (99.7% em 1982).
enquantO a taxa correspondente ao índice ajustado foi de 175,3%.

Com maior ponderação no cálculo
do IGP-DI, o índice de preços por atacado (IPA-DI) registrou variação de
234%, comparativamente a 97,7% em
1982.Anfvel de componentes, o IPA-DI
foi infi(Jenci"d() pelas taxas de 254,7% e
207,5%. respectivamente, nas catego- --~~ 1oq::~ l~~\~rsas mc·cllli"-3çCies
rias de bens de consumo e de bens de ,( :or,lf':'~ :n!~(~~H;:.,:~.!~ r~.~ P'-'dl.;.'!. .:;;.:i!Jr!~'!.!..A
produção. Na categoria dos bens de
pnma1ra ocorr~u em 25 de Jdtl~lfú, c1tra~
consuffio, o item gêneros alimentícios,
vés da 0Bcreta·lei n? 2 012 que deu
-com variação de-299,5%, foi o que maior_
nova reda<;ao à Lei n~ 6 886. de to. f 2 .80.
influência {50,0%)exerceu sobre _a variaelimmando a correção de 10,0% acima
ção do IPA-DI, refletindo a insuficiência
da vanaçao semestral do I N PC concedo_ nfvel da oferta de alguns dos· princidida aos assalariados com remunerapais produtos agrfcolas.
ção de até três salários mínimos.
O _fuçtice de preços ao consumidor
Posteriormente.o Decreto-lei n? 2 024,
na cidade do Rio de Janeiro _acusou
de 25 de maio. ampliou para a faixa de
crescimento de 177,9%, contra 101,8%
até sete sala nos minimos o reajuste de
em 1982. Na composição do índice, o
100% da variação semestral do INPC.
item .alimentação, com variação de
Em_ tulha .. o oecrero-lei n'? 2 045 esta227,5%, foi o principal responsável pela
beleceu Que o rea1uste salanal passaria
alta dos preços, respondendo por
a ser feito de forma linear mediante a
52,1% da taxa ocorrida em 1983.
aplicação do fator de 0.8 da variação do
INec oaril as fai'<as salariais. ifldisc_ri_O Índice de custo da construção civil
rh:r_:1,1.:1T':'n!t" .F;~·_,'i!f~t"f'\!c". :;?m-<'u!ubro
na cidade do Rio dé Janeiro-experimen=

1.13 -Indicas do Preços
Variações Percentuais
Periodo

Mensal
1982_Ja-n.

Fev.
Mar.

Ab•.
Mala

Jun.
Jul.
Ago.

Sel
Oul
Nov.
Dez

1983_Jan.

Fev.

-·

Mar.

Maio
Jun.
Jul.
Ago.-

fndlco de Preços por AtacadoOisponibilldade Interna

fndlce Geral de PreçosDisponibilidade Interna
Semestral

12.3

...

7,5

Em 12
Meses

35,6
36,7
39.5
-40,1
39,6
*7.4
46,6
44,0
38,9
38.5
38.2
34,1

94.5
91,4
90,1
90,4
87,9
96,6
98,7
96,6
93,8
94,1
92.9
97,7

'39,7

104,9

40,6
49,3
55,6
58,1
67.3
73,8
79,7
84.1
91,0
94,1
85,9

104.3
109,7

9,8
5.8
10,7
10.3
6.6
13,7

39.4
40.8
50,8
58,1
60,1
71,7
79,0
86,6
92.8
102,0
106,0
94.5

104.3
102,7
109;6

9,0
5,5
10,1
9,2
8.7
12,3
13.3
10,1
13.3

Semestral

6,3
6.4
7,1
5.5
5.5
9.3
5,7
4,5
3,4
5,2
5,3
6,0

36,0
36,1
38,9
40.2

OUt
Nov.
Dez

Mensal

94,7
91,8
91,5
91,3
91,2
97,6
99,5
97,7
95,1
95,9
95.3
99,7

6.3
6,8
7,2
5,4
5,1
8,0
6.1
5.8
3.7
4.8
5,0
5,1

Sel

Em 12
Meses

-41,3

47,0
45,7
45.3
40,4
39.7
38.1
35.8

117,4
118,6
127,2
142,8
152,7
174,9
197.2
206,9
211,0.

14,4

10,1
14,4
15,6

8.7
7,4

119.0
121,2_
130,3
149,5
162.7
190,8

219.3
229.7
234,0-

fn<»c•

lndlce de Custo de Vida- RJ

Nacional ~H PNços ao

Con.umldot-INPC
Mensal

Semestral

Em12

Menu!

M37,8
36,3
36,9
39,3
43,8
45,0
46,1
44,1
42.3
40,7
36.6
38.2

98.3
97,4
96,8
...8
99.7
101,9

9.0
6,7
9.2
8,3
6,9
11,1
12,5

40,5
42,6
49,4
55.1
58,3
63.2
68.6

105.2
105.5

8.2

70,9

9,9
9.7
6,7
6.8

72.0
74 2
i3.9
703

7,1
6,6

5.5
5.5
7,9
6,5
7,25,1
4,2
4,3
4,7
7.8

101,2

96,5
...8

....

96,4
101,8

112,6

118.3
116,2

125.6
136.9
1-tJS

...
...

1.8

5,8
<.8
5.4
7,5

5.0
4.8

...

3.9

5.4

39.8
39.3
39.1
<0.2
41.3

45.2
43.8
43.2
41,8
<0,5
37.6

36.3

......
....

Eml2

93.2

96.0
95,0
93,4
99,8
101,1
99,4
97.2
97.0

. ..
97,9

10,8

41,8

104,0

6,6
8.3

42.6

IQ-4.,2
109,1
114.9

7,7

...
5,8

170..2

13,6
'.1,5
9,5
13,0

: i5.2

72

! 1I.9

7,1

1~6.9

..........

47,5
!52.9

ss.o
51.8
61.8
66,.;
68.0

H3,4
t15,1
129.5
13:'!)

u: 8

762

H\95

':"8.S

l i7 4
1 ~g 1

·a.9

3853
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1.14- Custo de VIda • Salauo Mmtmo
~no

Periodo
1983

1982

Custo do VIda
Nominat 1/

Nommal ,!

Reat21

Salário Min•mo
Nominal 1/

Real2/

~lem(PA)

80,1

Totat
Ahmantaç&o
S&to Hon:tOI'Ite (MGI

6862,-40

70,1
93,8

Total
Alm'lentaç!o
Brasih&(OF)

8150,00

89.5

Tola•
Ahmentaçlo
FlonanOpolls. (SQ
Total
Altmenlaçlo

98.2
89,6

14056.00

95,2

16 208,00

223,8

7328,<47

8350,33

8150,00

100.1

8150,00

105.9

106,7

(196,91

34 764.00

7568,91

16 208,00

7 879,44

201,4
255,6

34 764.00

6571.64

16 208,00

8007,91

182,7
237,.C

3oC 7S...OO

6 756,85

99,5

90,3

6171,91

225,9

99,7

103,7
96,0

30588.00

251,7

113,9

Fonaten (CE)
88,0

Total
Alunentaç.lo

110,9

Ahmentaç.lo
Pol"'o Alegre {RS)

Total

112,8
106.0

13 592,0.!5'

6917,05

182;2
214,8

30 452.00

6 255.55

6 862,40

126.3
131,4

14 056,00

64(f9,48

219.5
236,7

30 588.00

5 131.35

B 150,00

96.3

16 208,00

s2ar;sa

171,2
219,0

34 764.00

7 327,99

14 056,00

6803,46

203,0

30 588.00

5 780.05

34 764,00

7 256.11

34 764.00

7 785.89

109,8

09,8
80,1

Ahmentaçlo
Re.c•le {PEJ
Total
Alomentaolo
R10

6461,60

84.2

Manaus (AM)
Total

92,.C

110,9
120,9

6662,40

100,6

8150,00

106,7
95,41

272,0

de Jane•ro {RJ 1

Total

90,9

Total
-~··-r--~:-

~·to.::

101,8

96.0

Allmentaçlo

sa:. PaulO CSf"/
--

16208.00

8185.86

177,9

227,5

99,9

94,6
93.0

8150,00

64.0

16 208,00-

8 548.52

164,1
213,6

··~

l,.,.

~

2; 0eU.lOt >I'IO_..;:e n->O.J>O CIO CU $lO 0. VIda de cada Capital

Bau 1981 • 100

foi aprovado pelo Congresso Nacional
c Decreto-Jet rr?-2 065, E-stabelecendo
que. até 31 .7.85, o reajuste semestral,
segundo as diversas faixas salariais,
passana a ser cumulativamente, observados os seguintes critérios:
a) até 3 vezes o valor do maior salário
mínimo. muttiplicando;-Ge o salário
por um fator idêntico à variação
semestral do INPC;
bl de 3 a 7 vezes o valor do maior salário
m-immo. apliCando-se. até 3 salários,
a regra do item anterior e, no que
€xceder. c tator 0.8 da variação do

1.3-Taxas de Reajuste Salarial e Variaçõ_~~-~!-~estrals do INPC

.,

INPC,.,

3SM

ct oe 7 a 15 vezes o valor do maior
salário mínimo, aplicando-se até os
limites dos itens anteriores as regras
neles contidas e, no qUe exceder, o
!ater 0,6;
· . ;: .--~_
d) acima de 15 vezes o vator..do maior
salário minimo, QplicaOcrcH;e- as regras dos itens anterim~s até os respectivos limites e, no que exceder, o
f;;nwC"!'
-r} .J;·:: ., • ·~:l :·...:, ~--~·:.:: .lt~.~=~'" . "'t'u.
.
a i nda. que
·e;;·, c.a~.:.:- 0e h..::;,:..:l. nldhJ: ou de_prejuízas
aca~e=lt:ica si-~
econOmica~:é financeira à em-

comprovados que

tuaçao

presa. será licita a negoclaç4o do reajuste, medtaote acordo coletivo, ou, se
malogrado este, podenl o aumento ser
estabelecido por sentença normativa,
Que c-oncilie os interesses em confron~
to. Poderá também ser negociada, entre
empregados e emprega<:E>re~:parce!a
suplementar, fundamenta:da- no acréS-
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cimo de produtividade da categoria, a
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·de p~ímeiro de novembro, através do- .. dando à. mi!Ml.U maior variaç.'lo, respectivamente.
Decreto n? 88 930, de 31.1 0.83, o maior
e o menor salário mínlrrio foram· reajus·
Na lndustr'a
base, o índice dà
tadós em 64,2%.
salário médio na' Produção_ de bens de
A folha de pagamento .na jndtístiia
capi\@1 sob enco.'menda registrou_
-- .c;e-séimel!to mN10 em 1983 ele 1_24.3%. A
açY..sou, em termos nominais expansão
de 1 01" ,6% em-] 983;taxa gug.-{1ef!acio-·
nfvel de Setores. máquinas mi!cánicas
foi o que regiStrou ·maior variação
náda pela variação médÍa do 11\jf'C
. (127%):
(138 4% indica queda real de 26 6%

qual terá, por limite superior. fixado pelo

da

Poder Executivo, a variação do PIB real
..per capita", ocorrida no ano anterior:
No per[odo de 1.8.85 a 31.7$8, o
aumento salarial será obtido multiplicando-se o montante Qo saJário,semestralmente, pelo fator correspondente à
fração da variação semestral d_o IN PC,
como indicqdo:
a) 0,7, de 1.8.85 a 31.7.8_6;
b) 0,6, de 1.8.86 a 31.7.87;
cl O 5. de 1.8.87 a 31.7.88.

a o resul
·.
da
_própoa mflação, a- pOlítiCa salarial e a

~Com r81aÇãa ao·- índice

de

'siilários

pagos poi_Jjdr~:de trabalho a oito cateretraçãn da ahy1craoe econôm!C~. A
gorias cra<::Ormfilçao civil. obse!Vou-se,
ryível de...s.e!Qres, a folha _(j~~p~a~ament9 _~.Pe fcrrna ~J~!~C!:lL:aja .. Qt.:e ~ ~...-p=.r:sà::)
nom1na: n_a..__l_O_düstria e_xtrat:va_ mineral
ck:ts_·..~ã;Di;:::,;; :;;::..:::~.:::·s ;:::;;r:::;::..=::;;;::::_,.::.:...:_~-~-~
éxPand1U-se de 116,6%,enquanto--na de
a.Oa!xo aos >=live~s ce :r.~:3.;;_.1.:: . .:om
transform1)ção registrou-s~ •. também.
quedas rea1s mais 3:Centuadas, ocorincre(i'lento d_E! 1_01,2%.
rendo nas profis~ões _de bombeiro hiPortrabalhador, a folha de pagamendráulico e armador.
to na indústria registrou elevação- de
Os reaiUsieS de venCimentos. salá117 ,3%, com o salário .roédio -no setor
rios e proventos -dos servidores civis do
extrativa·mineral crescendo de 120,6%
pr Executí_vo._fOram em rriédia e
e, no-de transformação, de 117,2%. A
64,5% em 19 - . Para o ano de 1984,
nfvel d~ gênero, as variações mais in~
Decreto-lei n~ 2 079.d.e20.12.8;3_. fixou o
~ju_ste da c!asse'e:i 65r 0~. ~ .:;igcr:Jr a
tensas lOcalizaram-se em têxtil {112,1%)
e íarmacêut1ca (139,0%f, correspon:.-- partir ll~ ;JJ. :·r;..',~t.: ,:_, ..:."t,;;:c.

f<T: 1-9:83. b maJor, o _mediano e o
menor salános mínimos registraram,em
termos- médios, aumentos de 114%,
118% e 124%, respectivamente. O Decreto n? 88 267, de 30.4.83, elevou, com
vigência a partir de primeiro de maio. o

valor do maior salário mínimo de
Cr$ 23 568,00 para Cr$ 34 776,00, en-

a·

quanto o mediano e o menor foram
reajustados a um só nrvel, passando de
Cr$ 20 736,00 e Cr$ 20 328,00, respectivamente, para Cr$ 30 600,00. A partir
1.15- Taxas da Reajusta Salarial
%no Período

Funcionalismo
Público Fedoral3i

Salário MÍnimo

ConoçDo
Automática. 11

Maior

Real21

Menor

_

SetOf da Pmcluçlo
de
de C&pltal

... a.n.

Setot da PToduç.âO
tndustnal

nu.lndUstriu

Dezembro

1978
1979
1980
1981
1982
1983

41.2

43,0

41,0

84.5

88,0

95,5

91,0

97,4

100.4

106,1

97.0
163.3

142,4

104,9
118,7
108,9
147,2

97,6

2,1
6,8
5,9
2.7

-2.1
-12.8

38,0
-10,0

84.0

66.3

1U1.3

73.0
96.0

'32.5
122,9
132.6

&7.4

112.0

62.0
66.7

102.9
'25.3
116,0
132.6

f/ VariaçOes do INPC apli~veis aos reaiustes de 1unho e dezembro. Até oul/19 utilizou-se o fã_lor de rea1usta_mentº s~lanal íl.et ~ 6. I .&7fl.t~
21 Deflator: ICV·fU. aolicado_ ao maior_ salâno mfnimo.
'Ji A oamr de- 1961 re!ere-s& somente-_aç lunc1onali$mo C1v11 da

Do nosso livro "DíridJl Externa" recordo:
SEÇÃO IV
.. Empréstimo junfO ao _Sistema Bancário
Privado Internacional."
Capítulo I --Acordo de ÇI'_é(lito e Garantia,
coordenado pelo Morgan Guaranty T rust C:ompany of New York.
"Partes: Banco Central (tomador. Brasil (avali.s~
ta). Credores (bancos participantes do consórcio vide lista na relação anexa 4 - schedule 4)."
"Objetivos e montante: abertura de linha de crédito no valor de 4 bilhões e 400 milhões de dólares''.
"Juros- 21,8%- acinia -da LIBOR. Para os emprE:stimos denominados "Domtstic Priced Loans" o
equivalente a um spread denominado .. Relevant
Domestic Margin" mais a taxa de jurOs denominada "Relevant Dom estie' Rate" que corresponde aÔs
seguintes valores para cada uma das moedas:
Belgian Franc
17/8%

Canadian Dollar
Deutsche Mark Deutsche Mark -

FiXed
Floating

Dollar
Japanese Yen Japanese Yen Swiss Franc
Taxas extras.

FiXed
Adjustable

17/8%
21/8%
17/8%
17/8%
13/4%
1.55%
21/8%

Uh1~0

-.. -~~Taxa de disponibilidade de crédito commitment
fees incidente sobre o montante não utilizado do to~
-tal dos recursos postos à disposição, valor de 0,5%."
- hpoca do pagamento: trimestralmente.
Defmição: para fins de incidência do commitmeni
fee considera-se a parcela não utilizada de cada
compromisso glábal de emprêstinl-(l OU:Séfa ã diferença, entre o montante global estabelecido _no "Adítion~.fLoail Agreeinent'' e 'aciuêle etetivãineóte Sa~
Cada pelo tomador. O Banco_ Central _autoriza o
. Agente a eff~tuar o pagamento do commitment fee
devido aos bancos credores.
;;Taxa -de abert~~a de Crédito facllity (ees - d~ 11/2% sobre o empréstimo total. O Banco Central
~utorb;g o_ A_gente a pagar aos bancos credores, em
cada d~:tta çie tomada de empréstimo, o facility fee
devido a ele."
~·Taxa de-agencia~ento ~gency f~es- a ser pag~
anualmente e a ser fixada posteriormente entre o
M_prg~ e o B~mco Central (é o que consta do con~
trato)." Época do pagamento: a primeira pafcela será devida na assinatura do contrato de empréstimo e
as SubseqUentes anualmente.
"Garantias do Tesouro.
UTt':Sõuro -se compromete a incondicior;r.almente
e irrevogavelmente responsabilizar~se solidariamtm- _
te_çom o BC pilo pagamento potl.tual das parcilas
(principa_I e encargos) e isto_ independentemente da

validade, legalidade ou executoriedade deste Acordo.
O Tesouro renuncia á apre-sentação de qualquer
protesto, benefício de ordem, pagamento sob protesto, ou qualquer outro ato que condicione a validade de pagamento.
A garantia independe de uma prévia pretensão
contra o Banco Central (o Morgan pode exigir-diretamente do garantidor, o Tesouro). A garantia fornecida tampouco será revogada ou suspensa por
força de norma, regra, ou mudança na estrutura de
pOder (Constitucional)".
Fonna de garantia: Aval incondicional.
Sr. Presidente, V. Ex• já -me avisa que meu tempo está
terminado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - V. Ex• tem
três minutos, nobfe 'Senador.

-o

S:R. ITAMAR FRANCO -

Quantos minutos?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr; Dalla)- Três minutos. A Presidénciã. deu meia: hora a V. Ex• para dar seu
parecer.
O SR. ITAMAR FRANCO - Lamento dizer a V.
Ex~. Sr. Presidente, mas com todo o respeito, não tenho
condições de termin-ar-em três minutos. Nem se tivesse a
velocidade da luz poderia fazê-lo, mas vou tentar.
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Em países mais adiantados Sr. Presidente, os trabalhadores não apenas participam da produtiVidã.de, mas jã
participam também dos lucros das empresas. Vejamos o
que diz nosso Ministro Delfim Netto. Quero, aqui, caracterizar bem que o problema nunca afeta o povo, nunca afeta os trabalhadores-, nem mesmo os legisladores,
nem mesmo os Parlamentares, o problema é sempre atinente à área econômicil- do Go_verno._Em_l9_82, o colapso
cambial provocado pelo máximo de juros sobre o máximo de dívida externa, com perdas reais no terinos de troca; cotações de venda em baixa, cotações de compra em
alta, pós o Pais no--pior dos mundos. O déficit público,
desfalcado da ração externa dos fresh money temos sempre que usar o inglês, porque as autoridades económicas
gostam muito de usa-lo com doses redobradas de captação: fiscal e redução salarial.
O déficit pUblico brasileiro normalmente é coberto
com uma taxação fiscal mais forte, ou como tem acoritecido, através da redução nesta teoria rriorietarista,- dós
saláriõS. O _Tesouro tomando dinheiro emprestado ao
poupador ...

O Sr. Presidente - (Faz soar a cafupánhia.)
~a

primeira campimhia, Sr. Presidente?

O~ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Q_f<mpo de
V. Ex,t- está esgotado, nobre Senador. V. Ex•é um exímio
cumpridor do Regimento e seu intransigeriié defensor.
Faço um apelo a V. Ex• para que encerre seu brilhante
parecer.

O SR. ITAMAR FRANCO- Pediria a V. Ex•, pelo
menos. mais sete minutos e rrieia..
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• tem
os sete minutos e meio.
O SR. ITAMAR FRANCO -Em_ sete minutos e
meio, Sr. Presidente;-pretendo concluir.
~o próprio Governo, Sr. Presidente, e veja bem que é
Opróprio PMDB, já não digo o Partido de lá, ou os Partidos de lâ, porque agora hã a Frente Liberal, mas nós
aqui do PMDB querri o diz é o próprio Ministro quere-conhece que meio milhão de novos servidores foram
contratados às vésperas das eleições de 1982.
Por isso, Sr. Presídente, nós de Minas Gerãis lutamos
contra todo o poderio da mâquina do Governo. Nunca a
História de Minas assistiu tanto poder ecOnôinicO Contra a candidatura do Dr. Tancredo Neves, contra nossas
candidaturas. Eis que de repente se passa uma borracha
e se faz o famoso acordo de Minas, só em Minas, porque
em Pernambuco não, no Rio Grande do Norte não, na
Bahia não, em Sergipe não, no Piauí não, mas em Minas
sím. Minas tem de fazer o acordo.
Esquecemos, Sr. Presidente, que o poder económico
foi jUlgado para impédir, por exemplo, minha presença
aqui na tribuna, hoje.
O Sr. Luiz Cavalcante - Dr. Tancredo vale bem o
acordo, meu nobre colega. O acordo de V. Ex•s, conterrâneos dele, vale a pena.
O SR. ITAMAR FRANCO --Gostaria que V. Ex',
Senador Luiz Cavalcante, tivesse andado conosco em
400ou mais municípioS de Minas Gerais e olhasse vis-avis os homens de chãpêu de palha na cabeça, que acreditaram na hora da virada, acreditaram que depois de 20
anos, Senador Luiz Cavalcante, nós do PMDB, e antes
do MDB, havíamos prometido uma reversão do processo administrativo; político e social de Minas Gérãis.
Com todo respeito e admiração que tenho por V. Ex•,Ia~
menta que V. Ex• não tenha percorrido nossos vales e
quebradas de Minas Gerais para sentir de perto os
problemas mineiros.
O Sr. Luiz Cavalcante- Infelizmente, eu não uso chapéu.

O SR. ITAMAR FRANCO - É verdade, mas muitos
·mineiros usam, Senador Luiz CaValcante, sobretudo nas
nossas pc!queitas vilas.
Em 1980/83, o produto caiu 3,9%; a renda per capíta
menos II% e o produto industrial menos 15%.
Há hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 8 a 10 milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados.
Falei, hâ pouco, do Terceiro Mundo, lembrando a
própria expreSsão do Ministro Delfim Netto, e vale a
pena citar a fala de Rainer Offergeld, "Tarefas do Estado e da Economia", antigo Ministro Federal da Cooperação Econômica Alemã, pronunCfada em 1982, ante um
grupo de países em desenvolvimento~

"Os serviços das dividas crescem rapidamente,
impelidos adicionalmente pela política norteamericana de juros alto_s. Em_l98I, os_ paí&es' em· desenvolvimento tomaram em seu conjunto e pagaram
' cerca de I 15 bilhões de dólares em juros e amortizaç_ões; desse montante 71 bilhões de dólares tocaram aos países não produtores de petróleo. Ao choque do petróleo segue-se o choque de juros...
Vou abreviando, Sr. Presidente, pedindo a V. Ex• que
conste dos Anais o meu relatório.
O nosso Brasil, Sr. Presidente,-iiansfere,- não são os
trabalhadores, --5,1% do seu Produto Interno Bruto ao
exterior. Nenhuma nação desenvolvida permitiria que se
retiraSse do seu Produto Interno Bruto 5% para pagar o
serviço· da dívida e_ nós brasileiros estamos permitindo
"que sC reti!eisso do País, fazenàõ-Com que haja~rC:cessão~
fazendo ex:_atamente, como querem fazer nesta noite, que
·se i!_tantenha uma redução salarial que trará prejufzos
não apenas aos trabalhadores mais à pr6pria Nação brasileira.
Sr. Presidente, teria muitas coisaS- a- dizei Sobre o
problema da dívida externa, paTã 1e!nbrãr- ão Senli.do da
República, mais uma vez.
Senador Luiz Cavalcante, tomara que o candidato de
V. Ex', o candidato da Aliança Democrática, Se recorde
de que, num contrato com o Fundo Monetário Internacional, através de um dos bancos chefiados pelo Banco
M orgon está escrito que ·nem mesmo mudando a estrutura de poder neste País, esses contratos poderão ser alterados!
Oxalá o Dr. Tancredo Neveúenha-coragern suficiente
para romper com o Fundo Monetãrio Internacional!
Oxalá, ele tenha coragem para rasgar esse contrato que
atenta contra a -sOberania nacional! Fa-ço VotoS, SCiiador
Luii Caval~nte!
-

.. ___,_,

---

-·

..

-

.

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex' diz tomara e eu digo
também: tomara ver meu querido colega Itamar Franco
ao lado de Tancredo_Neves!
O SR. ITAMAR FRANCO_-:--- Tomara, Sr. Presiden~
te! Vamos invocar a Deus! Quem sabe, tudo ê possível!
Debaixo do sol, Senador Luiz Cãva1cattte, quem sabe,
tudo ê possível!
Sr. Presidente, vejo que V. Ex• está impaciente. Veja
que tentei sensibilizar V. Ex! com a fala do grande Gustavo Capanema. Mostrar que os minutos passam, Sr.
Presidente e os segundos pouco significado, às vezes, têm
nas nossas vidas, mas V. Ex•, fiel ao-Regimento da Casa,
já está com a mão na campainha.
Vou termínar,lamentando não poder dar um relatório
mãis pOrmenorizado.
Gostaria, "Sr. Presidente, de pedir aos Srs. Senadores
- que examinem as emendas supressivas que serão enviadas para dizer do estágio de recessão que a Nação brasileira atravessa. Antigamente, em 1970, falávam-Os do
problema da diví.São interna áa renda. Hoje, falamos em
desemprego, e já falamos, agora, em fome neste País.
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Os trabalhadores não são culpados, o povo não é culpado. Gostaria, para mostrar isso, de ler um ofício que
acabo de enviar ao ex~Ministro Camilo Penna, à pedido
do Senador Jutahy Magalhães, para caracterizar que não
são os salários dos trabalhadores, não são os l 00% do
INPC previstos., que estão a infelicitar este País.
Sr. Presidente, passo a ler o oficio que, como Presídente da Comissão de Finanças, estou enviando ao Sr. João
Camilo Penna, acolhendo pedido feito pela unanimidade
da Comissão, em atendimento a uma proposta do Senador Jutahy Magalhães. e que define bem o estado de coisas a que-chegou a Nação Brasileira:
llm.,. Senhor
Dr. João Camilo Pena
Belo Horizonte- MG.
Prezado Senhor
Em reunião realizada no dia 10 do corrente, estaComissão aprovou, por unanimidade, proposta oral do
nobre Senador Jutahy Magalhãc;s no sentido de convidálo a comparecer a este Orgão Técnico, a fim de prestar
esclarecimento sobre recentes declarações prestadas por
Vossa Senhoria à imprensa escrita a televisada, relativa~
mente ao combate da inflação por parte de integrantes
da cúpula do Governo, bem como sobre "corrupção praticada por agentes do Governo e representantes da área
privada".
Aguardando confirmação de V. S• sobre sua aceitação
a este nosso convite, reitero os meus protestos de estima
e consideração.- Senador ltamar Franco, Presidente da
Comissão de Finanças, do Senado Federai.
Aí está, Sr. Presidente. Nós não somos culpados. Que
a Nação, um dia, possa realmente julgar aqueles que a
infelicitaram. Esperamos, então. qbe nossas emendas suw
pressivas, sejam aprovadas pelo jSenado da República.
Estou convencido que os Senhores Senadores não
aprovarão, por tanto, o substitutivo integral da Câmara
dos Deputados.
Lamento Senhor Presidente., mais uma vez, a exigUidade do tempo, mas creio ter dado, ainda nossas deficiências, uma visão analítica da Comissão de Finanças.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 18-/Q-84 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, Sr. Presiden·
te, qual foi o artigo referido do Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) 321.
.
~ .

Foi o art.

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, .a primeira indagação que faço é se V. Ex• está considerando o
projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, como substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ~um substitutivo. TQdo o p~ojeto que veio de lá, em termos de
emenda, é substitutivo.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• o considera assirri?
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Perfeito. O
Regimento considera assím.
O SR. ITAMAR FRANCO -Interpretamos diferentemente, mas temos de respeitar a decisão de V. Ex•
Sr. Presidente, estamos surpreendidos com esse requerimento. Quando da reunião da nossa Bancada, salvo
melhor juízo, porque tudo está em juízo, havíamos concordado que votaríamos e não pediríamos qualquer reparo em relação ã urgência urgentíssima para este proj~
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to. Mas havíamos solicitado que a Bancada do PMDB
concordasse com os destaques isoladamente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Informo a
V: Ex• que logo após a votação desse requerimento o Sr.
Secretário procederá à leitura dos destaques.

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V.Ex•quenãoto~
mando conhecimento do· que pode vir depois, tenho real-

mente de ser informado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesaestã
esclarecendo a V. Ex!___ _

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito_obr_igadg, ~m
o esclarecimento de V... _Ex_! nada mais tenho a falar.
DISCURSO _PRONUNCIADO p[jLO SR.JTA·
MAR FRANCO NA SESSÃOIJE !8,10.,84 E QUE,
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERiA
PUBUCADO-POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) --Sr.
Presidente:
Ap~esentamos

uma série de destaques de supressão,

inclusive um da maior importância que trata do reajuste
de 100% do INPC, que eu solicitaria a_ V. E~•-o cblocasse
destacadamente.
Evídentemente, fizemos um oficio a V. Ex•, porque o
Regimento nos permite. Mas V. Ex• poderia proceder ao
destaque.
Se V. Ex• entender diferentemente, poderíamos, então,
com autorização de V. Ex•, encaminhar requerimento
por requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estamos co·
locando em votação o requerimento de destaque de autoria de V. Ex• e dos Senadores Carlos Chiarelli e Fernando Henrique Cardoso.
V. Ex• quer separar o inciso do salário.

O Sr~ Itamar Franco- Queremos separar, Ex• ...
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. !TA·
MAR FRANCO NA SESSÃO DE !8-10-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR.. ITAMAR FRANCO (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
É para encaminhar contrariamente ao regime de urgência que se pretende dar ao projeto que regulamenta o
Colégio Eleitoral.
Antes, Sr. Presidente, eu queria saudar o quorum hoje
realizado no Senado da República, na esperança de que
noutras noites, noutros dias, o Senado possa ter essa presen~a tão valiosa dos Srs. Senadores.
Queria, Sr. Presidente, talvez, nesta últ~ma batalha
.contra o Colégio Eleitoral, que se apreserita à NaçãO
brasileira, tentar mais uma vez que o Senado da_ República não aprove' a urgência para o projeto que regulamenta
o Colégio Eleitoral. E isso, Sr. Presidente, na esperança
sempre grande de que o Senhor Presidente da República
- e ainda há tempo para isso - possa remover o entulho do Colégio Eleitoral e erivie ao Con_grc;:sso Nacional
uma mensagem propondo a este País as eleições diretas.
Veja, Sr. Presidente- e me permita V. Ex•, apesar do
tumulto que se faz, agora, no plenário- que é incrível
as Lideranças fazerem acordos para aprovar uma lei
complementar com que se pretende regulamentar o Colégio Eleitoral. As mesmas Lideranças da Câmara dos
Deputados e as Lideranças do Senado da República aí incluído o meu Partido-. n_ã_o possam fazer um acor-
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do para solicitar a V. Ex• que coloque na Ordem do Dia
projetas como o do Deputado Theodoro Mendes, a
emenda parlamentarista, que tratam das eleições diretas,
S_r. Presidente. É estranho! Oxalá a Imprensa possa registrar isto;-sr. Presidente, que hã um acordo de Lideranças no Congresso Nacional. Friso, Sr. Presidente:
acordo de Lideranças no Congresso Nacional para aprovar o Colégio Eleitoral. E estas mesmas Lideranças nãq_
façam um acord_o para colocar na Ordem do Dia o projeto da~ eleições diretas.
Sr. Presidente, venho de Minas Gerais, sofrendo no
meu- Estado as níaiores Pressões para que·campãt'êç3. ao
Cõlé8io Eleitoral. Atê agora, mercê de Deus, tenho resistido_,_Não sei até qüarido, -mas atê ag-õra pude resisfir, na
esperança de que no Senado da República, as Lideranças
de todos os Partidos levantassem suas vozes e, ~iri2;indo
se a V. Ex•, fizessem um ·apelo que, tenho_certeza, V. Ex•
atenderia, para que colocasse na Ordem do I)"iã -o PiOjCfo
que trata das eleições- direta_s neste_ País-.
-frlft!liZffieD.te,-sr: Pre5iaente, as contradições -estão na
vida pública brasileira: Há pouco, diZia, em relação ao
meu Estado nós que sofremos o diabo nas eleições de
1982, hoje temoS o Acordo de Minas, abrindo aos nossos
adversârios de ontem as portas da administração pública
do meu Estado. Os mesmos homens, Sr. Presidente, que
há poucos anos, que em 1972 nos massacravam nas
praças públicas, que jogavam sobre nós todo o poder
ecónômico do_ Governo, depois de durante 20 anos viverem ã sombra do Governo, voltam agora a Minas Gerais
para, mais uma vez, usW:ru_ir da partilha do_- Governo.
Se os homenS de Minas Gerais; Sr. Presidente, quisessem realmente dar os II votos ao candidato Tancredo
NJ!;ves, se houvesse pureza nos seus corações e nas suas
rilentes, --elt!s pOdt!iiam dar esse votO sem partilha do
poder. Mas não, Sr. Presidente, são 11 votos que vi;lo
custar caro ao PMDB mineiro. Não tenho -dúvida - se
até lã existir o PMDB mineiro que começa a fiCa:r s-em ai-·
ma•. - que o eleitorado, em 1986, se"ndo chamado a uma
eleição direta para eleger o Governador do Estado, para
renovar os 2/3 da nossa Casa - pouca gente está atentando que esta Casa vai ser renõvada em 2/3- af quero
ver, Sr. Presidente, se vamos conseguir até lã tentar manter o povo sob_ o ópio, sob o engano, sob a frustração de
que esse Colé&io Eleitoral representa a vontade da
Nação brasileira. Não é verdade, Sr. Presidente, e lamento que as Lideranças do Senado_ da República, como lamento que as Lideranças da Câmara dos Deputados não
se unam numa só voz para pedir a V._Ex~_as eleições dit:e:~as_, mas se unam neste momento para votar o ColégiO
Eleitoi'af, que vai coil.duzir, não importa nossa definição,

a

q~e va~ con~u~ir ileg_itimamente_u_~ cid~~ã_o~ ~_residên~

c;ia da República.
Portanto, Sr. Presidente, me manifesto contrário, jâ
dizendo ã V. Ex• _que se as Lideranças aprovarem esse requerimento, pedirei verificação de quorum.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 18-10-84 E QUE.
ENTREGUE À RE.VlftÃOJJO_QR;lDOR, SERIA
PUBL!CiiDO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -

MG. Para

uma queStão de ordem.)- Sr. Presíd_ente, Srs.-Senadores:
Eu gostaria de saber de V. Ex• a quais COinissões será
remetido ó atual projeto qUe regulamenta o Colégio_Eleitoial?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Só à Com is,

são de Co.ris~ituiçãO e Justiça, ~obre Sena.dor.

--

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, mais
uma vez quero tentar, educada e respeitosamente, convencer V. Ex~ de que à Comissão-de Finanças d~ve ser
enviado esse-projeto. Eu leria para V. Ex• o art. 108, inciso VII, do Regimento Interno, levantando_ portanto a
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questão de ordem por que a Comi_s_são de_ FinanÇas deve- rá opinar.
..À Comissão de Finanças compete opinar sobre:
VII- qualquer matéria, mesmo privativa de outra Comissão, desde que, iinediata o_u remotamente,
influa. na despesa ou na receita pública ou no patri:.
mônio da União."
_ Remotamente, Sr. Presidente, mais cedo ou mais tarde
posivelmente o Senhor Presidente da República terá que
remeter ao Congresso Nacional o projeto,-estabelecendo
- se é que vai haver, tudo indica que sim -, o chamado
jeton. para os Sl:s. Deputados e Senadores, para o compareCimento ao COlégio Eleitoral.
Portanto, Sr. Presidente, "remotamente" o projeto
que hoje serã examfnado pelo Senado da República,
obriga a Comissão de Fiiiãnças a dar seu parecer, porquanto; ilã() tenho dúVidaS, a Dão ser que V. EX• jã 'declãrasse ao Senaâ_o d_a República e, via de conseqUCncia, à
Nação brasileira, que não haverájeton para os Srs. SenadOres e oSSfs. be-plltad.os QUe Comparecereni aõ-COlégio
Ele_itoral.
V. Ex•, pode observar que o inciso VII fala em uimediata ou remotamente influa na despesa ou na receita
pública". E o jeton influirá na despesa da União.
f: o encaminhamento que faço a V. Ex•.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. !TAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 18-10-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO ~DO ORADOR, SERiA
PUBLICADO POSTERiORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -

MG. Para

uma comunicação inadiável.)- -Sr. Presidente:
Apenas para deixar registrado o seguinte: hoje, houve
um órgão dã. imprensa que, prCtendendo descaracterizar
nossa luta pelas eleições cliretas, quis mostrar que nossa
lUta; aqui, se trata. de um problema de ordem pessoal
com o ex-Governador de Minas Gerais. Não é verdade,
Sr. Presidente. Bastaría lembrar os vinte anos que estivemos na mesma trincheira com o ilustre Dr. Tancredo
Neves. Recordaria apenas, Sr. Presidente, a minha Cidade de Juiz de Fora, em 1974, como filho da terra, elegeume Senador, mas em 1978 em Juiz de Fora, defendi a
candidatura do Dr. Tancredo Neves, correndo todos os
riscos de que. a cidade não me entendesse.
Em 1982, Sr. Presidente,- o Senado já está cansado
de ouvir isso, mas ê Preciso que esse jornalista que colocou isso _ouça mais uma vez - em 1972, contra todo o
meu Partido, exercendo a Presidência do PMD B mineiro, quando lá se fundou o Partido Popular, com as maioreS Iide"rançlts do meU Estado, eu lutei, repito, contra
todo o meu Partido, para que se procedesse ã integração
do Partido_ Popular ao PMDB. E mais ainda, Sr. Presidente, jâ lançado oficialmente como candidato ao Governo do meu Estado, mostrei aos meus companheiros
que a prevalência na vida pública deveria caber não a
mim, mas ao Dr. Tancredo Neves. Retirei minha candid_atura e pedi ao meu Partido que apoiasse a candidatura
do Dr. Tancredo Neves. Não tenho nenhum problema
de ordem pessoal com o Dr. Tancredo Neves. A minha
luta _!lesta trjncheira é l!_ma: luta inglória, ~ verdade, ...

O S,R.

Pit_ESIDENTE (Moac:yr Palia.

campªinha.)_

·

-

-

~-

Faz

soar a
-

O SR. ITAMAR FRANCO- ..... mas ela é baseada no
ifue <i prendi com um grande Senador da República, o Senador Milton CampOs. Peço permissão a V. Ex• para ler
três linhas do que dizia Milton Campos, e esse tem sido o
ªpanágio"da minha vida pública, a diretriz. Quando Mili~~- Campo§__ dizi~-~-~ ~!e disse uma vez, aqui nesta Casa:
"A fidelidade aos princípios é o único meio de
evitar que o homem público adote passivamente as
idéias de sua posição em vez de, como lhe compete,
tomar sempre a posição de suas idéias".- Milton
Campos-- p. 589.
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É o que tenho tentado cumprir na minha vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE /9-i0-84 E QUE,
ENTREGUE À REV/SJO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discursõ~) :.:.. Sr. PresidCntC, Srs. -SenadOi-es:
Evidentemente. não esperava jamais ser chamado 3 f3..
lar nesta sessão, porque, olhando a relação de oradores,
a minha inscriÇão está, como se costuma dizer. no· poço.
Mas, V.
gerierosamente, me concede a palavra. E
é até muito oPortuna a idéia de V. Exf, porqu-e nesta sCs~
são, antes de cOmeçarem os nossos trabalhos, tive a hori·
ra de receber um opúsculo de um trabalho muito bem
elaborado, se bem que ainda não o li todo, apenas assim
per suma capita, uffi trabalho do nosso colega Senador
Lourival Baptista SobrC ..0 COri8iC:ssô Nã'êiOn-al e·o cOD~

Ex•.

trole do Tabagismo. Reflexões sobre a essencialidade e
urgência de uma legislação específica".
Nós sabemos que o nosso colega Senador Lourivai
Baptista, quaildo nada está nesta Casa há seis anos, e
tem-se ocupado e se preocupado muito com o problema
do tabagismo no Território naciorial.
E aqui e ali, quaRdo_o nobre Senador ocupa a tribuna
para falar do controle do tabagismo no Brasil e faz também, como médico, abordando _algumas doenças causadas pelo tabagismo ou pioradas com o seu uso. E ao
aparteá-lo digo sempre que nunca me esqueci "de uma:
notícia ouvida na- televisão, e acredito que o próprio Senador Lourival Baptista a ouviu, aquilo que foi chamado
"a morte do berço,.. São as mães que, talvez por falta de
orientação, ou de uma assistência médica adequada no
acompanhamento de sua gestação, costumam elas fazerem uso do cigarro.
Eu tenho tido o cuidado, vez por outra, mesmo dentro
do Senado, qUando me encontro com qualquer senhora
que eu a vejo em estado de gestação fumando, chamo-lhe
a atenção: .. de certo ignora o mal ·que o vício di fumar
poderá acarretar ao seu filho. Se quer que ele nasça sadio, forte, precisa fazer de imediato uma coisa, s-ob pena
de perder o rebento: abandonar o fumo! A senhora não
viu na televisão, no programa "Fantástico", uma: advertência muito séi'ia às mães grávidas, para não furnarciiri.?
Não ouviu a nõtleiã das crianças que amanheciam mortas nos berços e ninguém sabia o porquê, ·a causa- determinante do óbito? E veio depois a séria COiistatãção de
que o fato era pfOduzido pelo fumo, a mãe fumava durante a gestação.' Por isso, durante a gestação não "fume,
para não prejudicar o seu filho, principalmente se for o
primeiro, qUe- os pais 8;ostariãm mUito de criar". Enfim,
algo tenho conseguido.
Eu tenho acompanhado a luta do nobre Senador Leurival Baptista, S. Ex• participou, recentemente, de um
CongreSso eril São Paulo, de que nos deu _noticias, exaltando o êxito do conclave. Estou de posse do seu livro
em que aborda os assuntos capitais da luta contra o tabagismo. Faz uma abordagem quantitativa, cita a estratégia conlra O tabagismo, a essencialidade de uma legislação específica, de âmbito nacional, -o deieffiperiho âo
Poder Legislativo no concernente à erradicação da pandemia tabagistica, o modelo norte-american_o_de combate ao tabagismo, ensinamento de uma experiência vãlida.
E _o_ que fazer?
Eu acho que o nobre Senador Lourival Bapitsta deve
estar muito satisfeito, a esta altura, porque ali está mais
outro colega nosso sentado à mesa com o Presidente, o
nosso colega Fábio Lucena, que, ao chegar a esta Casa,
era mais fáCil faltar fogo no purgatório _do que na boca
de S. Ex• Era um fumante inveterado, e hoje vemos o
nobre Senador Fábio Lucena bem disposto, com uma
cor clara, porque antes era uma cor macerada que o
fumo costuma deiXar nos picientes fumantesL
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O que mais estranho achei, ao dar uma lida, embora
rápida, como já- disse, neste opúsculo do nobre Senador
Lourival Baptista, é que, quando escreve sobre o desempenho legislativo, S. Ex• tem o cuidado de, através do
PRODASEN, alinhar nada menos que 41 PLC, que forãiri, tOdos cles, segundo nos informa, desencaminhados
dentro daquela Casa Legislativa. Por exemplo, o primeiro é o PLC n"~" 700, de 1972, que acrescenta parágrafo única ao art. 63 do Decreto-lei nt 3.688, de 2 de outubro
de I 95 I, Lei das Contravenções Penais sobre a venda de
fumo a menor de 16 anos, de autoria do Deputado Walter Silva. E o último, queéo4lt, de 1984, dispõe sobre a
venda de produtos de tabaco e de bebidas de elevado
teor alcóolico a menores de 18 anos de idade e dâ outras
providências. É de autoria do Deputado Francisco Dias.
Quer dizer, são 41 proposições que foram apresentadas à
Câmara Federal e que não tiveram andamento, não che-garam sequer entrar no calendário da própria Câmara
dos Deputados.
Parece que e um trabalho, digamos a.ss1m, de quinta·
coluna de fumantes, que procuram engavetar tais projetas.
Sr. Presidente, como disse inicialmente, não esperava
falar nesta tarde, mas como recebi de presente, esse trabalho interessante do nobre Senador Lourival Baptista,
achei por bem, aproveitando a oportunidade, tecer breves comentários sobre o que nele inseriu o nobre Senador por Sergipe. S. Ex', como médico, tem razão de assim proceder. Nós, como mêdicos, temos o dever de
mostrar aos nossos clientes, aos nossos companheiros,
aos nossos amigos que o tabagismo não faz bem a ning_t~ém.

Ainda ontem, assisti a Lim programa de televisão, do
qual participou o Professor Zerbini, o papa da cardiologia brasileira, que mostrou os perigos do fumo que está
ffiatando mais no País do que o câncer, ou a este se igua1ª-ndg, o ~n{_ar~~ _do_mioc~rdi_o, 9!-l__ r_nelho_r, __ a_~__doenç~s
cardíac~. cardiovasculares. S. S• apontou quais os cuidados que se deveria tomar para não trazer vexames
maiores ao coração, e citava exatamente o tabagismo
como perigosO ao homem, principalmente àqueles que já
são portadores de problemas cardiovasculares, como a
hipertensão.- Não sabemos a sua causa, esta é a realida~
de, mas sabemos como minimizar os Seüs ..achaques"!
O Sr. Jorge Kalwne -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, darei em suguida.
Está certo, pode ser um problema renal. EntãO, tem-se
que- evitar o sal, tem-se que evitar o aumento do colesterol que ingerimos com as gorduras animais.
Essas são as advertências que fOram dadas através da
televisão. COnselho recebe quem quer, pol-que nem sequer precisa pagar.
Concedo o aparte ao nobre Senador Jorge Kalume.
_o

O Si: JO!i:e~Kalume- V. Ex• iniciou dizendo que não
esPerava falar -nesta tarde. Eu, também, não esperava
apartei-à-lo, se o assunto não fosse tão importante Cômo
é este abordado pelo eminente representante do Ceará.
Efellvani.eilte,·o funio é um êfOsgfandes inaleS.da SaCie..
~ade moderna, sempr~ foi ~embatido e ~ão sei por que o
se·r hurilarlo, sabendo do perigo a que está exposto, não
abandona esse vício tão prejudicia] ã-sUa saúde-e a dos
outros não fumantes. Qúero lhe cOntãr um fato:-onteffi,
eu me ausentei ligeiramente do plenário e, 3.o rêtornar,
juntamente Com o Senador Gabriel Hermes, ao entrarmos aqui, sentimos, um impacto. Aqui, fuma~se pOuco,
mas· estava um ambiente poluído pela fumaça e pelo
cheiro do cigarro. Então, eu acl).o que _esta Casa deve
unir~se no combate a esse vício tão prejudicial à saúde
humana~ E, nesta oportunidade, merece louvores o
nobre Senador s:ergipano, Lourival Baptista, que, ao longo do seu mandato, fez do combate ao tabagismo o seu
evangelho. E tem merecido loas de todos nós~ Eu espero
_que a: Caffipanha iniciada aqui, e quem vem Sendo manti=
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da pela Câmara dos Deputados, surta efeito desejado e
que, algum dia, a humanidade sinta os efeitos prejudi·
ciais e abandone esse vício que tantas mortes e tantas vidas já ceifou. Muito obrigado. E os meus cumprimentos
a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO - V. Ex• tem toda a razão.
Quando há uma reunião no Congresso Nacional, eu fico
acompanhando ·os debates lá do meu gabinete, porque
não suporto a ardCncia nos olhos, tal a onda de fumaça,
de tóxico, de poluição dentro do plennário do Senado
Federal e da Câmara Federal, sessões conjuntas do Con·
gresso, tal é a poluição ambiental!
O Sr. Jorge Ka111111e- Só para ajudar o reciocfnio de
V. Ex•: e num avião, que perigo se corre!

O SR. ALMIR PINTO -li um perigo. E lá tem aquela recomendação: "Não fume no toalete". Já vimos o
que aconteceu com aquele avião da VARIO, que caiu
quando aterrava em Paris, em que morreu o nosso saudoso companheiro Presidente da ARENA, àquele tempo, o ex-Senador Filinto MUller. Aquilo, tudo indica. foi
um passageiro qualquer, que largou um cigarro aceso no
toàlete...
O Sr. Jorge Kalume -

Foi a conseqüência.

O SR. ALMIR PINTO - Foi a conseqUência trágica/
De uma feita, viajando para Fortaleza, cheguei a toa·
lete e estava lá um cigarrinho aceso, não obstante toda a
recomendação feita, porque no avião em que viajava, da
Transbrasil, um Wide-Boeing, eles passavam um filme
recomendando os cuidados que os passageiros devem
ter, não fumar nos lavatórios, e mesmo assim tem muita
gente que não leva isso a sêrio, e vai jogar a SUa vida contra a vida de todos os outros que estão ali dentro daquele
avião. Esse ê o grande perigo, a falta de compreensão e
de responsabilidad_e.
Então, sou um dos que tem se enfeleirado a essa luta
encetada pelo Senador Lourival Baptista, por estar S.
Ex• fazendo um bem à humanidade.
Quando S. Ex• fala na abordagem quantitativa, apresenta uns tantos dados e dizer:
.. Port_~!lto, deve--se abordar o tab_agismo atravês
do conhecimento, tanto quanto possível, exato, de
suas dimensões globais e estatísticas, que configuram as fronteiras, o tamanho e suas condições
atuais.
Todqs os aspectos do problema, devem ser leva~
dos em consideração, sobretudo os que se vinculam
à saúde, à educação, à sociologia, à política, à legislação e às __estratégiaS operativas."
E~ mais à frente,

S. Ex• diz:

..Segundo dadoS oficiais da Associação Brasilciira
da Indústria do_ Fumo (ABIFUMO), até 1980 o
consumo de cigarros vinha aumentando gradativa·
mente, registrando-se, nesse ano, a venda de 142,7
bilhões de cigarros. Em 1981, esse volume baixou
para 134,9 bqbões, com uma queda de 5,5% sobre o
anó anterior, e, em 1982, ·o co_nsumo continuOU a
cair, situando-se em 132,3 bilhões, portanto, menos
1,9% sobre o resultado anterior. Em 1983, o consu- mo situou~se em 129,2 bilhões de cigarros, menos
2,3% em relação ao exercício anterior, acuniulaRdo~
Se queda de 9,7% em 3 anos."
Por conseguinte, Sr. Presidente, nestas breves palavras, agradeço a V. Ex~ e aos Srs. Senadores ...
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex• um aparte,
eminen"tf:-Senador Almir Pinto?
O SR. ALMIR PINTO dor lourival Baptista.

Com muito prazer, Sena-
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O Sr. Lourival Baptista- t exatamente isto que eu
vou dizer. Vou relembrar aqui um colega que, no dia em
que apresentamos, nesta Casa, um projeto de resolução,
hâ 3 anos, assinado pór 55 Seri.:idores, pedindo para não
se fumar neste plenário, porque é um crime, nós, que não
fumamos, somos contaminados, este colega, meu dileto
amigo, meu companheiro como Deputado no Rio de Janeiro e depois aqui, ficqu neste plenário, na hora em que
!i o projeto, completamente alucinado, acendeu um cigarro, jogou baforadas. Eu, devido, à intimidade que tiO SR. A LMIR PINTO -- É bondade de V. Ex•
nha com S. Ex~, parava a leitura e dizia: "Saldanha, ca~
minha; Saldanha, caminha". (Risos.) V. Ex•s não sabem
O Sr. Lourival Baptista- ... deu um valioso auxílio à
a alegria que eu tive, dois anos depois; o eminente Senanossa campanha. E queremos afirmar que nesse simpódor Saldanha Derzi ia ao meu gabinete para dizer que
sio estiváani -presentes 328_ médicos e estudiosos do ashavia deixado de fumar, porque o seu médico lhe havia
sunto. Médicos brasileiros, norte~americanos,jajjoneses,
dito que já estava com um início ·de enfisema pulmonar.
argentinos e as maiores expressões da medicina no com~
Agora, o que me entristece são as mulheres; como elas
bate ao tabagismo: Rosemberg, Mirra, Rigatto, Santos
fumam! Há poucos dias mesmo, no mês de agosto, fuiao
Neves, Blundi, Gama Rodrigues, e tantos outros. Agora,
Rio de Jãneiro fazer uma- palestra sobre carentes e des~
também, quero dizer da alegria de vermos, hoje, invetenutridoS, a convite de uma instituição científica e, no au~
rados fumantes não mais fumarem, e engajãdos na camdi tório do Hotel Glória, com um auditório com cerCa d_e
panha. E o que aconteceu? Ali está, presidindo a nossa
__ I .200 lugares, contei com a vaHosa ajuda do professor
sessão, o eminente Senador Henrique Santillo, médico,
Antônio Fígueíredo, Coordenador do Simpósio Naciocolega nosso, que era um fumante inveterado, e V, Ex•
nal So_bre Alimentos e Desnutrição. O auditório eStava
não sabe a alegria que tiVe, urri-dia, quando nos encon~
repleto. Antes da composição da mesa das autoridades,
tramas, e S. Ex' me disse que havia deixado de fumar.
o Professor Antônio Figueiredo fez um apelo, pedindo
Ali está, sentado ã.o seu lado, o eminente Senador Fábio
para que, naquele recinto, ninguém fumasse. Já na mesa,
Lucena, outro fumante inveterado e que, após aquele
antes de iniciar a minha palestra, agradeci a ele o apoio
mal-estar que passou, deixou de fumar, está moço; eu
que nos deu, fazendo _aquela solicitaç_ão. Eu disse que
pensei, vendo-o outro dia no corredor, que era o filho
aquilo não era só em beneficio da saúde, mas também,
dele, de tão moço que está, Aqui à frente encontra-se,
da beleza da mulher. Nesta hora, recebi uma grande saltambém, o eminente Senador Octávio- Cardoso, que há
va de palmas, porque havia cerca de 900 mulheres nadois anos era um inveterado fumante. Muito falamos,
quele auditório·. As mulheres não compreendem o mal
muito conversamos e hoje também o Senador OctáVio -que o fumo lhes faz. As mulheres que têm filhos, as muCardoso abandonou o fumo e como rejuvenesceu! ... E,
lheres grávidas, estão se suicidando e, com o fumo, comnesta hora, quero relembrar um colega que não está preprometendo a saúde dos seus filhos. Hoje, no Brasil. são
sente...
25 rriilhões de -fumantes; desses 25 milhões de fumantes,
17 milhões são mulheres. Agora, esperamos que o nosso
O Sr. Jorge Kalume- Reduziu, inclusive, a tosse nesprojeto, com a assinatura de 55 Senadores, seja aprova~
te plenário, o barulho da tosse.
do. -Quando estivemos em-Madrid, na comitiva presiden~
O Sr. LourivaJ Baptista - Não s_ó a_ tosse, a poluição.
cial em visita à Espãnha, no princípio deste ano, fomos
recebidos no Senado EspanhoL Dois dias antes, havia
O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• inclua, também, ousido votada uma lei, proibindo fumar naquele Senado.
tro médico que deixou de fumar, o Senador Saldanha
Nos Estados Unidos e na Inglaterra não se .fuma em plenário. No Brasil, nos tribunais superiores, ninguém funla
Derzi.
O Sr. Lourival Baptista - Eminente Senador Almir
Pinto, quero dizer a V. Ex• que a contribuição que, nesta
hora, está dando à nossa campanha de combate ao tabagismo é valiosíssima, valioSíssima.
Inicialmente, quero agradecer a V. Exf pela gentileza
que teve de falar a respeito desse pequeno opúsculo que
irei distribuir aos colegas, sobre o simpóSio, do Qiúll participei nos dias 27, 28-e 29 de setembro, em São Paulo. V.
Ex•, médico que é, com o brilho da sua inteligência ...
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em ple:Jário. Neste plenário, fumar significa um desrespeito a todos nós que n.ão fumamos e que somos into:dcados pelo fumo, pela nicotina, pelo alcatrão daqueles
que fumam. Quero dizer a V. Ex•, eminente Senador Almir Pinto, que ainda hoje recebemos carta dos Estados
Unidos, acerca do combate ao tabagismo. Neste opúsculo- que vamos mandar distribuir, à págína 25, hã uma
sugestão que aproveitamos, da nova legislação antita'"'ágica dos Estados Unidos.
Em nossa ·conferência, destacamos o atual morlclo
norte-americano de combate ao tabagismo, e mencionamos a recente legislação votada pelo Congrcseo flmte~
americano, em IO de setembrc. passado.
Essa legislação foi divulgada pelo The Boston Glob:e
Tuesday, September, 11, 1984, que recebi, diretamente
de Nova Iorque. Sou médico, ]afilais havia presenciado
alguém morrer vitimada de enfisema pulmonar, mas, no
dia em que vi tim meu amigo de infância sofrendo desse
mal após trinta e tantos ano~ sem vê~lo, ao visitá-lo, recostado numa cama, sofrendo, sem poder respirar, pediu
papel e lápis e escreveu; "veneno ou revólver". Isso fez
com que nós entrássemos nessa luta não só em defe5a da
mir:tha saúde, mas da saúde dos colegas, dos amigos, daqueles que nós prezamos. Muito obrigado Sena't:lor AI~
mir Pínto.
O SR. ALMIR PINTO -Eu é- que agradeço a V. Ex•
como autor que é deste opúsculo, o grande lutador que
sempre tem sido contra o tabagismo. Mas aproveito a
oportunidade, nobre Senador Lourival Baptista, para di~
zer a V. Ex• que hoje o Senado está em estado de graça,
não hã nenhum fumante no seu plenário.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -O tempo
de V, Ex~ já está esgotado.
O SR. ALMm PINTO --Concluirei. Sr. Presidente.
Já estava terminando esta prévia apreciação sobre o taQagismo, quando o nobre Senador Lourival Baptista, o
autor deste livro, pediu-me um aparte. S. Ex• falou, com
a autoridade,- que tem de um grande ledor do problema,
fabagista brasileiro. Quero agradecer a S. Ex• pela gentileza da oferta que me fez e congratular~me com o nobre
Senador pelo trabalho patriótico que vem fazendo em
beneficio da população brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 47, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e .Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.
Parágrafo único. Quaisquer atas ou ajustes complementares de que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 3• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1984.- Senador Moacyr Dalla, Presidente.
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFI:CA E TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO OA REPÚBLICA DO EQUADOR.
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Equador,
ConsidC:rando que a cooperação nos campos da ciênM
cia e da tecnologia entre os dois países é de prOveito recíproco e contribui pãra alcançar objetivos comuns de desenvolvimento económico e aprimoramento da qu-alidade de vida em ambos os países, e
DesejoSOs de intensificar essa cooperação,
Acordam o seguinte:
Artigo I
As Partes ContratanteS promoverão a cooperação
científica e tecnológica com o objetiVo dC contribuir pai-a
a melhor avaliação dos recursos naturais e humanos, esforçando-se para que os programas que surjam em decorrência do presente Acordo se ajustem à política e plano de desenvolvimento dos dois países, como apoio complementar de suas próprias-iniciatiVas para atingir os Objetivos de deSenvofvimento científico e tecnológiCa·. Artigo II
A cooperação a que se tefér'e o- presente ACOrdo será
desenvolvida, especialmente, através de:
a) intercâmbio de informações e de documentação
científica: e tecnológica;
b) intercâmbio de cientistas, pesquisadores, professores, peritos, técnicos e estagiários (doravante denominados ..especialistas"), bem como de rePresentantes de or-

ganizações industriais e comerciais .intere&sã.das nessa
cooperação;
c) organização de seminários, simpósios e conferências;
d) investigação conjunt~ de problemas científicos e
tecnológicos, com vistas à utilização prática dos resultiidoS-oótidos;
e) intercâmbio de resultados de pesquisas e experiências, inclusive de licenças, entre institUtos, universidades,
companhia_s e o_utros organismos_!_
--f) intercâmbio de equipamentos e materiais neces-'
sários à realização de projetas específicos;

g) outras formas de cooperação_Científica e tecno1ógi, ca a _serem acordadas pelas Partes Contratantes,
Artigo III
1. A qoc;~}leraçào se realizará nas áreas da ciência e da
tecnologia Sobre aS quais ambos os GoVernÕs- venham a
COncordar através de Ajustes Complementares concertados por via diplomática.

de Ciência -e TCcnologiã.- que será o foro -apr.opriàdo
para:
a) discutir Os temas relacionados com as diretrizes
científicaife' tecnológicas relativas à execução do presente
Acordo;
b) examinar as ativiâades decorrentes do presente
AcOrdo ê dos Ajustes que lhe forem complementares;
c) fazer recomendações a ambo-s -os GoveinOs coin rekl.ção à implementação e aperfeíçoamento do presente
Acordo e de seus Ajustes Complementares.
2. A ComisSão Mista de Ciência e Tecnologia será
--Coordenada pelos respectivos Ministérios _das Relações
Exteriores e se reunirá alternadamente no Brasil e no
Equador, sem periodicidade definida, sempre que julgado conveniente por ambas as Partes.

ta

Artigo V
Para facilitar e sistematizar a execução dos programas
ou projetas que as Partes acordem de conformidade com
O previsto no Affigo -lii do presente Acordo, as entidades responsáveis por sua execução- elaborarão planos
anuais de trabalho para seu eficiente cumprimento.
Artigo VI

2. As instituições públicas ou privadas de ambos os
países poderão celebrar, no âmbito deste Acordo, Ajus- tes Complementare~ que definam os mecanismos opera- cionais adequados às peculiaridades de cada entidade, os
quais serão postos em vigor por via diplomática, mediante o préviO CUmprimento das dispos{ções iegais pertinentes de c~da uma das Partes que reg~lem a imp{e- mentação da referida cooperação.

Com base na informação mencionada no Artigo anterior, as entidades responsáveis pela execução de programas ou projetas acordados entre as partes elaborarão relatórios semeStrais que reflitam seu progresso e os apre~
sentarão, por via diplomática, às autoridades responsáveis por seu controle, de conformidade com as disposições viger'lies em Cada paíS.

Artigo IV
1. Para atingir os Objeiivos _do presente Acordo, os
dois Governos concordam em criar uma Coffiissão Mis-

l. A Comissão Mista a que se refere o Artigõ IV deverá ser inforffiáda com regularidade sobre o desenvolvi-

Artigo VIl
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Diretor-Gera\ do Senado Federal
Impresso sob a' respomabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
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Diretor ExecutivO

Via Superficieo
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Diretor Industrial
RUDY MAURER
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DiretOr Administrativo

previStOs no Artigo-UI, bem como aos membros de sua
famflia imediata:
- a vis~o oficial grâ~is, q~e ass~gur~râ ~idência pelo
prazo previsto no Ajuste Complementa-r respeCtivo;
_b isenção de impostos _e demais griiVaiite5 para á im;)õrtação de objetos de us_o doniêstico·~ peSsOal, d~stina
dos à primeíx1Citi.Stalação, desde que o prazo de permanência no país -receptor seja superior a um· ano;
c) idêntica isenção quando da reexportação dos referidos bens;
d) isenção de impostos quanto a salários e vencimentos a eles pagos pela instituiçãO remetente;
e) facilidades de repatriação em époi::a-de crise;
f) imunidade de processo legal quanto às palavras faladas ou escritas e a todos os a tos por eles praticados no
exercício de suas funções.

mento dos programas previstos nos AjUstes Complementares ao presente Acordo.
2. Nos intervalos entre as reuniõeS da Comissão
Mista, os- contatos entre os dois Governos, no âmbito do
presente Acordo, serão efetuadas por via diplomática.

Artigo

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.odo,OO

vm

1. As despesas referentes ao envio de especialidades
de um país a outro, para fins do presente Acordo, serão,
em princípio, -coberla-spaó-GOVernO rerttetente, cabendo

ao Governo recej>to"r cobrir Os gastos de estaâa, manutenção e assistência médica, sempre que não se estabe-leçam outros procedimentos nos Ajustes Complementares acordados conforme o Artigo

m.

2. A contribuição governamental aos programas e
projetas de cooperação em ci!ncia e tCcriologia, inclusive
os dispêndios com o intercãmbiQ e fornecimciDto _de bens,
equipamentos, materiais e serviços de assessOramento ou
consultaria será efetuãda na forma prevista -nos Ajustes
Complementares a que se refere o Artigo III.

Artigo XI
1. Cada Parte Contratante notificará a outra do _
cump-rirriento dos requisitos conStitucionaisonecessários
-à- àproVãÇãOâo presente Acordo, o qual entrará em vi~
gor na data da segunda notificação, e terá uma vigência
inicial de 5 (cinco) anos, prorrogável automaticamente
por períodos iguais e sucessivos.
2. O. presente AéordO poderá ser denunciado por
qual9uer das Partes, mediante notificação por via diplomátíe:_a. A denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses após a
data do ~recebimento da notificação respectiva.
3. A denúncia do presente Acordo não afetarâ o desenyolvimento c;le programas e projetes em execução, decorrentes dos J\justes Complementares preyistos no Artigo III, salvo s"e as Partes convierem de forma diversa.

Artigo X

Artigo IX

1. Ainbas as Partes - Contratantes,- isentarão,
igualmente, de todos os impostos e demais gravames a
importação efou exportação de bens, equipamentos e
materiais enviados de um pafs a outro em decorrência da
implementação do presente Acordo.

Cada Parte Contratante--concederá aos especialistas
designados para exercer suas funções no território da outra Parte, em decorrência dos Ajustes Comptementare~

2. Os referidos bens deverão ser reexportados ao término do projeto a que se destinam, ineriOs que sejam
o bjeto de doação à entidade receptora.

Feito em Brasília, aos 9 dias do mês de fevereiro· de
1982, em doís exeritplares ori8inais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambo.s os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro

a

Pelo GOverno da República do Equador:- Luis Valencia Rodriguez

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 179• SESSÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 1984
l.IZ- BERTURA

1.2- EXPEDIENTE

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n"' 99(82 (n"' 6.059(82, na Casa de origem).
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 112/83 (n"' 6.784/82, na Casa de origem).

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

Encaminhando à revisão do Senado autógrafoS dos
seguintes proji!tos:

- N•s 186 e 187 (84 (n'S 381 e 382(84, na origem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sanciona-dos.

- Projeto de Lei da Câmara n' 171/84 (n 9
3.989/84, nã-CaSa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial a Dom Antonio de Almeida Moraes Júnior, exArcebispo de Niterói-RJ.

1.2.2- Ofícios do Sr.l"'-Secretário da Câmara dos
Deputados
Comunicando a aprovação das seguintes matérias:

-Emendas do Senado ao.Projeto de Lei da Câmara n"' 126/84 (n"' 1.950(83, na CaSa de origem).

-Projeto de Lei da Câmara n"' 172/84 (n"'
1.529(83, na Casa de orígem), que disPõe sobre as
autarquias profissionais.
--

-Projeto de Lei da Câmara n' 173/84 (ri'r
4.061j84, na Casa de origem), que dispõe sobre as
medidas de proteção, amparo e fomento às atividades econômicas e às vítimas _das enchentes no Estado
de Santa Catarina.
1.2.3 -

Pan_ceres encaminhados à Mesa

1.2.4 - Comunicações da Pcesidênda
-Prazo para ofereci-mento_ de emeiidas ao Projeto
de Lei da Câmara n9 171/84, lido anteriormente~
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n'
130(81 (n"' 862/79, na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrários, -quanto ao mérito, das comissões a cjuç foi distribuído.

Outubro de 1984

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como L!der
- Ato baixado pela Mesa do Senado Federal, estabelecendo a votação secreta para a escolha dos Delegados das Assembléias Legislativas ao Colégio Eleitoral. Nota da Comissão Executiva Nacional do

PMDB sobre a matéila.
SENADOR ALOYSIO CHAVES, como LíderConsiderações sobre a legitimiâade do ato da Mesa
do Senado, objeto do discurso do orador qQe o antecedeu na tribuna,
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como
Líder - Críticas à decisão da Mesa do Senado, to-

mada na data de ontem, determinando o escrutínio
secreto para a escolha dos delegados estaduais ao Colégio Eleitoral.

SENADOR FÁBIO LUCENA - Consideraçõ~
sobre ato da Mesa _do SenadO, relativo a -regulamentação da Lei Complementar ttll 15/84, no concernente
à escolha de _delegados. ao Colégio EleitoraL
1.2.6- Leitura de projetos

-

ProjJ~ de Lei do Senado n9 214/84, de autoria

do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis~
positivo aO OéCretõ~íif n11 7.661, de 21 de junho de
1945 (Lei de Falências), com vistas a criar a figura do
síndico ou depositário para o período imedii:ttamente
posterior ao pedido, antes que ocorra a sentença de
concessã.o.
-Projeto de Lei do _Senado 0.9 ilS/84, de autoria
do Sr. Senador Gabriel i-Ieiffies, Que altefa o"á[.tigo 41'
do Decreto~lei n9 1.040, de 21 de outubro de 1969.
1.2.7- Requerimento
N 9 255/84, de autoria do Sr. Senador He!Vidio
Nunes e outros Srs. Senadores, solicitando que a
hora do Expediente da sessão do Senado do dia-22 de
novembro do corrente ano seja destinada à comemoração do centenário de nascimento do poeta Da Costa e Silva.
-

1.2.8 -
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Recebimento do OfíciO i19 Sf20, de 1984 (n'~ 4/84,
na origem), do Sr. Governador do Estado da Paraíba, solicitando autorização do Senado Federal a fim
de que aquele Estãdo possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 60,000,000.00,
para o fim que especifica.

-Projeto de Lei da Câmara n9 10/81 (nll
L529j79, na Casa de origem) que dispõe sobre aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (nll 587/79,
na Casa de-origem), que veda aos veículos de comun_icação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornaJs,
revistas, Cartãzes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociadOs,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissiánais e empresas brasi-·
- -1eiras. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n11 53/77 (09 227/75,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratas de atl_etas profissionais, e dâ outras Providências,_ Votação adiada por
~a~a de quoruni.
-Projeto de Lei da Câm-ara nll _65/79._(n9
4.257/71, na Casa de origem), que autoriza a alie~
nação de imóveis-- residenciais da Rede Ferroviária
Feder~l a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
:- Projeto_ de Lei da Câ"_riúlra n11 __14/84 (n9
"2.867/76, na Ças~, de orige_m), ci~e introduz- ~odifi
caç_ões na Con-solidação_ das Leis _flci_ Tr~balho_, ~ro
- Vã.da pelo DeCreto-lei n11 5.452, de 19 de maio de 1943,
para o fim dC asSe8:llrar estabilidade provisória à mu--fher-- t-rabalhadora que contrair núpcias. Votação
idiada -por falta de quorum. -Projeto de Lej da Câtilara nll 211/83 (n9
9e ori~em), qJ.!.e acres~nta pará-giàfo úrliCo ao art. 39 da Lei nll 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que trata da assistência judiciária aos necessitados. Votaçio adiada por falta de quorum.

4. t l Y80, na Cas_a

-Projeto -de Te( da Cãina"ra nll 79/79 (n~
- 1.511/75, na Casa de orlgem), que acrescenta parágrafo ao art. 511 _da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispôe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei nll 5.890,- de ·g de Junho de
1973. (ApreciaçãO preliminar da juridicidade.) Vo~
tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n11 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do Petróleo e do álcool,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissionais autônomoS. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado nll 41/82, de autoria
1.3-0RDEM DO DIA
da Senadora Laélía de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que
-Projeto de Lei do Senado nll 139/84, de autoría
=----institui a Loteria Esportíva-f(:deral, e dá outras prodo Senador Nelson Carneírá, ijue revoga- O Decretovidências. Votação adiada por falta de quorwn.
lei n9 1.541, de 14 de:- abril de 1977. (Lei das Sublegendas.) (Em regime de urgência.) Votãçáo adiAdB POr
l,:;_:-COMUNICAÇÃO DA PRESJDENCIA
falta de quorwn.
Adiamento. por falta de quorum, da votação do
Requerimento n~> 255, de 1984,lido no Expediente da
- Requerimento n9 160/84, que ála Comissão Esptesettte -seSsão.
pecial Mista, composta de li Senadores e 11 Deputados para, no prazo de210 dias, realizar estudos sobre
a fabricação, comercialização e utilização de agrotóxicos no País. (Em regime de urgênda). Votação adiada por falta de quorum, após parecer oral da comissão competente.

SENADOR LO MANTO JONIOR - Reparos a
críticas ~itas à Mesa do SenadO fedéral na presente
sessão, pelo Senador Humberto Lucena.
SENADOR JORGE KALUME- Transcurso do
Dia do Aviador:
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Inauguração, na Universidade de Harvard1 _Estados Unidos,
do Instituto para o Estudo -do Comportamento do
Fumante. Cartas de apoio recebidas por S. Ex• pelo
trabalho que vem desenvolvendo no combate ao tabagismo.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Precariedade do sistema de transportes da Baixada Fluminense,
no Ri_o de Janeiro.
SENADOR ITAMAR FRANCO '-- Seminário
Nacional sobre o Estatuto da Microempresa, realizado recentemente em Belo Horizonte.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Uia do Meio
Ambiente_
SENADOR HÉLIO GUEIROS ...:·comunicação
d~ Prefeito de São Félix do Xingu-PA, relat~ndo o
cllma de tensão reinan_te _naquel_e Município, face a
disputa pela posse da terra entre índios e posseiros.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa
da adoção, em noss-o País, de uma política de planejamento familiar~
SENADOR JAISON BARRETO- Apelo ao Ministro Jarbas Passarinho no sentido da manutenção
das normas do Ato de Serviço rili" 59/76, do Ministério da Previdêncía e AssiStêilchi. Social, que permite
a retenção, por parte de cooperativas agropecuárias,
de 25% das contribuições devidas àquele Instituto.
SENADOR MOACYR DALi.A -Dia do Aviador.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 ~DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 22-10-84.
3-ATO DO PRESIDENTE
- N• 71, de 1984.
4- CONSELHO DE SlJPERVISÃO DO PRODASEN
- A tas da 50• a 55' RCuníão do Conselho de Supervisão do PRODASEN.
5 - MESA DIRETORA

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
-

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Lider
- Homenagem póstuma ao Advogado José Ribeiro
de Castro Filho:-

7-COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES
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Ata da 1791!- Sessão, em 23 de outubro de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la, Lomanto Júnior, Henrique Sàntillo,
Almir Pinto e Martins Filho_
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTO"$, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena -Raimundo Parente- Odacir Soaies- A1oysio Chaves
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexã.ndre Costa
-José Sarney- Alberto Sifva - HelvídiO-Nunes João Lobo --Almir Pinto- Virgílio Távora- Carlos
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Marco Maciel
_:__ Luiz Cavalcante-_- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto ~Jutahy Magalhães- Lomanto
Júnior- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Moacyr
Dalla- Roberto Satiirriino -Itamar-FrancO- severo
Gome.c; - Henrique San!illo - Gastão MUller - José
Fragelli --Jais_on_Barreto- Jorge Bornhausen -_- Lenoir Vargas -.Carlos Chiarelli- Pedro Simon_ -i Octávio Cardoso~ _
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A li~ta de presença acusa o comparecimento de 42 Srs._Senadores. HavendQ mJmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamOs nOssos trabalhos.
O Sr. }'l-Secretário prOce'derã à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancloru1dos:
N 9 186/84 (n~' 381/84, na origem), de 22 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 84, de 1984 (~91.847 /83, na Casa de Origéín), que fixa o-efetiVO da Polícia Militar do TÚritóflo Féderal-do Arrlapá, e dá o.utras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n~'
7.229, de 22 de outubro de 1984.)
N 9 187/84 (n~' 382/84, na orige-m), de 22 dO-cOfêenie,
referente ao Projeto de Lei da Câmara ri~> I 16, de 198f(n~'
188/83, na Casa de Origem), que autoriza o InSiliuto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que menciona. (Projeto que s.i
transformou na Lei nl> 7.230, de 22 de outubro de 1984.)
O FICIOS
Do Primeiro Secretário dil Câmara dos Iliplitados
N 9 856/84, de 19 de outubro_do corrente ano, comunicando a aprovação das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 126, de 1984 (n" 1.950/83-,~n.a--Casa
de origetn), quedispõe sobr~ a criação e o fundonamento do Juizado Especial d_e Pequenas Çausas~ (Pró)e'to en~
viado à sanção em 19-10~84); e
N"' 857/84, de 19 de outubro do _c_orrente ano, comunicando a aprovação do substitutivo do Senado ao ProJ~?to
de Lei da Câmara n~> 99, de 1982 (n" 6.059/82, na Casad·e
origem), que dispõe sobre o ensino no MiniStério da Aeronáutica. (Projeto enviado à sanção em 19-10-84.~
N~> 861/84, de 22 de outubro do corrente ano, coDlunicando a aprovação da emenda do Senado ao Projeto d~_
Lei da Câmara n9 112, d6 1983 (n~' 6.784f8Z; na CaSa de
origem), que concede pensão especial a AuSusio Bento
Cirino e dá outras providências. (Projeto enviado à
sanção em 22-1 0~84.)

O FICIOS
Do Sr. !~>-Secretário da Câmi.ra dos Deputados-encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 171, DE 1984
(~~' 3.989/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Concede pensão especial a Dom Antonio de Almeida Moraes Júnior, eX-Arcebispo de Niterói - RJ.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica concedida a Dom Antonio de Almeida
Moraes Júnior; ex-Arcebispo ·de Niterói- RJ, pensão
especial, mensal, equivalente ao valor de 2 (duas) vezes o
saláríõ mínimo vigente-no--PaíS. Art. 2~> O beneficio instituído por esta lei é intransferivél e inacumuláVel com qüaisqUer outi-os rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensãO previdenciãria, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á
com_ ~ _Jl!Orte do ~eneficiârio.
Art. 3"' A despesa decorrente desta lei correrá à conta _de Encargos Previdenciãrios da União - _Récursos
sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
ArL 4~> Esta lei"Cntra ezii vigor nâ d<!ta de sua: p·ubiicação.
Art. 59 Revogam-se as disposicões em contrário.
MENSAGEM N• 244, DE 1984.
E:...celentissimos Senhores_Membros do Congresso Nacional;
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de ·s-ubmeter à elevada delibera-Ção de VoSsas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Faz~nda, o anexo Projeto de
_L_ej__que "concede pensãq especial a Dom Antonio de Almeida Mcu·aes Júnior, ex-Arcebispo de Niterói- RJ".
Brasílía, 5 de julho de 1984. -João Figueiredo:
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•81, DESDE JULHO
DE 1984, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA

FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O J_nstituto H'!.hnem~nniano _QQ Brasil solicita- atra~
vês do Oficio n9 5/83, de 16-3-83- uma pensão vitalícia
para Dom Antonio de Almeida Moraes Júnior, exArc~I;Jispo de_ Ni~F6j_- lU.
-A propósito, cumpre registrar que o sacerdote
encontra-se gravemente enfermo, residindo em companhia -de duas irmãs idosas.
Nessas condições, tenho a honra ae submeter a Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei qUe consubstancia a
medida proposta.
1\prõ\leito a oportu-rlidade para reilovar-a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 172, DE 1984
(N9 1.529/83, na Casa de origem)
Dispõe sobre as autarquias profissionais.
O Congresso NaCiolíai decreta:
Art. I~' O art. 3~> Qa Lei n9 6.994, de 26 de maio d{(
1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3~> É vedada a aplicação do produto da
arrecadação das anuidades, taxas e emolumentos

preVistos nesta lei, para o custeio de despesas que
nãO sejam diretameote relacionadas com a- fiscalização profissional na forma estabelecida na lei que
instituiu o respectivo Conselho, salvo autorização
especial do Ministro do Trabalho."
Art. 29
cação.
Art. 3"

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

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 6.994, DE 26 DE MAIO DE 1982
Dispõe sobre a fixação do valor das anuidades e ta~
xas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício
profissional, e dá outtas providências
O Presidente da República.
Faço r;aber que o Çongresso Nacional decreta, e eu
sanciono a seguinte lei;

Art. )9 O valor das anuidades devidas às entidades
criadas por lei com atribuições de fiscalização d_o exercício de profissões liberais será fiXiido pelo respectivo órgão federal, vedada a cobrança de quaisquer taxas ou
emolumentos além dos previstos no artigo 211 desta lei.
§ 19 Na fixação do valor das anuidades referidas
neSte ãftigo serão observados os seguintes limites máximos:
a) para:· pessoa fisica, 2 (duas) vezes o Maior Valor
da Referência - MVR villente no Pais:
b) para pessoa jurídica, de acordo com as seguintes
-classes de capital social:
até 500 MVR .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .

2 MVR
3 MVR
acima de 500 até 2.500 MVR . . . . . . . . . . .
acima de 2.500 a-té 5.000 MVR ......... ,
4 MVR
5 MVR
acima de 5.000 a(é 25.000 MVR ... ,
acima de 25.000 até 50.000 MVR . . . . . . . .
6 MVR
acima de 50.000 até IOO.OOO MVR . . . . . . .
8 MVR
acima de 100.000 MVR.................
10 MVR
§ 2~> O pagamento da anuidade será efetuado ao órgão regional q_a respectiva jurisdição até 31 de março de
cada ano~ com deSconto de 10% (dez por cento) ou e"?- atê-3 (três) parcelas, sem descontos, corrig_!9as segundo
os índices das ObrigaÇões .Reajustáveis do-Tesouro Nacional - ORTN se forem pagas após o vencimento,
acrescidas de multa de_IO% (dez por cento)_ e juros de
!2% (doze por cento), calculados sobre o valor corrigido.
§ 39 As filiais ou representações de pessoas jurídicas
instaladas em jurisdição c!e outro Conselho Regional que
não o de sua sede pagarão anuidade em valor que não
exceda à metade do que for pago pela matriz.
.§ 49 Quando do primeiro registro, serão devidas,
apenas, as parcelas da anuidade relatívas ao períOdo
não-vencido do exercício, facultado ao respectivo Conselho conceder isenção ao profissional comprovadamente
C'drente.
_
_
Art. 211 Cabe às entidades referidas no artigo 1~' desta lei a fixação dos valores das taxas correspondentes aos
seiis__servjç_os ç_elativos e atas indispensáveis ao exercfció
da profissão, restritas aoS abaixo dis_criminados e observados os seguintes limites máximos: ·
·
a) inscrição de pessoas jurídicas ..._. . .
1 MVR
b) inscrição de pessoa fisica.......... 0,5 MVR
c) expedição de carteira profissional . . 0,3 MVR
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d) substituição de carteira ou expedição de 2•
via ......•............ -.. r• • • • • • • • • • ~·. 0,5 MVR
3 Je) certidões , .... -~- ....... ~-...... 0,3 MVR
Parágrafo único. O dispostO neste arti&o não -se aplica
às taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Téc~
nica- ART, criada pela Lei n9 6.496 (l), de 7 de dezembro de 1977, as· quais poderão ser fixadas observado
o limite máximo de 5 (cinco) MVR.
Art. J9 t vedada a aplicação do produto da arrecadação das anuidades, taxas e emolumentos previstos nesta lei, para o custeio de despesaS que não sejam diretamente relaciomldos com a fiscalização do exercício profissional, salvo autorização especial do Ministro do Trabalho.
Art. 4Y No final do exercicio, as entidades a que se
refere o artigo f9 desta lei recolherão ao Ministério do
Trabalho, em conta especial, 70% (sete-n-ta- por cento) do
saldo disponível, para ser aplicado (vetado) em programa de formação profissiomi.I (vetado) na área correspondente à origem do recurso, em forma a ser disciplinada
por regulamento.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6Y Revogam-se as dispoSições em contrário.
JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República Murillo Macedo.
(Ã Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 173, DE 1984
(119 4.061/84, na Casa de Origem)
Dispõe sobre as medidas de proteção, amparo e fomento às atividades económicas e às vítimas das eg..
chentes no Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !Y Às pessoas tisicas ejur_ídicas dos municíPios
do Estado de Santa Catarina atíngídos pt;las enchentes
ocorridas no mês de agosto do corrente ano fica concedida moratória, pelo prazo de um ano, a contar de agosto
de 1984, dos seguintes débitoS:
I - dos financiamentos agrícolas, industriais e de ca- _
pita! de giro concedidos por bancos e instituições financeiras públicas e privadas;__
--11- das obrigações fiscais--e tributárias referentes ao
Imposto de Renda, cujo vencimento ocorra entre os meses de agosto -de 1984 e julhO -de -1985;
III- do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, cujo recolhimento deva ser feito entre agosto dC ~
1984 e julho de !985;
IV- do Imposto Territorial Rural- ITR, referente
aos exercícios de 1984 e 1985.
Art. 2Y Serão reduzidas em 50% (cinqilentà por cento), a contar da aprovação desta lei, e pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, as seguintes tifiiãs:
I -de energia (luz e força) elétrica;
II -de telefonia.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da redução tarifária de que trata este aftigo Serão áteildidas:
a) no caso do inciso_ I, pelo Programa de Mobilização Energética;
b) no caso do inciso II, pelo Fundo Nacional de Telecomunicações.
Art. 3"' Ficam iseiltás das contribuições para o Fundo de Investimento Social- FINSOCIAL, pelo prazo
de I (um) ano, a contar da aprovação desta lei, as pessoas jurídicas que tenham sede nos municípios atingidos
pelas enchentes.
Art. 4"' Ficam integralmente liberadas, por prazá
idêntico ao previsto no adigo anterior, as quotas_de Fun-

do de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS: dos
Empregados Contribuintes da Previdência Social, residentes_nos municípios atingidos pelas cheias.
Art. 5"' Ficam integralmente liberados, pelo prazo
de 1 -(um) ano, os depósitos corrigidos do Programa de
Integração Social - PIS, dos empregados das empresas
privadas, e Qo Programa de Assistência ao Ser_vidor
Público - PASEP, dos Servidores P_úblicos.
Art. 69 Aos mutuários do Sistenia Financeiro de
HabitaçãO~ SFH, -residt!ntes nos municípios atingidos
pelas cheias fica igualmente concedida mo~ató_ri~ de I
(um) ano, a contar de agosto de 1984.
-Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data de sua pu61icaçã0.
Art. 8Y Revogam-se as disposições eni contrário.
{Às Comissões de Economia e de Finanças.)_

PARECERES
PARECER N' 664, DE 1984.
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sofire- o
Projeto de Leida Câmara n"' 57, de 1980(n"'4.62S-A,
de 1977, na Câmara dOs DeputadoS), que "acresce§
59 ao artigo 169 da Lei nY 4.737, de 15 de julho dt
1965- C6digo "Eleitoral".
Relator: Senador Aderbal Jurema
_o projetó sob exame, originário da Câmara dos Deputados, introduz dispositivo no Códígo Eleitoral, estabelecendo que os candidatos terão livre acesso a todos os
locais onde sejam feitas apurações.
A matéria foi aprovada na outra Casa do Legislativo
na sua forma original, com parecer favorável da outra
Com~ssào de Constituição e JustiÇã:
Verificada a utilidade do projeto quanto ao mérito,- e o
fato de estar em harmonia com o caput do art 169, ao
qual se acrescenta~ riõva norma, nosso parecer é, igual!!'ent~, pela sua .a.Provaç~o~
_
Sala das ComissõeS, 17 de outubro de 1984.- Helví~
dio Nunes, Presidente - Aderbal Jurema, Relator Morvan Acayaba, contra - Hélio Gueiros, vencido Passos_ Pôrto, ~encido- Fernando Henrique CardosoJoSé Frã:geiif:_ GUilherme Palmeira- Moacyr Duarte.
-- PARECER_N' 665, DE 1984.
Da Comissão_ de Constituiçilo e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado nY 137, de 1982, que "altera
o artigO i32 do Código Penafe revoga o artigo 34 da
Lei das Contravenções Penais".
Relator: Senador Odacir Soares
_() Projeto: sob e.xart~,e;- de. autoJi~ do ilustre _Senador
Gastã-o MO!If:r, altéra o art. I32,4o Código Penal e revoga o art. 34-_da Lei d~ Contravenções Penãis.
2r- Reza o arL 132 do Código Penal_ 'dgente~
..ArL 132 Expor a vida ou a_saúde de outrem a
perigo direto e iminente:
Pena - detenção de três meses a um ano, se o
fat.Q_ não constitui crlme"-mais· grave."
1:. do seguinte teor, por outro lado, o art. 34 da Lei das
Col)travenções Penais, revogando:
"Art. 34 __ -Oirígir veículo na via pública oU ern~
barcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:
Pena: Prisão simples de quize dias a três meses,
ou multa, de trinta centavos a dois cruzeiros."
3. Na Justificação, pondera o autor: "a ação de dirigir peflgosamente" Veículo em Via pública, bem clssim imbarcação em águas públicas, foi tipificada como contravenção, nos terinos do art. 34 da Lei das Contravenções
Penais. Contudo, a natureza desse ilícito assume cada
vez mais, nos dias de hoje, características de extrema pe:
riculosidade, a eXigir o agravamento da pena que lhe corresponde",
4. O proje~o o~o oferece dificuldades sob os pontos
de vista jurídico-constitucionãre regimerltal. Qllãilfó âtécniCa legislativa, deve ser colocado no presente do-irldl. Cativo o ·verbo da cláusula cominatórla de pena, como o
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exigem a correlação dos tempos e a uniformidade das
fórmulas do Código vigente.
No mérito, o projeto é de oportunidade inquestionável, já que pretende alçar de contravenção penal a crime
uma conduta ilícita de ocorrência crescente e que merece
ser~desencorajada. Se é verdade que a simples cominação
penal não elide todas as condutas proibidas, não se pode
minim_iz.ar~ a influência desestimulante que a ameaça
exerce.-sohre numerosos indivíduos, devendo tal desestí~
niulo ser considerado não apenas sob o priSma de quem
já delinqüiu mas até, sobretudo, sob o ângulo dos delinqUentes potenciais.
O projeto se :ifigura, dessarte, merecedor de acolhimento;
5_. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, por constitucíonal, jurídico, regimental e, no mérito, oportuno e conveniente, com a seguinte emenda:
- - -- EMENDA No I - CCJ
Dê-se ao art. lY a segUinte redaçãO:
"Art. 1"' O art. l32 do Código Penal passa a vi~
ger com o acrésdmo do seguinte parágrafo único:
Art. 132_ ... - ...... - ... -.-- .......... __ _
Parágrafo único. Incorre ainda nas peniis deste
artigo quem dirige veículo em via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança atheia,"
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984.- Hehidio Nunes, Presidente- Odaclr Soares, Relator- Moacyr Duarte- Morvan Acayaba- Hélio Gueíros- Fernando Henrique Cardoso - Passos Põrto - Guilherme
Palmeira - José Fragelll.

Da Cori"lissão de Constituiçilo e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado nY 158, de 1984, que "Intro-duz modificações na Lei nY 1.711, de 28 de outubro de
1952- (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis),
_ estabelecendo que ~ gratifiçação adicional de tempo
de serviço seja ~aga em anuênios".
Relator: Senador Moacyr Duarte
Objetiva este prOJeto, antecipar o pagamento dos
qüinqUênios aos funciionãdos ciVis óa- União e estender
essa vantagem a "t~dos o_s servidores da administração pública, direta ou indireÍa".
Na justificação, o ilustre Senador Nelson Carneiro,
seu _autqr, argumenta que os empregados do Banco do
Brasil S.A., cgnq_uistarain esse privilégio recentemente, e
que seria _de todajttstiça outorgá-lo a todos os servidores
públicos, mesmo aos não estatutários.
Assim, .o projeto pretende acolher sob seu manto duas
categor~as distintas: a dos funcionários públicoS, regidos
pela Lei nY 1.711/52, e á dos servidores amparados pela
Consofidaçào óaS- Leis do Trabaiho.
Quanto à primeira categoria- funcionários públicos,
somos de parecer~ de que o projeto é inconstitucional,
pois _ao transformar os qüinqUênios em anuênios, antecipando o pagamento dessa vantagem, na realidade cria
despesa não prevista e, de acordo com o art. 65, § i"', de
nossa Lei Maior, essa iniciativa cabe, com_excJusividade,
ao Poder Executivo.
No que se refere à extensão dessa vantagem aos servidores regi_do~ pela CLT, não julgamos oportuno e aconselhável tal concessão, pois Viria onerar expressivamente
as empresas estatais, contribuindo para aumentar s_eusjâ
· vultosos deficits,_ que são cobertos à custa do erário
público, criando, por via indireta, despesas não previs"tas
no Orçamento dã Uniã-o e, por via -reflexa, atentando
também contra o já citado dispositivo constitucionaL
Diante do exposto, nosso parecer é no sentjdo de rejeição dO Pi-ojeto, por -faltar-lhe arrimo jtJrídico~
constitucionaL
--- Sala das Comissões, 17 de outubro, de 1984. -Helví·
dlo Nunes, Presidente - Moacyr Duarte, Relator -
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Hélio Gueiros - Fernando Henrique Cardoso - Guilher-me Palmeira - Passos Pôrto - José Fragelli - Morvan
Acayaba
PARECERES NoS 6ó7, 6ó8 E 669, DE 1984.
Sobre o Projeto de Leida Câmara nlflOO, de 1983
(n9 2.971~8, de 1980, na Câmara dos Deputados),
que "cria a Junta de Conciliação e Julgamento de
Cotia, no Estado de São Paulo, e determina outras
providências''.
PARECER No 6ó7, DE 1984
(Da Comissão de Constituiçio e Justiça).

Relator: Senador Martins Filho
O projeto sOb exame, originârio da Câmara dos Deputados, autoriza a criação de uma Junta de COnciliação e
Julgamento na 2' Região da Justiça do Trabalho, a ser
instalada na cidade- de Cotia, Estado de São Paulo.
Na jusiilic3.çào assinalª----Q_autor que a cidade de Cotia,
que também sedia o MuniCíprO de ltapevi, engloba uma
população de mais de 200.000 (duzentos mil) ha_bitantes,
dos quais mais de 60% exercem atividade regulada pelo
Ministério- do Trabalho, existindo ali 15 estabelecimentos bancários, além de adiantados comércio e indústria.
Assim mesmo; as reclamatórias_frabalhista$ são-atribuidos ã alçada das duas ún1cás varas da Justiça comum, já
assoberbadas pelos feitos nas áreas cível, criminal, eleitoral, de menores e comercial, por isso que, o atraSO_ na
realização das audiêncías e nas decisões fih-ais; ãlêm de
prejudicar o direito dos empregados, incentiva Os-_fuaus
empregadores a burlarem a lei.
A matéria foi aprovãda na outra Casa legislativa com
pareceres favoráveis das doutras Comissões_ de Constituição e-Justiça e de Trabalho e Legislação Social.
Diante-do exposto e como ínexistem óbices ao aspecto
jurídico~constitUcionalj nosso parecer, ígualmente, é pela
sua aprovação.
Sala da Comissão, 21 de março de 1984. - Murilo Badaró, Presidente - Martins Filho, Relator - Helvídio
Nunes - Aderbal Jurema- Passos Pôrto - Almir Pinto
- Octávio Cardoso - Pedro Simon.
PARECER No 668, DE 1984.
(Da Comissio de Legislaçio Social).
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
Originário da Câm-ara dos Deputados visa o projeto
em exame a autorizar a criação, na 2~ Região da Justiça
do Trabalho, de uma Junta de Conciliação e Julgamento
na cidade de Cotia, enl São Paulo.
A matéria, embora aprovada pelas Comissões Téefiicas daquela Casa, recebeu um parecer crítiCo da Comissão de Legislação Social, cujo relator pôs em dúvida a
"utilidade" da lei conseqUente, uma vez que, sendo meramente autorizativa, não terã qualquer efeito de ordem
prática, ficando seu intento adiado sine dfe, ..pendente
de condição suspensiva que, por hipótese, poderã, até
mesmo não se verificar"
A dúvida suscitada parece--nos ser de toda procedente.
De fato, não sendo a cri3ção de Juntas de Conciliação e
Julgamento da Justiça do Trabalho matéria que dependa
de autorização legislativa, pois é ínsita a competêrlcia
privativa do Presidente da República, a lei pretendida
não terá eficácia, podendo_servir, apenas, como-Uma recomendação ou u_m pedido para que se realize o seu íntento.
Ora, nos term_os do que dispõe o artigo 57, U, TV; e Vda Constituição Federal, compete privativamente ao
Presidente da República a íniciatiVi::t das leis que:
"II- criem cargos, fUOções ou emprego·s públi·
CQS
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IV- disponham sobre organização admiJlístfativa e judiciária .. , ... , , . , .. , ._...... _. ~~ ~... .
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-disponham sobre servidores públicos da
União, seu regime jurídico, provimento de cargos
públicos ... "
Além do mais, para o caso t:spedfiCo do projeto,
encontra-se em pleno vigor a Lei n9 6.947, de 17/9/81,
que regula os procedimentos para a criação de "Juntas",
entre os quais, o levantamento estatistico do número de
reclamações trabalhistas na área geográfica e de empresas na região etc., além de proposta fundamentada em
estudos p-rocedidos pelo Tribunal Superior d-o Trabalho.
Nestas condições, o projeto, embora meramente autorizatívo, nos parece infring'ir aqueles preceitOs constitucionais (poiS que o Congresso NacioO.al rião tem podéies
para autorizar aquito quejâ está autorizado pela Constituição) bem como as disposições da citada Lei n9 6.947,
de !981, razões pelas quais propomos, em parecer prelimin~r, seja ouvida a douta Comissão de. ConstitUiÇão e
Justiça, quanto aos aspectos aqui enfocados.
Sala da Comissão, 14 de junho, de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidt:rite- --Fernando Henrique Cardoso,
Relator- Almir Pinto- João Lúcio- João CarmonJosé Ignácio Ferreira.
PARECER No 669, DE 1984.
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
RELATOR: Senador Moacyr Duarte
O presente projeto, origin"ârio da Câmara dos Deputados, já passou por eStã COmissão e retorna ao nosso exame por sugestão da douta Comissão de Legislação Social.
A proposição, em suma, autoriza a criação de uma
Junta de Conciliação e JulgamentO-na cidade de Cotia,
São Paulo. Argumenta o autor, o nobre Deputado HenriqueTurner, que seu projeto não é~ meramente autoriZative, mas tem por escopo estabelecer condições legais,
antecipadas, para a Justiça do Trabalho, no momento
que julgar tecnicamente mais adequado, crie a desejada
Junta de Conciliação e Julgamento.
A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu pela constitucionalidade ejuridicidade do projeto,
o que poderia suscitar noSso silêncio a propósito des.!oc;,
aspectos técnicos, consoante a orientação do art. 100,
III, b, n9 I dÔ Regimento Interno do Senado. Bastaria
que examinássemos o seu médtó.
Essa orientação provaVelmente foi-a que levou esta
Comissão, através çlo parecei do nobre Setlador M;iifíiis
Filho, a aprovar o projeto no priffieíiO eXame que lhe
fez, Já qüe, quanto ao- mérito, a idéia da criação_ de uma
Junta de ConciliaçãO-e Julgamento em Cotia, só pode
merecer a-plausos.
Cóube à douta ComTssão âe LegíS13çã0_SoÇiâhla ou:.
tra Casa do Congresso, contudo, registrar a estranheza
que se renovou na Cóinissão de Législ.!_tção SOcial do Senado, dada a ostensiva inconstitucionalidade e injuridiádade do projeto. Dai por que volta a proposição ao nosso exame.
Preliminarinente, há de se ressaltar que o projeto, ao
contrário do alegado pelo seu ilustre autor, é do tipo autorizativo, Não determina, mas apenas autoriza que se
crie, em Cotia, uma Junta de C_oncilia_çã~ e Julgamento.
Esse tipo de proposição legislativa tem encontrado
obstáculos especialmente nesta Comissão, da.do o argumento de que a aprovação e eventual sanção de um projeto autorizativo, sem a força imperial da lei, desprestigiam o Congresso. As leis nascidas do poder Legislativo
terão de ser necessariamente executadas e obedecidas,
pois essa foi a deliberaçãO-do povo, no contexto de uma
sociedade civilizada, assumida por seus representantes
no Congresso. A lei autoriza ao contrãrio, não obriga á
sua execução; será ou nãQ efetivada, e cunlprída total ou
parcialmeote, ao alvedrio das c_onveniências do PoderExecuti_vo
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O projeto sob exame, portanto, apresenta-se com tais
inconveniências, a merecerem estudo mais aprofundado
do Senado.
Po~ outro lado, como já fi_cou acentuado nos parecere.<>
das Comissões de Legislação Social da Câmara e do Senado, a proposição infringe frontalmente a Constituição,
quando esta preceitua:
"Art. 57 É da competência exclusiva do Presidente da República e iniciativa das leis que:
I - disponham sobre matéria financeira;
I I - criem cargos, funções ou empregos públicos
ou aurrientem vencimentos ou a despesa pública;
III-_ ................................... .
-IV- ........................-........ _.. ,.
V- disponham sobre servidores públicos _da

União, S!!U regime jurídico, provimento de cargos
públicos, -estabilidade e aposentadoria de funcion_ãríos civis, reforma e transferência de militares
para a _in~nivid~de."
..Art. 65 Ê da competência do Poder Executivo
_a iniciativa das leis orçamentárias e das que abram
créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção _ou auxílio _o_u,
de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem
a despesa pública".
O projeto, de algum modo, interfere com tais âisposi·
ti vos constitucionais, o que é vedado à inícia:tfva parlamentar.
Ganha relevo, de igual modo, a existência da Lei n9
6..630/70, aprõvada pelo Corigresso exatamente para estabelecer normas para criação de órgãos de primeira instância na Justiça do Trabalho. O projeto, na hipótese de
se transformar em leí, vida estremecer toda uma sistemática~criada para a criação e instalação das Juntas de Con~
ciliação e Julgamento, desarticulando uma estruturação
que, até aqui, vem correspondendo ao interesse público.
A meu ver, o PLC n~ 100/83, em que pesem os altos
propósitos que inspiraram seu autor, ê inconstitucional e
injurfdico e, em conseqUência, deve ser obstado.
Tais são as razões que me levam a opinar por sua rejeição.
Sala das Cornis..;;õçs. 17 d.e outubrQ. de 1984.- Hehí~
dto Nunes, t'restdente- Moacyr Duarte, Relator- Fer~
nando Henrique Cardoso, vencido - Hélio Gueiros, vencido - Morvan Acayaba - José Fragelli - Guilherme
Palmeira - PasSos Pôrto.
O SR. PR}l)IDf!.~TE (Almir Pinto)- Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n9 171, de
1984, que receberã emendas, perante a comissão a que
fof distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias,
nos termos do a.rt. 141, II, "b", do Regimentõ Interno.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, por ter. recebido pareceres contrários, quanto ao
mérito, -das comissões a que foi distribuído, determinou
o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara nto 130, de
1981 (n9 862/79, na Casa de origem), que autoriza o
maior de.16 anos a movimentar conta em caderneta de
poupança.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Há oradores
insciifuS.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder do PMDB.

,O §R. HUMBERTO LUÇENA (Como Líder. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, Srs. Sena·
dores:
Por mais que procure, não encontro palavras adequadas para significar a indignação e a revolta nacional con~
tra o golpe desfechado, ontem, pela maiOria da Mesa do
Senado, numa agressão grosseira à Constituição e à lei
complementar sancionada pelo Senhor Presidente da
República.

Aliás, esse golpe está hoje denunciado por toda a imprensa nacionai.O Estado de S. Paulo, na sua manchete
principal, chega a fazer uma injustiça aO Seni:tdo, cOrria

instituiçãO, pois a au.ial-Mesa, pela Sua maioria, não representa o Senado Federal, sobretudo numa decisão tão
infeliz.
--

A manchete foi esta: "SeriildO aproVa voto sCtirl::-to, um
Golpe".
E quem ler os principais articulistas da Imprensa nacional vai verificãr que-aS minhas pal3vras iniciais São a
expressão da verdade, porque, neste instante, todos os
brasileiros estão perplexos diante do que aconteceu, ontem, no Senado Fedefal.
-

O Sr. Lomanto Júnior - ~.sinal de que V. Ex• não
quer debater. V. Ex' assacou contra a Mesa e faz uma injusta acusação ~e infame.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• foi um dos
responsáVeis pela violência de ontem.

~principais

O Sr. Lo manto Júnior- Eu sou um dos principaiS ri::SpoilSáveis e aSsllnio a ffiinha responsabilidade pela minha atitude límpida-, corieta e coerente que eu assumi ontem.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, não
Cóficedi o aparte ao nobre Senador Lomanto Júnior.

O Sr. Henrique Santillo- Eminente Lfder, V. Ex• me
permitiria um aparte? Aiiies de" iniciar V. Ex• o s-eu importante pronunciamento, desejo enfatizar a:qui não se
tratar de toda a Mesa do Senado.

o- SR. PRESID~NTE (Almir Pinto. Fazendo soar a
campainha.) ~ Está com a palavra o nobre Senador
Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Exatamente. Veja

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a V. Ex' que mantenha ordem na Casa.

V. Ex! que falei na maioria da Mesa do ·seriadoL
O Sr. Lomanto Júnior- Já que sou um dos responsá~
veis, permite-me V. Ex' urir aparfe, nobfe Senador Humberto Lucena?
O Sr. Henrique Santi11o - Sobretudo refiro-me -às
notícias da Imprensa nacional...

O SR. HUMBERTO LUCENA -
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Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex' um aparte,
nobre Senador Humberto Lucena?
O Sr. Henrique Santillo - ú. dentre as quais a do importantíssimo órgão O Estado de S. Paulo, para ficar
bem claro que a oossa posição- nesta ComiSsãO Diretora
tem sido de muita coerência Cm n-ome da nossa Bancada.
Permanentemente, temos protestado contra decisões que
possam ofender a lei ou a Consiituiçã~ de nosso País. Inclusive, quero dizer a V:. Ex', neste breve aparte, que es..
tarei disposto, oportunamente, nos próximos dias, na
primeira reunião da Bancada convocada por V. Exf.,
eminente Líder, a colocar o meu cargo à disposição da
minha Bancada e, se ela achar conveniente, retirar-me
dessa Comissão Diretora. O SR. HUMBERTO LUCENA- Ê claro que, no decorrer do meu pronunciamento, iria fazer a justiça que
V. Ex' merece, como tafubém' aós demais membros do
PMDB na Mesa do Senado, Senadores Jaison Barreto e
Marcelo Miranda que, como suplente, diversas vezes
têm ali exercido suas atribuições.

O Sr. Henrique Sandllo - Também o Senador- Martins FilhC'
O SR. HUMBERTO LUCENA - Tambêm o Senador Martins Filho queorà íntegra a Bãricada do PMDB,
nesta Casa, com muita ho~nra.
O Sr. Lomanto Júnior --Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex•, nobre Senador Henrique Santillo, tem pontific8d0-nãqué1e colegiado com a sua vigilâri-cia p-eririálteô.iê, cJmprindo, dignamente, a missão que lhe fcii confiada Caos seus companheiros pelo Partido do MoviffieiitO-DCmocrãtico Brasileiro.
Eu pediria ao Senador Lomanto Júníor que riie deixils.:
se, primeiro, adentrar no pronunciamento, para depois
lhe conceder o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Nobre Senador__Humberto LuCena, eu quero apenas advertir a V.
Ex' para o art. 16, item X, letra ..d": ''A recusa de permissão para apartear será sempre comp~eendida em caráter geral, a.inda que proferida em relaçãb a um só-Senador".
SC-V~ Ex' nâ:o permitir o aparte...
O SR. HtíMBERTO LUCENA - MãS eu não neguei, apenas adiei o aparte. Eu disse que o concederia
oportunamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz o art. n9 74, § 39, da
ConstituiçãO Federai:
·
-..A composição e o fundonamento do Colégio
Eleitoral serão regulados em lei complementar."
Pois bem, num acordo de lideranças, o projeto de lei
complementar, regulando a esc_olha dos delegados das
Assembléias Legislativas ao Colégio Eleitoral, foi votado
pela quase unanimidade do Senado e da Câmara dos De-putados. Inclusive a emenda que exigia o voto secreto
para a escolha dos delegados não prosperou graças a entendiri:Jento interpartidário na área parlamentar. No ~e
nado, está aí á-riobre Senador Aíoysio Chaves pãra não
me deixar mentir, o nobre Senador Lomanto Júnior chegou a assinar_em6nda nesse sentido, mas não foi acei_ta
pelo nobre Líder do PDS, que preferiu honrar o acordo
d~ lideranças celebrado. Da mesma maneira, na Câmara
dos Deputados, uma emenda semelhante foToleiecida na
Comissão de Co_nstituição e Justiça e _t_enninoll- nos arquivOs -daquCJa caSa do CÕngress_o -Nidonal, diante do
-entendimento mantido pelos partidos políticos que reSolveram aprovar o texto da lei complementar que foi sancionada pelo Senhor Presidente da República.
Pela lei sancionada, o processo de eleição dos delega~
dos foi entregue à economia ·irite!Iiã de -Cada BRnCãda
majoritária nas Assembléias Legislativas. A nova lei,
pela sua clareza, tornou-se, portanto, auto-aplicãvel.
~ Mesa do Senado não poderia, senão, t~ma~· medid_~s
-de carâter puramente administrativo. Para facilitar-a sua
execução. Aliás, a Lei Complementar n9 15 fixou os limites de competência da Mesa do Senado ao estabelecer no
parágrafo ún"ico~ do art. 13, o seguinte: ·

O Sr. I.omanto Júnior- Não, V. Ex•; por favOr, v8i
me conceder o aparte nesta oportunidade, já que eu sou
acusado. Eu SoU um dos principais responsáveis e Tecebo
a sua -ínjusta acusâÇão e vou repeli= la.

Parágrafo ,único - Pre:Pdirá o Colégio eleitoral a
Mesa do Senado Federal, que, com 10 (dez) dias,
pelo menos, de antecedência, fará publicar, no
D.ário do Congresso Nacional, ou no Diário Oficlal,
edital de que constarão:
I - o pr~o _para apresentação de credenciais dos
âelegados das Asse_mbléias;
./
II - a hora de instalação da sessão. /:"

O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• dará o seL
aparte quando eu julgar oportuno.

Não hã nenhum outro dispositivo, nem na:-iei Complementar n9 15 nem- na nOva Lei, nem tampouco na

- - - - - - - - - - ----------

Coilstituição Federal, que permita a Mesa do Senado
baixar a tos normativos s_obre a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral, a não-ser, repito, de caráter
puramente administrativo em termos de edital, que é o
que trata a Lei Complementar. No entanto, a atual Mesa
do Senado jâ baixou dois a tos normativos. No primeiro,
com o nosso protesto, tratou de normas sobre o registro
dos candidatos. Mas, até ali nós não estranhamos tanto .
porque eram normas de pura processualistica. Desta vez
não Sr. Presideflte e Srs. Senadores. Desta vez, a Mesa
do -Senado, por decisão majOritária, e éóm á conivência
ostensiva do Presidente Moacyr Dalla, diga-se de passagem, invadiu as atri_buições do CoD.grdso :Nacional ao
incluir no seu ato normativo a eXigência totalmente ilegal do escrutínio secreto.
E para estarrecimento gera~ invocou-se o art. 14~ da
Con~t~uíç~_O Feaer3I, -que presCreVe:
Art. 148 .. 0 sufrágio é "universal e o voto é direta e secreto, salvo nos casos previstos nesta Constituição;" ...
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse dispositivo
refere-se exclusivamente ao voto popular, em todos os
níveis, t8,nto assim que excetua da regra geral prescrita,
as eleições indiretas para Presidente e Vice-Presidente da
República, e a escolha dos prefeitos das capitais, dos municípios -incluídos Cm área di segurança e das estâncias
hidrominerais.
Vamos aos--comentários a esse dispositivo constitucional:

Piz M~:lo Filho: "0 sufrágio e voto. A Constituiç_ão federal _dispõe que o sufrágio é universal e o
voto é direto e secreto, art. 148. Sufrágio e voto
c:üstinguem-se _C!)nceitu_~ente; sufr{!gio deve s_er entendido como expressão da capacidade eleitoral
a.tiva do cidadão, é a aptidão para votar. O voto,
por sua vez, é o meio pelo qual o cidadão exerce O
seu direito de sufrágio."
"Voto clireto e secreto. Esta é a regra geral em
nosso Direito,_ sofre apenas a exceção de índole
constitucional. o_ único_ caso do voto indireto e
público no sistema constitucional brasileiro ocorre
no processo de eleição presidencial. Com efeito, a
Carta Federal prescreve que o Presidente da Re~
pública será eleito pelo sufrágio de um colêgio eleitoral, exceção pública e mediante votação nominal."
Por sua vez, Manoel Gonçalves Ferreira Filho diz:
Sufrái:fo Universpl. Na

Iins.~:tagem

política, sujrá~

gio universal significa atril:iuiÇão de votos a todos

nacionais. Opõe-Se a sufrágio restrito~ que ocorre
Sempre que a participação nas eleições é restringida
a certas categorias_ou classes. ~certo que, em termos rigorosos, o sUfrágio universal ê sempre relativamente restrito, porque exclui necessariamente os
_que não têm a maturidade em razão da idade ou a
sanidade mental imprescindíveis para participação
na vida política."
Voto Secreto. A experiência demonstrou que somente em segredo o cidadão comum pode seguir a
própria consciência da determinação de quem hã de
merecer Oseu võto. Se ê indiscutível que até meSmo
com o sigilo obrigatório as consciências, muitas ve-zes, são violentadas, sem ele não hã na prática verdadeira liberdade. Por isso, teve o cuidado de estabelecer o _voto secreto à Constituição de 1934, a primei-ia a consagrar a idêia que, todavia, jã vingava
no Código Eleitoral de 1933. Incluiu no seu texto
também a de 1946 no que foi seguida pela vigente.
Assim, para o povo, nos pleitos em que seleciona
os seus representantes, o voto há de ser secreto sempre, assim determina o texto em vigor."
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Portanto, Se Presidente e Srs. Senadores, é uma aberração pretender-se estender a apHcação desse diSpositivo
constitucional à escolha dos delegados das assembléias
legislativas ao Colégio Eleitoral, quando na lei complementar, que foi votada dentro das suas atribuições legítimas, pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Senhor
Presidente da República, está claro o processo_ de escolha
dos delegados ao Colégio Eleitoral.
Diz o art. S:~', -da l_ei complementar:
"Art. 59 A indicação a que se refere o§ 2~' do
art. 74, da ConstituiÇão, far-se-ã por eleição a
realizar-se no mês de outubro deste ano na sede da
assembléia legislativa, mediante convocações, sob à
Presidência do líder do partido majoritário, obedecidas as seguintes norma~:
1 -Cada Deputado votará em 8 nomes;
2- Consíderar-se-ão eleitos os delegados da assembléia os 6 maiS votãdos e suplentes os dois que
se seguirem na votação;
3- Havendo empate, resolver-se--â em favor do
mais idoso;
4 - Terminada a apuração, o líder da bancada
proclamará o resultado da votação e o comunicará
imediatamente ao Presidente da assembléia;
5 - A votação será feita em reunião Públíca ecom a presença do observador do Tribunal Regional Eleitoral."
Chamo a ateç.ão do Senado para este último item, que
fala na sessão pública. Qual foi o Objeti_vo da sessão
pública, que foi iõduída no texto do projetO pela Câmara dos Deputados, senão de levar o povo a estar presente
e a fiscalizar a escolha dos delegados, para verifiCar se inclusive os seus representantes estavam agindo em sintonia com os anseios-da opinião pública? Apesar disso, porém, a maioria da Mesa do Senado insistiu em_ iiicluir,
arbitrariamente; no chamado Ata.-Normativo nl' 2, a exigência descabida e injurídica do escrutíniCi-seCieto.-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a decisão-da maioria da
Mesa do Senado foi essencialmente política, jâ que não
tem qualquer respaldo de ordem jurídíca; e-o -mais lamentável é que os Senadores, que cometeram essa violência iristitucional, estão comprometendo o nome do
Congresso NaCional; são todos partidários do candidato
oficial, e agiram sob à coordenação ostensiva do Deputado Prisco Viana, qut acOmPanhou de perto, no próprio g'abiilete- do Presidente Moacyr Dalla, o desenrolar
dos trabalhos da Mesa do Senado.
Tanto assim, que o Jornal de Brasilla, no seu nOticiãriÓ de hoje,_ publica o seguinte:
"O Deputado Prisca Viana, principal especialista
em legislação eleitoral no staf malufista, assessorou
os integranes do PDS na Mesa. Ao sair do gabinete
do Senador Moacyr Dalla declarou: "este acordo
não está escrito em lugar nenhum, nínguém ê bobo
na Mesa do Senado, os Senadores foram bem assessorados, os insatisfeitOS- que recorreram à Jus_tiça".
Alíãs, para tristeza nossa, do PMDB e dos Partidos de
Oposição, momentos antes de reiniciar os trabalhos da
Mesa do Senado, o Presidente Moacyr Dalla, quando
procurado por nós teve uma expressão que mereceu, de
logo, o nosso reparo veemente. S. Exf. disse-nos: .. há um
caminho a seguir, é recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu não vou votar e se o fizesse, a essa-altura, não saberia como me conduzir a respeito do assunto."
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o próprio Presidente do Congresso Nacional quando admite a idéia de
recorrer ajustiÇa é porque está tõtalmente inseguro arespeito daquela decisão, que ia ser tomada de imediato,
como o foi pela maioria do Senado Federal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tudo isso é o- resultado
de um plano previamente estabelecido pelo estado maior
do candidato ·oficial _em desespero de causa, diante da
crescente ascenção da candidatura Tancredo Neves. Ho-
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je, esta candidatura jâ não nos pertence a nós políticos.
Ela tem o apoio de mais de 90% da sociedade civil brasileira. As pesquisas de opinião póblica estão aí dizendo.
Só falta chegar o dia 15 de janeiro para assegurarmOs a
nossa vitória no Colégio Eleitoral, já que não pudemos
eleger o nosso candidato pelo voto secreto e direto dos
brasileiro como quedamos. Pois bem, diaritediSso, o que
há, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a teimosia da.queles
que estão no Governo e não querem entregar o poder.
Há vinte anos que eles desfrutam do poder no Brasil e na
hora da rotatividade, quando a Oposição está prestes a
eleger um candidato _a Presidente da República, para
promover as mudanças que o povo brasileiro pede e exige, começa toda esta conspiração. Lembram-se V. Ex•s
que, ainda há pouco tempo, os adeptos do candidato oficial, tentaram lançar os Ministros Militares no processo
sucessório e a todQ instante freqUentam os quartéis, inte- ressados em criar uma atmosfera _de crisç artificial para
intimidar a -opinião PúbliCa e particularmente a classe
política que vai comparecer a 15 de janeiro a1J"Colégio
Eleitoral. Como os militares caminharam, tranqUilamente, para as suas ativiàades Profission:iis, aliás, Ctimprin- do a sua niissão legal e constitucional, agora tentam envolver, nas manobras golpistas, a própria Mesa do Congresso Nacional, o que é profundamente lamentável e
mais do que isso grave, gravíssimo!
Diante disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ...
O Sr. _Jorge Bomhausenaparte?

P~r~ite-me:_V.

_Ex• um

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- (Fazendo soar
a campainha.)- Pediria a V. Exf., nobre Senador Humberto Lucena, que não concedesse mais aPartes, pois V.
Ex• está falando Como Líder desde às 14 horas e 39 minutos, e já ultrapassou três minutos do tempo regimental
concedido a V. Ex•, além de haver três minutos dos tempo regimental concedido a V. Ex•, além de haver um
alentada lista de oradores inscritos.
O Sr. Jorge Bomhausen -

Desejo, manifestar a

v-

Ex• ...
O _Sr. Fábio U,cena

c

~_Sr.

P_residente, Qcia ordem.

O SR. PRESIDENTE_(Almir Pinto)- Concedo a palavra, pela ordem, ao Sena_dor Fábio Lucena.
OSR.FÃBIO LUCENA~ (Pela Ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, sendo eu o primeirO crildor inscritO, peço a V. Ex' à gentileza de trãnsrerirõ-meu
tempo ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Isso não é permitido regimentalmente.
O SR. FÂBIO'LUCENA- Qua!'éoartigo do Regimento, Sr. Presidente?
O SR. PRESIQENTE__(Almir Pinto) -Trata-se do
art. 17 do Regimento Interno:
Art. 17. Os prazos preVistos no artigo anterior
são improtrogávels, não sendo Hcitõ ao Senador
utilizar-se do tempo destinado ·a outro, em acréscimo ao de que disponha.
O Sr. Humberto Lu.cena- Serei breve, Sr. Presidente!
O SR._FÁBIO LUCENA -Ante~ que V. Ex' termine,
gostaria então que me concedesse um aparte,logo_depois
do aparte _do nobre Senador Jorge _BornQausen.
O SR. PRESIDENTE (A.Imir-Pinto)- Pediria a cola- boração do nobre Sen-ador H-U-m-berto Lu.cena -parã:-que
fosse breve, pois o tempo de V. Ex• está esgotado hã cin·
co minutos e há oradores inscritos.__
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()_SR. HUMBERTO LUCENA - Serei breve, Sr.
Presidente. Confio apenas na condescendência da Mesa,
pois não é a primeira vez que isso acontece no Senado
Federal.
Ouço o nobre Senador Jorge Bornhausen.
O Sr. Jorge Bornhausen - Desejo manifestar ao ilustre Senador e nobre Líder do PMDB a nossa integral solidariedade à manifestação de repúdio que faz com veeniência e inteligência à ação da Mesa Diretóra do Sena-ao -Fedeial qtie, ontem-, de-forma açodada, intempestiva.
extemporânea e, sobretudo, de forma praticamente escondida, porque não permitiu a presença dos lideres partidários, estabeleceu normas ilegais, pretendendo de forma incorreta-fazer com que pudessem ser alterados, por
métodos escusas, aqueles pronunciamentos que deveriam ser abertos à Nação por parte das bancadas majoritárias nas Assembléias Legislativas de todos os Estados
brasileiros. Congratulo-me com a veemência de V. Ex• e
marco aqui, com os meus companheiros da Frente Liberal, nossa posição contrária. na esperança de que o seu
pronunciamento seja um instrumento hábil para que venha a Mesa Diretora voltar à realidade e en:l'ergar a legalidade e, de forma correta, modificar este ato que não é
condigno com o Congresso- Nacional e com o Seriado
Federal.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Agradeço as palavras de V. Ex~ que ilustram o meu pronunciamento e
devo lembrar, nobre Senador, que além do mais, a decisão da maioria da Mesa do Senado deu-se n~ véspera da
publicação da Lei Complementar. Córno bem acentuou,
ontem, o nobre Senador Itamar Franco, numa reunião
nossa, nem sequer se esperou que a vigência da lei fosse
iniCTãda. A Mesa do Senado antecipou-se à própria vigência da lei, o que é mais uma irregularidade gritante.
· -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim a esta tribuna, na
tarde de h·oje, para lavrar o nosso protesto mais veemente mais enérgico, contra a decisão da Mesa do Senado, e pretendo, como Líder do PMDB, oportunamente,
-dentro de poucos dias, trazer uma questão de ordem ao
Sr. Presidente, Senador Moacyr Dalla, sobre a competência da Mesa do Senado para baixar atas normativos
desta natureza,-porque,-só-atravês de uma questão de ordem a ser decidida por S. Exf, nós poderemos recorrer
para- o Plenário do Senado Federal e, se possível, do
Congresso Nacional, a fim de que, pelo voto soberano
dos Senhore_s Palamentares, se possa impor os limites devidos pelei própria ConstitUição Federal à autoridade
que e~"tã exerCendo, indeVidamente, a Mesa do Congresso Nacionaf e do senado Federal, peta sua maioria, neste
instante históriCo da nacionalidade.
Ao tenninar "estas palavras, para que fique nos Anais
da Casa, em relevo, leio a nota que foi aprovada em reunião de hoje, pela Comissão Executiva Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro:
O ato da Mesa do SCnado afronta a decísâo do
Poder Legislativo e até mesmo do Executivo, expressa em lei votada pelo Corigresso Nacional Csancionada pelo Presidente da República, resultante de
acordo de lideranças.
A Nação não admite o golpe que os adeptos do
arbftriO, ·nuni -total desrespeito -à Constituição e à
Lei Colnplementar preparavam, atravêsda Mesa do
Senado, impondo o voto secreto para a escolha de
delegados estaduais ao Colegio Eleitoral.
Deve o Presidente da Repúblicã, de publico, condenar esse ato, fazendo seus correligionários retornarem à razão e à moral política.
Os deputado_s estaduais, escolhidos em eleições
diretas pelo voto secreto do povo, têm o direito e o
-~dever de explicitar sua escolha quando estejam de--signando os ~epresentantes que decidirão_ sobre a indicação do futuro Presidente da República.
O Colégio Eleitoral que as oposições condenam
está sendo o instrumento que resta ao povo brasilei-
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ro para efetivãr o programa que-visã- a- e'It:lção direta

dos dirigentes em todos os níveis e permitir -qU.e"aS

mudanças se façam com o respaldo de uma constituinte livre e soberana.
Quando na Câmara dos Deputados foi eliminado

o artigo do Substitutiyo _que tornava obrigatória a
votação secreta para a esc-olha dos delegados estaduais, essa decisão foi resultante de um acordo de lideranças, inclusive do PDS.
A manifestação da vontade dos parlamentares se
efetivou quando o plenãrio do Senado e da Câmara,
em sessões isoladas, aprovaram o texto que extirpara aquela exigência. A Mesa do_ Senado, ao restabelecer o artigo rejei-

tado pelas duas Casas do Congresso·, exorbitou de
suas atribuições e com seii ato absolutamente reprovável e ilegal armou uni golpe contra o próprio Po~
der Legislativo.
As oposições, não apenas denunciam essa manobra golpista e inlorãl, mas alertam a Nação para
o perigoso períOdo que se abre com esse gesto insano e ditatorial que exige a convocação do que hã de
sério e digno no País em defesa da continuidade do
processo de abertura polítiCa.
Ao lado das medidas Jridicüi.is- eril exame e Cm razão atê mesmo do prazo exígUO para a escolha dos
delegados estaduais, as oposições dispõem-se a mobilizar a Nação com o objetivo de impedir que o
golpe baixo desfechado contra a transição democrática e contra o Congresso alcance os imor_ais resUltados que pretende.
Era

o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa-

Não, o que se passou ontem não nos deve sui-preender
- porqci.e -esses epiSódios vão se repetir, simplesmente porqUe fazem parte de uma filosofia; da filosofia de uma
candidatura que nós repudiamos, que o povo brasileiro
repudia, que a Nação repudia e, por isso, esse candidato
não pode mais ·sair às ruas sem levar protestos, vaias e
até manifestações mais agressivas.

O Sr. Lulz Cavalcante- V. Ex• me premite, nobre Senador?
O SR. ROBERTO SATURNINO -Logo, como se
verifica, como disse o nobre Senador que me aparteou, a
Nação repudia; essas manobras de nada valerão. A indignação popular só crescerã; a cada um desses episódios, mais repudiado estará o candidato e O_!i_Seus sequazes. Hoje, ele não pode andar às ruas; amanhã, os seus
seguidOreS rião poderão mais sair às ruas. Brinca-se_ com
- a-opinião póbli.Ca, ·mas vamos ver os resultadOs ... Vamos
aguardar e ver os- resultados!
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• me permite, emhlente
Senador?

O SR- ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante --V. Ex• lembrou_ uma opinião
de alguém de que numa eleição o feio é perder. Então,
me parece que alguém está levando em demasiada conta
uma sentença de duzentos anos, de George Washington.
A sentença é a seguinte: ..Alguns homens não têm es_trutura suficiente para fesfstir ao que mais paga~·. Muito
obrig'ado. (Palmas.)

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Eu que agra-

deço, nobre Senador, e o aplau·So que V. Ex• ouve, bem o
lavra, como Líder, ao nobre Senador Aloysio Chaves.
merece.
Mas, Sr. Presidente, eu não vou .entrar na_argumenO SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA !)IS-- tação, na discussão, no debate da invocação do artigo tal
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO
ou qual. Todos nós sabemos muito bem apreciar a realiORAOOR, SERÁ PUBLICAOO POSTERIOR-dade das caias. Não vou me utilizar de artifícios nem de
MENTE.
-arglimenti:tções para demonstrar, à luz do Regiinento Interno ou da Constituição, ou seja qual lei for, para defenO SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Con__C.e:d_o _
der a posição do voto aJ:?erto nes:se processo de esc_olha
a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como
dos
representantes das assembléias. O que importa é verLíder do PDT.
mos fundo a realidade das coisas, é enxergarmos com nitid_ez Q que está se passando, e olharmos para o que esta
O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como_
Nação está pensando a re~peito de t'!do esse;: J:!rocesso, a_
Líder, pronuncia o seguiilte discurso. Sem revisão- do
respeito desse candidato, a respeito do Partido que o
orador.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores:
apoia,
a respeito dos métodos que usa. Isto ê_o que imNessa sucessão presidencial que se desenrola, que se
porta; para nós, o que importa é exatamente a visão do
processa por um meio condenado exatamente por todos,
q~e pode acontecer _gr;:_ste J?aís; o_que pode acontecer nesrepetidas vezes, e condenado por propiciar -a -utilização
te País com a repetição desses_ episódios lamentáveis que
de artificias e de desvios dessa natureza, da natureza da
aí
estão.
que irriporta é analisar a se_qílência de prodecisão, hoje comentada pelos dois eminen-tes Líderes.
nunciamentos _que vão, como q!,!e, constrl!i[ldo, o fio
Nessa sucessão, hã um candidato, que é o candidato
dessa filosofia lamentável que tem sustentado tantas mado PDS, que adota a filosofia segundo a qual feio é Pernobras desse tipo, e tantas argumentações cheias derader. Se feio é perder, para ganhar tudo vale. b. um princízões falsas.
pio que eu, pessoalmente, não aceito e por isso acho Ainda hoje, abria os jornais e lia as palavras da Ordem
minha opinião pessoal - que esse candidato não tem

oo·

o-

condições inCrais para assumir ã Presidência da Replib!i~

do Dia do Ministro Dé!io JardLrn de Mattos, Palavras

ca. (Muito bem!)
Mas é um princípio filosófico, há pessoas que o aceitam. O grupo que apoia esse candidato, se o apoia e se
ele assim se declara também deve achar, pensar que esse
princípio seja certo, seja verdadeiro. E, por isso, Sr. Presidente, a resolução, de ontem, da Mesa do Senado, não
pode surpreender-nos. A mim não surpreende e não
pode surpreender a nenhum brasileiro. Pois nãd mC: quiseram furtar os votos na última eleição, durante a apuração, os meus votos e os do Governador Leonel Brízola? Pois não se disse que o Vice-Presidente não podia ser
candidato à Presidência da República por ser um homem
excessivamente ético? Então; como vamos nós ficar surpresos por uma decisão como a que a Mesa do Senado
tomou, ontem, utilizando o pririCipio do voto secreto,
não para garantir a liberdade Cio voto, mas para encobrir
as manobras da corrupção?

também de uma filosofia extremamente duvidosa, quando ele diz: "A lealdade, ao contrário das outras virtudes,
nãO cõmporta S:radações ou adjetivos; existe- ou não".
Evidentemente, o Ministro refere-se à lealdade pessoal, quando, logo a seguir, diz que "o amigo leal ê o
maior dos tesouros".
Mas Cl Ministro se esqueCe de que hã outras lealdades:
há lealdade aos princípioS morais; há lealdade ao interes:
se nacional; há lealdade às instituições do País, e o Ministro parece que não sabe como ·se ~o! vem os conflitos
de lealdade quando eles se instauram, porque há várias
maneiras de se resolver:
Na Má fia, por Cxemplo, os conflitos se resolvem pela
lealdade pessoal ao chefe, ao "capo" da Má fia. Mas, na
vida pública, na política, não; na política, esses conflitos
se resolvem pela lealdade ao interesse nacional e aos
-~príncipios incrais. Então, ê muito diferente uma coisa d-a
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outra. Que filosofia é essa que pretende, enfim, juStifica(
o apoio a Uma candidatO que Pregà, por princípio, a con· -duta segundo a qual feio é perder; para ganhar tudo vaIem; vale afrontar a opiniãa··p-ública; vale, enfim, usar to·
dOS os métodos de corrupção possível, porque feio é perder.
Sr. Presidente, SrS. Senadores. vamos observando o
agravamento da situação política, social e económica
deste País. Ficam aquí as advertências nossas, da Oposição, daqueles representantes um pouco mais preocupa·
dos como quadro nacional, mesmos os pertencentes ao
PDS que ainda não se definiram por esse candidato, filosifcamente colocado na posição a que me referi...
Sr. Presidente, o que importa é que tenhamos sensibilidade e sejamos capazes de sentir o agravamento da situação, o repúdio da opinião pública, enfim, que sejamos capazes de prevenir para que não aconteça o pior.

O Sr. Humberto Lucena aparte?

V. Ex• me permite um

O SR- ROBERTO SATURNINO -

E o pior não

acontecerá.
Eujã darei o aparte a V. Ex•. O pior não ã.contecerã
porque este País ainda tem reservas morais; porque este
País ainda tem um povo Que sabe perfeitamente distinguir as __nuanças das colocações, que não se deixa levar
pelo engodo de falsas propostas; enfim, esta Nação aina
da tem estruturas nas quais nós confiamos: uma estrutura de princípios e uma estrutura de pCnsainento e filosofia que achamos haverá de prevalecer, pois essas manobras serão simplesmente ultrapassadas, serão colocadas na lata do lixo comu111, como tantas outras que têm
sldo exercitadas por ai e qUe afinal de contas, só resultam
em crescimento da indignaçã-o Popular, em repúdio aos
que assim procedem.
Ouço, com atenção, o aparte de
Ex•.

y.

O Sr. Humberto Lucena- Desejo me solidarizar, ple-namente com as palavras candentes de V. Ex•, muito
oportunas, e lembrar apenas que o voto secreto que os
adeptos do candida t~ _oficial defendem não é para resguardar os Valores da liberdade individual, mas para tena
tar corromper as consciências. Toda a Nação sabe disso.

- O SR. ROBERTO SATURNINO --Perfeito, nobre
Senador. É como Y.. Ex• diz: não adianta o Lídi:r do Governo subir a -tribuna e tentar argumentar contra à evidência que toda a Nação conhecC,~percebe e repudia.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, repito: o episódio não me surpreende,_ essa decisão insólita não me surpreende absolutamente. Acho que outras manobras dessa mesma natureza e desse mesmo teor ético vão se repetir; mas prevalecerá o princípio moral, prevalecerá a
vontade pop_ular, prevalecerá, enfiin, a melhor solução
para os destinosdeste Pafs que quer realmente mudar as
coisas, mudar realmente tudo o que vem presidindo a
ação das autoridades ne_sses últimos_ ªnosL E vai mudar!
O Sr. Affonso Caniargo --V. Ex• me permite wn ã.parte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muitO praZer.
O Sr. Affonso Camargo - Eu acho muito válido, Senador Roberto Saturnino, que V. Ex• levante o aspecto
mais iniportante desse episódio, que ~o aspecto moral.
Eu acho que não é o problema legal, não é o problema de
saber se é mais conveniente o voto secreto ou õ voto
aberto. E queria aduzir, ao seu pronunciamento, um fato
que me parece da maiOr gravidade: é que a fixação do
vóto secreto foi objeto de substitutivo de um Deputado
da Câmara dos Deputados, e gerou um impasse, e que,
em virtude daquela propOsta do substitutivO, o problema
não tinha solução, o que levou a haver o acordo de lideM
ranças, na Câmara dC?S _Deputado~3 para que se deixasse
livre, para as bancarias estaduais, a de.cisão de como se-
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ria o voto. Isso foi acõrdado na Câmara dos Deputados.
Então, quando nós votamos, tanto a Câmara dos Deputados, depois da decisão da Comissão de Constituição e
Justiça da__Câmara, e o Senado Federal, já se Vctavª o
entendimento das duas Casas do Congresso, que era o de
delegar às bancadas majoritárias a decisão de saber s_e o
voto deveria ser d_a conveniência ou não de ser voto secreto ou nominal e ab~rt_o. Então, o que foi feito aqui fOi
exatamente não cumprir acordos feitos expressamente
entre P-artidos políticos. Então, que democracia nós estamos querendo construir? Que SOciedade. estamos querendo para o Brasil? E&se me parece o aspecto mais incrível,
mais importante, mais melanc_ólico desse episódio.

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex• tem toda
a razão. A Mesa do Senado, obviamente, em condiç-ões
outras não poder:iã ignoi"B:r esse acOrdo de HOerança que
representa, enfiiii., a expressão da vontade do CongreSSO.Mas, malufista que ê, na sua rili:tiofiB., ignora, íinora POrque vale tudo. Em verdade, o que é feio é perder, o mais
tudo ê bonito, desde que sirva ao seu candidato filosofi~mente assim definido.
De modo que, Srs. Senãdores e Sr. Presidente, não vamos nos surpreender e não vamos nos assustar com ísso.
Esses episódios passarã6, estarão inscritO lá, nas páginas
mais ridículas da nossa História;- -inãis desprezíveis da
nossa História, mas esse candidato não há de chegar à
Presidência da República, simplesmente porque não tem
condições moraiS Para exercer esta Presidência. E lião
vai deixar porque o-povo não Vai permitir e -os -ii:presen:
tantes do Colégio Eleitoral haverão de refletir essa vontade popular. Era só o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) --Concedo
a patavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sr. Presidente e Srs. Senãdores:
O Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, deixou claro, cristalinamente claro, que a Mesa do Senado
Federal não tem competência legal para adotar o ato que
ontem adotou.
O Lider do PDT, Senador Roberto Satu,rnino,
avançando num outro terreno, no terreno mesmo da sociedade em todos os seus condutos e segmentos políticos,
notadarnente no seu núcleo político-social, deixo-u claro
que tais manobras não nos devem surpreender e, em realidade, a nós não surpreendem,
Eu diria; Srs. Senadores, que o grande mal não estã no
ato da Mesa do Senado._ Não! O ato até que põde ser
aceitável, e tem que se~: aceito. No meu Estado, no Amazonas, no Parã, no Acre, nos Estados em que o PMDB
tem Maioria não vai haver qualquer modificação nos votos dos delegados ao Colégio Eleitoral.
O objetiVo é repetir o que se fez na Convenção" do
PDS, em relação à candidatura do Ministro Mário David Andreazza. Todos os Governadores nordestinos
apoiavam o candidato Máfio Aii"dreazza. E o Brasil inteiro é testemunha - o mundo inteiro, porque isto foi
divulgado para todo o mundo através das agências de
notícias - da maior Sodoma de corrupção que se promoveu, em Brasília, no dia da Convenção do PDS, precisamente, porque o voto, naquela Convenção, era secreto. E, em conseqUência, se disse _o Ministro Mário An~
dreazza traído por seus correligionários.
O grave, Srs_, senadores, é o procedente que o Ato n~'
2, da Mesa ontem abriu. O grave precedente. Porque
pode acontecer o Ato n~> 3. Eis o que estabelece o art. 74
da Constituição Fe_deral:
....Art. 74. O__E_residente será eleito, entre os brasileiros maiores di trinta e cinco anos e nõ eXercício_
dos direitos políticos, pelo sufrágio de um colégio
eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal.
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§ 2~> Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação os escrutínios serão repetidos, e a- eleição dar-se-á no terceiro, por maioria
simples."

Escrutínioycim do Latim, e significa votarem urna, ou
apurar o voto depositadO na urna. Eritão; naOa pode im~
pedir a Mesa do Senado Federal de dar_à expressão "escrutín_i_o", constante da Cons_tituição Federal, uma i!lterpretação semântica. E a partir dessa interpretação, puramente gramatical, mandar instalar uma urna, no Colêgio
Eleitoral, para que o voto deixe de ser nominal, alegando
que a Constituição fala em escrutínio, e escrutínio ê o
voto que se deposita na urna. Daí os escrutín-adores são
aqueles que contam os voto.s retirados das urnas._Est_!!,
no meu entender, é o grave precedente que o ato da Mesa
do Senado ontem abriu. Por quê? Porque os eleitores do
Dep-utado Paulo Salim Maluf, que têm todo o direito,
evidentemente- e falo de certo sobre o óbvio- devotarem em S. Ex•, estão sendo contagiados por um medo
extraordinário de e~ercerem este direito legítimo, que~
deles, de votar no candidato, Sr. Deputado Paulo Salim
Maluf. E o medo será tanto que os levará não direi à faltá- de coragem, mas ao temor, ao temor de votar~ll'l: em
público num candidato que sabem rejeitado por toda a
Nação brasileira.
Daí essas cautelas, cautelas que vão evoluir, no senti·
do de fazer com que a sessão do Colégio Eleitoral seja
tlQ.blica,_ mas que o voto nominal seja confundido com
escrutínio, que pela primeira vez, na história, mliilalsinada históda desses 20 anos de regime de arbítrio, nós
tenhamos no País um voto nominal secreto ou mascarado de sigilo, por ato promanante da Mesa do Senado Federal.
Ora, ~enho a informação histórica de que desde a
eleição do Presidente Castello Branco, pelo menos, sempre a votação foi nominal, sempre o eleitor foi chamado
pelo seu· próprio noffie e deciinou, redtou nome do
candidato de sua preferência. Mas os tempos são outros.
Até a eleição do General FigUeiredo, o Colégio Eleitoral existia simplesmente para corroborar _um candidato
adrede indicado para Presidente da República. Agora é
diferente. Agora ê a concorrência.
O candidato da Oposição e da Aliança Liberal ameaça
a olhos vistos, a plenos olhos até do Presidente do Senado, o eminente senador Lomanto Júnior, ameaça a candidatura do Dr. Paulo Maluf. E é preciso, então, encon·
trai uma fórmula, uma fórmula que consista simplesmente, não apenas em assegurar essa vitória, a vitória do
candidato do PDS, mas em proteger os eleitores do Sr.
Paulo Maluf da represãlia social que, sem dtívida alguma, tomarâ conta do País, na hipótese desgraçada para a
História br3sileira, de esse candidato vir a ser triunfante
no COiêgio Eleitoral. É uma opinião pessoal.

o-

Vejam o ato deindústría: ontem acoplado entre o Palâ·
cio do Planalto e_a maioria, a digna maioria da Mesa do
Senado Federal.
Antes de o ato da Mesa do Senado ser publicado no
Diário do Congresso Nadonal, que é o órgão coinpetente
para publicar as decisões das Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, dã-se a publicação no D~ário Oficiai da União no mesmo dia em que se publica a lei ontem mesmo sancionada pelo Senhor Presidente da República.
Pela parte da manhã, às II horas do dia_de ontem, pedia eu informações ao eminente Líder do PDS, Senador
Aloysio Chaves, a respeito da sanção da Lei Complementar, a fim de transmitir iilstfuções à Assembléia Legislativa do meu Estado e o Líder do Governo_ me afirmava que a lei não houv_era sido sancionada. No entanto, a Mesa já estava reunida para decidir o que decidiu, e
para, consorciada com o Pal_ãc;io do Planalto, publicar
no Diário Oficial, a lei na primeira página, na segunda
página, todo o texto da- lei e, a seguir, o ato do Senado
Federal. Ato praticado sem qualquer amparo legal, por-
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que como bem frisou o Líder de minha Bancada, a Lei
COmplementar n9 15, que disciplina a competência da
Mesa do Senado, em nada foi alterada pela nova-lei. Co
que é mais: dentro do processo legislativo, terminada a
fase das emendas, chegada a hora da votação, pelo Regimio to _do Senado, nenhum Senador nem mesmo poderia
apresentar destaque alterando o texto do projetç colocado em votação. Não poderia, porque o Regimento não o
permitia. Pois bem! Aquilo que o Senado não pôde fazer
soberanamente,_com base na Constituição e-com amparo
no Regimento fnterno da Casa, fê-lo a Mesa do Senado.
E se o Senado não pôde (azê-lo com base na Constituição e.no Regimento, a Mesa só pode ter agido contra
a Constituição, contra a lei e contra o próprio Regimento Interno do Senado Federal.
Srs. Senadores, isto é muito tiiste, mas a hora não é de
desesperar. Entendo que agora, sim, agora que o adversárío deu o primeiro-passo no sentido de informâ.r a
Nação brasileira o de que é capaz, em termos de procedimento.!; urdidos e t;~sados a seu talante e ao njvel do seu
caráter, que não quero medi-lo e não me compete, agora
só há uma ordem a dar aos brasileiros: "Delenda Maluf!". Maluf tem que ser destruido! E só há uma forma
-de destruí-lo, e essa forma é o Colégio Eleitoral que se
reunirá no día 15 de janeiro.
Para tanto, é muito simples: basta que os Governadores de Estado, com êXceção de dois, o Governador de
Mato Grosso, que até hoje não se pronunciou sobre a
pública acusação de assassinato de um advogado que denunciou e exibiu fraudes eleitorais na última campanha
eleitoral em Mato Grosso, e o Governador da Paraíba,
lamentavelmente conterrâneo do eminente Senador
Humberto Lucena, basta que esses Governadores
exerçam, não o poder de pressão, mas o poder de sua liderança autêntica. liderança ungida pelas urnas junto
aos -nóbres representantes das Assembléias- Legislativas
do_s seus Estados. Porque aquilo que era diâfano, que era
transparente, agora não possui mais transparência alguma, está tudo _claro: os objetivos a serem seguidos foram
preparados pelo Senhor Presidente da República, General João Figueiredo, que hoje, conforme editorial do jornal O Globo publicado na primeira página de sua edição,
é conclamado a se tornar no magistrado de que a Nação
está necessitando neste momento, e não a tornar~se no
Presidente de um só partido, como se estivéssemos vivendo em regime de partido único, em que o Presidente da
República fosse, não digo o Presidente de um partido,
mas um soba de uma facção político partidária. Pois é isso, Srs. Senadores, foi nisso em que se transformou o Senhor Presidente da República.
Acusar o Senador Moacyr Dallar Ai do Senador Moacyr Dali a_ se ousar contrariar uma determinação do Palá~
cio do Planalto! No dia em que o Senador Lomanto Júnior ousar contrariar uma ordem do Presidente da República, S. Ex• dorme Senador, mas pode acordar destituídp do seu mandato. Foi este o estado a que o Preside..nte João Figueil'edo conduziu o nosso País.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- A Mesa não tem culpa nenhuma. Eu absolvo a Mesa. O Brasil absolve a Mesa do
Senado. _Quem deve ser condenado veementemente pelo
povo; como jâ vem o sendo, é o Presidente João Figueiredo-e o candídato que ele quer impor à Nação brasileira,-Candidato que a Nação não aceita, que à Nã.ção i-epudia, rejeita e repugna. Esses é qUe são os réus, meus Srs!
Esses ê que são os réus. Aqueles que, ontem, cometeram
este ato, contra a norma expressa da Constituição e das
leis, aqUeles o fizeram sob pressão, que não posso nem
sequerTrii<Lgíriai ·sua dimensão ou sua natureza.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. FÁJJIO LUCENA- Aqueles que ontem decidiram, muitos numa decisão passional, numa decisão até
interpretada e imposta pelo ódio que estã cindirido
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facções eleitorais, sobretudo no Estado da Bahia, onde o
ódio, neste momento, separa, de modo irrecorrível, a fi-

gura excelsa, eminente por todos os títulos, do Senador
Lomanto Júniõr, do seu inimigo mortal, o exGovernador Antôníõ' _CarloS--Magath-ã.Cs: EntãO;-- tudo
aquilo que o Senador Loniantõ Júnior- pudei- fazer, no
Senado, para contrariar o seu inimigo mortal, não tenham dúvida, ele o fará, e o fara porque terá a endOssá~ lo e apoia-lo o Presidente da Rep-ública, o General João
Figueíredo.
-- - Mas, repito: ..Delenda Malur•, Maluf precisá ser destruído. Destruído pelo voto dos Congressistas, Deputados e Selladores, e destruido pelo voto da maioria dos
Delegados Estaduais no Colégío Eleitoral. S6 hâ esta solução; fora desta solução, esses que hoje combatem os
ideais da Re~olução, como o Uder do Govei-no, há pouco-, acabou de_ fazer, criticando-O-Dr. Timcredo Neves
que, em algum ponto'do-Pais, teria proclamado a defesa
dos ideais da Revolução. Ideais proclamados como luta
contra a subversão e a corrupção!
Ora, Sis._ Senadores, quem pode -ser cOntra a corrupção e a subversão? Que homem de bem pode ser contra esses dois carCinomas que afiiquilam as es"truturãs de
qualquer sociedade e que podem levá-la fatalmente à
destruição? Em sã consciência, 56 ·os coi!i.ii)tos e- os subversivos são a favor -da corrupção e da subversão.
O Sr. OctáviO CardoSo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Logo, não estão nas hostes do Dr. Tancredo Neves nem os corruptos nem os
subversivos, porque o subversivo maior neste-País,.Subversivo precisamente dentro das ForçaS Armadas, onde
deveria comportar-se no respeito à disciplina, à hierarquia 'e às leis, é o Comaridante Militar do Planalto, General Newton Cruz, que já esbofeteou um jornalista_ em
praça pública, que já feriu vários dispOSitivos do Regulamento Disciplinar do Exército e que; ate hoje, não sofreu
qualquer advertência da parte de seus superiores hierárquicos. Não! Graças a Deus, o General Newton Cruz
não está do lado do Dr. Tancredo Neves_. Do lado do Dr.
Tandredo Neves estão outros Generã.is, cujCis ·nomes Virão a lume no momento preciso;- do lado do Brasil, do
lado da Nação inteira- está o Ex-efeito, está a Marinha
e está a Aeronáuficà, cujos Ministros, hoje em dia, não
interpretam, necessariamente, a posição assumida em
nossa sociedade pelas três corporações das Forças Armadas.
Está é que é a realidade Srs: Senadores.
Senador Octávio Cardoso, V. Ex•-liinda deseja o· aparte?
O Sr. Octávio Cardoso- Queria que-V. Ex• rrie Coilcedesse ou me negasse um aparte, _
O SR. FÁBIO LUCENA - Em absoluto, eu jamais
cometeria a infâmla_d_e_iiegir.um apãrte a V. EX•
O Sr. OctáV"iõ Cifdoso-......; Nobre Senador FábiO Lucena, o aparteante parece que sempre entra fora de hora no
seu discurso, porque V. Ex• tarda muito em concedê-Io:Por isso, peço desculpas por apartear V. Ex• sobre um
assunto anterior do discurso. V. Ex• no seu Delenda Maluf atacou o Presidente Figueiredo.~_ Entretanto, é uln
correligionário -de V: "Ex•, o ]lUstre Governador de
Goiás, I ris Rezende, -q-ue-m diz que o Presidente Figueiredo pode estar trabalhando para o- seu partido - o que é
legítimo- mas que, como Presidente da República, tem
se portado como um magistrado". Está aqui na página
de fora de O Estado de S. Paulo, como aliás, é um fatO
referido Cm fuàã a--irriprensa nacional. V. Ex• Sabe que ·ÕGovernador do seu Estado, Gilberto Mestrinho, tem
grande apreço pelo Presidente da República, que semj:ire
o recebe, que sempre o atende com a máxima cortesia e
de S. Ex•, o GOiie.i'nador do seu Estado, não ouvfqualquer queixa sobre o atendimento ciue o Presidente lhe tenha dispensado. Da mesma s_orte eu poderia referir os-

outros Governadores da Oposição, abro exceção, para
ser justo no ·meu aparte, ao Governador -do-Eslado do
Senador Roherto Saturnino que tem queixas do Ministro Delfim Netto. Poderia dizer isso no discurso ...
O SR. FÁBIO LUCENA__:. Gostaria qUe V. Ex• se
prendesse ao tema do meu discurso!
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mo quando a indignidade é tamanhamente grave que,
_nós outros, sem querermos, somos, às vezes, obrigados a
perder de uma forma ou de outra, a paciência.
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me permite um breve
aparte, Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA- Assim sendo, não aceito e

O Sr. Octávio Cardoso- Cfiegarei lá; a menOs que V.

Ex• limite tanto o meu aparte que eu não o possa fazer!
O SR. FÁBIO LUCENA -

Em absoluto!

O Sr. Octávio Cardoso- O que eu queria dizer a V.

Ex• é isso ...
O SR. FÁBIO-LUCENA- Quero dize; que V. Ex•
não pode citar como exemplo o Governador-do seu_ próprio Es-tado, -Governador Jair Soares ...
O Sr. Octávio Cardoso- Eu posso! Chegarei lá!

perillitã~n1-e V. Ex•, com todo o respeito que lhe devo,
ma~ repilo, rechaço a injustiça que V. Ex•_c'?mete contra
o eminente-Senador Roberto" Saturnino e, a·partif dO Senador carioca, V. Ex~ procura lançar farpas, também, o
que não é- do seu comportamento, mas é, isto sim, paixão, nobre Senador Octávio Cardoso; istO é uma atitude
pasSiOiiãl.
- -Se V, Ex' fosse economista, eu diria que V. EX.' é um
díscfpulo de Fourier, para que o emocionalismo condícona todo!!_ os comportumento_s. Ma~_, não, V. Ex' é um
jurista: Isto, sim, é paixão_e_a paixão, no nossO caso, só
pode conduzir à agressões, que nenhum de nós desejamos,

O SR. FÁBIO LUCENA - ••• que é um Governador
que se recusa a receber o candidato do Presidente daRepública, do Partido de V. Ex•!
O Sr. Octávio Cardoso- Se V. Ex_• me permitir, V.
Ex• está abordando o assunto com muita paixão quando
ataca o Presidente da República. Suã. Excelência é um
homem de partido e, desde que não infrinja Os deveres da
Ética e da Moral e da Lei, tem direito de apoiar um candidato; c9mo o GoVernador de V. Ex• fez com-Icio'pariiO
Dr. Tancredo Neves, no Amazonas; como o goverÓ.ador
Iris Rezende fez comício para seu candidato, em Goiás;
c_omo o GOvernador Franco Montoro o fez e todos os
Governadores da Oposição fizeram ou farão; nào vejo
niSSo mOflVõ-para tamanho escândalo de parte de V. Ex•
Gostaria aínda de dizer a V. Ex• que não faz justiça nem
àinteJjgêncía, nem ao talento de V. Ex• quando, aléril de
atacar o candidato do meu Partido à Presidência da República, V. Ex' faz assacadilhas e acusações àqueles que
o apóiam, como de resto o fez também o Senador Roberto Saturnino, que não me concedeu o aparte...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não há acusações, Ex•
O Sr. Octávio Ci.rdoso - ••:quando traúivã do candidato e seus sequazes; não foi V. Ex•, foi o Senador Roberto Saturnino_ Quero dizer a V. Ex• _que o nível de debate, nesta Casa, tem sido alto, tem sido respeitoso, e
nem j:iOde-s.eTôe outra Tofma, esta é a CaSa Alta da República. Admito as divergênCias políticas, agora devo repetir certo tipo de acusaÇão que, absolutamente, não tem
- fufldam_ento na realidade. Sou muito giato à oportunidade que V, EX.f me concedeu.
O SR. FÁBIO LUCENA- Reconheç_o o direito de V
Ex~ em -~iSC~r"dãf dC colocações de minha_ pa_rte e quero
dizer-lhe que por ser esta a mais Alta Casa da-República,
não deve ela admitir os mais baixos atas da RepúbliCa
como· este, ontem adotado pela Mesa do Senado Fede-ral. Isso é que não se coaduna, nobre Senador, com a "dimeilsãó desta Casa, é a Mesa do Senado sUbordinai-se a
imposições do Palácio do Planalto e deliberar e agir,
como se isto aqui não fosse a mais alta Casa da República, mas o mais baixo subterrâneo, para não usar de expressões anti-regimentais, lá, do próprio Palácio dO Planalto.
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me concede um breve
aparte, Senador?

o-sR: _FÃBIO LÜCENA - QWinto io níVel dos debates, quero, com sua permissão, repelir a injustiça que _
V. Ex• comete para com o eminente Senador Roberto
Saturnino, em que todos,-reconhecemos, todos, por unanimidade de homem público, mas, reconhecemos em S.
Ex•, so.bretudo, a educação; o fino "trilto com que ele se
compõrta nos debates que mantém nesta Casa, até mes-

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me permite um
te?

-o- SR. FÁBIO

LUCENA -

apar~

Mas, Sr. Presidente...

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me premite um aparte? Eu acho que ê importante.
_O SR. FÁBIO LUCENA -

Cóm tOdo _o prã.zer.

O Sr. Octávio Cardoso - Veja, V. Ex• discorda de
mim e eu concordo com V. Ex•, quanto aos conceitos
sobre o nobre Senador Roberto Saturnino. Eu também o
tenho na cÔ-ndÍçàO"dé
hoinerri. elegante, cÚlto: rri.uito
digno e respeitado nesta Casa. E é iSsO O que- eU queria
diZer a v-.--Ex', num ãparte, para fazer reparo à sua observação, quanto-aos correlígioflários do Deputado Paulo Maluf.

um

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço, nobre Senador, sem concordar, evidentemente, com a mais recente
colocação de V. Ex*
Não tenho, evidentemente, idade, experiência e nem
..autoridade intelectual ou política para dar conselhos a
V. Ex•, mas procure conversar um pouco mais com ocolega de V. Ex~ Senador Carlos Chiarelli e, para não dizer,
também, com o colega Senador Pedro Simon, do Estado
de_V. Ex.' e, também, com o Go~ernador- Jair Soares, do
Estado do Rio_ Grande do S_ul, Estado que V. Ex• tão
nobre e honrosamente representa nesta Casa. Talvez,
com esses encontros, com Carlos Chiarelli, com Pedro
Siriton e com Jair .Soares, V. Ex• haverá ...
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• tem conversado tanto
com o nobre Senador Itamar Franco e, no entanto vai ao
Colégio Eleitoral. Converse mais_com ele e aí V. Ex• não
irá.
O SR. FÁBIO LUCENA- Já não digo que V. Ex• irá
mt~dar sua opinião, mas poderá, até mesmo, votar contra a sua opiniãO, pOrtanto, contra o candidato que nem
o seu Estado e nem o Brasil desejam.
Aliás, eu sei que isto está n6 frilimo de V. Ex• V. Ex•
talvez queira o voto secreto para poder votarem Tancredo Neves.
M-ã.s, Sr. Presidente, registro este fato, fato único, sin-gular, jamais_ acontecido mi Viqa da República, possõ
afirmar, salvo se para pior, salvo se em sentido piorado.
O Poder Executiyo publica, no mesmo dia, uma lei complementar, e, no ~esmo dia, publica um ato do- Senado
que baixa instruções para acolhimento da mencionada
leL Quando o lógico, e quanâo digo o--lógiCo eu digo
quançio o racional, deveria ser, primeiro, deixar que a lei
fosse publicada. Porque se a lei não foi publicada não
existe lei, e ~- partir da publicação da lei, e usando -da
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competência legal da Mesa do Senado, partir para a regulementação da lei em questão.
As coisas vão piorar, Sr. Presidente, as coisas vão píorar nesta República. Por enquanto, o Chefe do Estado, o
General-Presidente da República, ainda está usando de
bons modos para com a Mesa do Senado Federal.
O Presidente da República ainda está fazendo pedidos; dos pedidos começou a dar ordens, e a partir da menor resistência da Mesa, que sei haverá de oferecer tal resistência, porque haverá Um-ponto em que a Mesa hâ de
dizer; isto não, isto não!
Aí, Sr. Presidente, nós que aprendemos a rezar, varri Os
ter que rezar Por V. Ex• e pelos demais membros da Mesa, porque, no dia em que deixarem V. Ex's de atenderem a uma ordem do Presidente da República, ·que Deus
vete e zele por V. Ex•!
Espero que isto i:Jão acOnteça, m8.S,- diante do vislumbre dos acontecimentos, é o que tudo nos leva a crer
possa acontecer.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.FA810 LUCENA EM SEU D!SCURSOiATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI COMPLEMENTAR N947, DE22 DE OUTUBRO
DE 1984
Adapta a Lei Complementar n~' JS, de 13 de agosto
de 1973, que regula a c:omposiçio e o funcionamento
do Colégio que elegerá o Presidente da República, e
dá outras providências, às disposições da Emenda
Constitucional nl' 22, de 29 de junho de 1982.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san~
dono a seguinte Lei Complementar:
Art. }I'. Os arts. 49 e o art. 13 da Lei Complementar
n11 15, de 13 de agosto de 1973, alterada pelo Decreto~ lei
n9 1.539, de 14 de abril de 1977, passam a vigorar. com· a
seguinte redação: __
Art. 49 Cada Assemblêia terá 6 (seis) delegados, mais 2 (dois) suplentes, todos indicados pela
bancada do respectivo Partido majoritário; dentre
os seus membros.
·
Parágafo úriiCo. Se nenhum Partido for majoritário na Assembléia, às bancadas numericamente
iguais caberá a indicação, em proporção, dos delegados.
• Art. 59 A indicação, a que se refere o § 21' do
art. 74 da Coiistituiçào, far~se-á por eleição, a
realizar-se no mês de outubro deste ano, na sede da
Assembléia Legislativa, mediante convocação e sob
a Presidência do Líder do Partido majoritário, obecedidas as seguintes normas:
I -cada deputado votará- em oito riolneS;
I I - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembléia os 6 (seis) mais votados e, suplentes, os 2
(dois) que se seguirem na- votação;
III- havendo empate, resofver-se-á em favor do
mais idoso;
IV- terminada a apuração, o Líder da bancada'
proclamará o resultado da votação e comunicará,
imediatamente; ·ao Presidente da Assembléia;
V- a votação- serâ feita em reunião pública e
com a presença de observador do Tribunal Regionaf
Eleitoral;
Parágrafo único. Na hipótese prevista DO -pafágrafo único do artigo anterior, cada bancada indicarã Os respectivOSdelegados e suplentes na forma do
caput deste artigo ·e de suas alíneas III, IV, e V, obe·
decidas, airi.da, as seguintes normas:
1- cada deputado votará em quatro nomes; e
II - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembléia os três mais votados e, suplentes, os que se
r;;eguirein na votação, em cada Partido.
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Art. 69 Recebida a comunicação a que se refere
o inciso IV do artigo anterior, o Presidente da AssCmbléia fará publicar nO Diário Oficial, dentro de .
48 (quarenta e oito) horas, os nomes dos delegados
ao Colégio Eleitoral e os de seus suplentes.
Art._ 71' O Presidente da A~sembléia Legi~lati
va, dentro de trêS dias, contados-dii-publicaçãõ referida no artigo anterior, comunicará à Mesa do Senado Federal os nomes e a qualificação dos delegados e de seus suplentes, encaminhando, ainda, cópias autenticadas da ata da reunião d_a ban~da do
Partido majoritâl'io que os elegeu e da comunicação do respectivo Líder.
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centiares), denominado "Bom Jesust',localízad.o no MunicípiO- ·ae- Campo Largo, Estado do Paraná.

ATOS DO SENADO FEDERAL
COLÉGIO ELEITORAL
ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL
N• 02 DE 1984
A Mesa do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Complementarn9l5, de 13 de agosto de 1973, alterada pelo Decreto-lei n9 1.539, de 14 de
abril de 1977, _com as adaptações introduzidas pela Lei
Complementãr n~> 47, de 22 de outubro de 1984;
considerando que a esta Mesa incumbe receber e examinar a doc,umentação pertinente à eleição dos delegados e seus suplentes das Assemblêias Legislativas dosEsParágrafo único. Se, expirado o prazo, o Presitados;
dente da Assembléia não fizer a comunícação a que
considerando _tembém que, a tanto, se faz imfnescindise refere este artigO~ essa providência caberá ao
vel o atendimento dos requisitos e formalidades da legisLíder da respectiva bancada, dentro de igual prazo.
lação em vigoi", inclusive o disposto no art. 148 da ConsArt. 89 Recebida a comunicação, a Mesa do
tituição Federal, combinado com os artigos 51' e6<? do diSenado Federal publicará, até 5 de dezembro, no
ploma legal supramencionado;
D~bio Oficial, a composição do Colégio Eleitoral.
considerando, finalmente, que lhe .cabe organizar e
mandaf publicar a composição do Colêgio Eleitoral;
Art. 13 O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede
RESOLVE baiXar as seguintes instruções para o acodo Congresso Nacional a 15 de janeiro do ano em
lhimento das indicações de delegados e suplentes:
que findar o mandato presidencial."
I - a comunicação, a que se refere o art. 7~> e seu paráR
grafo único da Lei Complementar n9l5, de 1973, com a
Art. 29 Es~a Lei Complementar entra em vigor na
redação dada pela Lei Complementar nl' 47, de_l984, se~
data de sua publicação.
rã instruída com os documentos, por cópia autêntica,
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. adiarlte espe_Citicados:
Brasília, 22 de outubro de 1984; 1631' da Independêna) ata da reunião da bancada do Partido maj6ritário
cia e 96o da República. -JOÃO FIGUEIREDO - -- ou igualitário que elegeu os resPectivos delegados e SuIbrahim Abi-Ackel.
plentes, _cuja observância do disposto nos artigos 59 e 69
da referida Lei Complementar e, inclusive do escrutínio
LEI N• 7.229, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984.
secreto previsto no_ art. 148 da Constituição Federal, esFixa o efetivo da Polícia Militar do Território Fe-teja c_e~:t!ficada pelq observador designado pelo Tribunal
dei'al do Amapá, e dá outras providências.
Regional Eleitoral;
b) comunicação oficial do Líder da bancada ao PresiO Presidente da República,
dente da Assembléia Legislativa sobre o resultado da voFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
tação;
sanciono a- seguinte Lei:
c) publicação do Diário Oficial do Estado, com os nomes dos delegados ao ·colégio Eleitoral e de seus suplenArt. 19 O efetivo da Potfcia Militar do Territóií<i Fetes;
deral do Amapá será fixado pelo seu Governador, ouvid) cêdula de identidade parlamentar dos eleitos.
do o Ministério do Exército, através de Quadros de OrII-recebida a comunicação até 19-de novembro de
ganização, dentro do limite mãxirilo de 9oo (novecentoS)
1984, o Presidente mandará autuâ-1a, designando um
homens.
dos Membros da Mesa para Relator;
Art. 29 O preenchimento das vagas decorrentes desIII -cabe ao Presidente ordenar, por iniciativa do
ta Lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão,
Relator, as diligências que" se façam necessárias, para sUsomente_serâ realizado na proporção em que forem imprir falhas na documentação ou o atendimento de outras
plantados os Órgãos, CargoS e Funções previstos nos
exigêricias, das quais será imediatamente notificado o
Quadros de Organização, observados, nos casos de proPresidente da Assemblêia Legislativa ou o Ltder da banmoção, os interstícios estabelecidos na legislação especícada, quando for o_ caso, para cumprímento no prazo háfica.
bil que lhe for assinado;
Art. 3~> _As despesas com a execução desta Lei correIV- ultimada ~ instrução, a_ Mesa reu~ir-se-á para
rão à cpnta das dotações apropriadas constantes dO
deliberar sobre o acolhimento das indicações, fazendo
orçamento dO Território Federal do Amapã.
organizar a composição do Colégio Eleitoral, a qual será
Art. 4~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publipublicada até cinco de dezembro no Diário Oficial da
cação.
União e no_ Diário do Congresso Nacional;
Art_. 59 Revogam-se as disposições em contrãdo.
V- o Presidente comunicará -a decisão da Mesa às
Brasília, 22 de outubro de 1984, 1631' da IndependênAssemblêias Legislativas para que sejam expedidas as
cia e 96~ da República. JOÃO FIGUEIREDO ~Mário
cre_denc_iais_ aos respectivos delegados e seus suplentes:
David Andreazza.
VI - a composição do Colégio Eleitoral poderá ser
ult~rada ern virtude de convocação de suplente de deleLEI N• 7.230, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984.
gado das Assembléias Legislativas (art. 21 da Lei ComAutoriza o Instituto Nacional de Colonização e
plementar n~' 15, de 1973) ou da reassunção de titular ou
Reforma Agrária - INCRA, a doar" o imóvel que
assunção de suplente de patamentar, em qualquer da-s
menciona.
Casas do Congresso Nacional, procedidas até o dia 14 de
janeiro de 1985.
O Presidente da Rerpública,
Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, em 22
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ~u
de outubro de 1984.- Moacyr Dalla- Lomanto Júnior
sanciono a seguinte- Lei:
- Lenoir Vargas- Raimundo Parente - Almir Pinto.
Art. li' Fica o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária- INCRA, autorizado a doar, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- fBDF,
o imóvel com 3,0930 ha (três hectares, nove ares e trinta

COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADOR-ESc.
Euniéc Michiles- Claud-ionor Roriz- Gaivão Modesto- .loii,l Castelo- Josê Lins- Amaral_Peixoto:-

Nelson Carneiro-- Morvan Acayaba -Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso
~ Mauro Borges - Affonso Camargo - Álvaro Dias
- Enéas Faria.

O Sr. Presidente (Lomanto_ Júnior}- Sobre a mesa,
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. \'i'-Secretârio
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 214, DE I984
Acrescenta dispositivo ao D~creto-lei D'i' 7.661, de
21 de jWiho de 1945 (Lei de Falências), com vistas a
criar a figura do síndico ou depositário para o pedodo
imediatamente posterior ao pedido, antes que ocorra
a sentença de concessilo.
O Congresso- Nacional decreta:
Art. li' t acrescentado ao art. 142 do Decreto-lei

n9

7.661, de 21 de junho de 1945, o se_guio,t_e parágrafo úni:

co:
'"Parágrafo único. ___Vinte e quatrO horas após a
entrada do pedido de concorda_ta, porém, o juiz nornearã um síndico ou depositário para todos os bens
e mercadorias do devedor, o qual por eles responderá, sem prejufzo do desenvolvimento normal das atividades da empresa-concordatâria, até que sobrevenha a sentença referida no art. 144, caput.''
Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário.
Justiflcaçio
Nas concordatas, até que sobrevenha a sentença de
concessão (art. 144, caput) e sejam vencidos os prazos de
aviso ou de editai (art. 174, II e 186, da legislação pertinente, o D.L. n'i' 7.661/45), além dos de recursos da fase
inícial do processo, não é raro o devedor extraviar ou esconder bens ou mercadorias pertencentes à empresa concordatãria e, assim, causar-dano irreparável aos credores
em geral.
O nosso projeto, criando a figura do síndico ou depositãfíO, que atiiará respóÍ1dendo por tais bens e mercadorias até que sobrevenha a sentença ·de concessão da concordata (quando, então,-o próprio devedor assumirá a
responsabilidade total pelo pagamento dos credores e
cumprimento da concordata), certamente contribuirá
para evitar tal comportamento menos escorreito.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1984. -Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO,LEI N• 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945
Lei de Falências

Art. 142. No prazo do aviso do n'i' II do artigo 174,
ou do edital do art. 181, os credores podem opor embargos ao pedido de concordata, por petição Fundamentada,
em que indicarão as provas que entendam necessárias.
Art. 143. _Sã_o fundamentos de embargos à concor~
data:
I - sacriffcio dos credores maior do que a liquidação
na Falência ou imPossibilidade evídente de ser cumprida
a concordata, atendendo-se, em qualquer dos casos, entre outros elementos, à proporção entre o valor do ativo
e a percentagem oferecida;
I l - inexatidão do relatório, laudo e informação do
síndico, ou do comissário, que Facilite a concessão da
concordata;
III- qualquer ato de fraude ou de má fe que influa na
formação da concordata.
Parágrafo único. Tratan-do-se de concordata preven~
tiva, constituirá fundamento para os embargos a ocorrência de fato que caracterize crime Falimentar.
(Ã Comissão de Constituição e Justiça. J
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PROJETO DE LEI D!) SENADO N• 215, DE 1984
Altera o artigo 49 do Decreto-lei n" 1_.040, de 21 de
outubro de 1969.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'i' O artigO 4~> do Decreto-lei n9 1.040, de 21 de
outubro de 1969, com a alteração efetuada pela Lei n~>
5.730, de 8 de Õ.ovembro de 1971, passa a Vigorar com-a
seguinte redação:

"Art. 49 Os membros dos Conselhos Regionais
de Contabilidade e os respectivos suplentes serão
eleitos individualmente segundo o princípio majoriM
tãrio, pelo sistema de eleição direta, através do voto
pessoal, secreto e obrigatório.
Parágrafo único. Ao profissional que deixar -de
votar sem causa justificada, será aplicada multa em
__ importância correspondente a até o valor da anuidade."
-
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DeCreto-lei n~" 1.040, de 21' de outubro de 1969
Dispõe sobre os Conselhos Feder~l e Regionais de
Contabilidade, regula a eleiçio de seus membros, e ü
outras providências.

Art. 49 Os membros dos Conselhos Regionais de
ContabHidade_e -respectivos Supleiltes serão eleitos da seguinte Forma:
a) 2f3 (dois terços) do total dos membros pelo sistema
de eleição direta, sendo o voto pessoal, secreto e obrigatório;
b) 1/3 (um terço) do total dos membros, eleitos pelas
entidades sindicais sediadas na jurisdição do respectivo
ConselhO Regional de COntabilidade.
§ Jl' Ao eleitor que deixar de votar na eleição _direta
sem causa justificada será aplicada pena de multa em importância correspondente ão valor da anuidade devida
ao Conselho Regional de Contabilidade.
§ 2'i' A eleição de que trata a alínea .. b" dC?Ste artigo
obedecerá ao disposto no§ J9, alíneas ••a" ç: "b" d_o artigo 2'i' deste Decreto-lei.

Justificação

Objetiva esta proposição legislativa instituir, como
procedimento imperativo, a eleição individual, segundo
o princípio majOritário, para os_membros dos Conselhos
Regionais de Contabilidade.
Para tanto, introduz essa sadia e democrática regra no
texto vigerite, a seguir reproduzido, separando ainda em
parágrafo a disposição punítiVa, sem alteração em Seu
vai_or, em melhor técnica legislativa:
"Art. 49 Os membros dos Conselhos Regionais
_ de Contabilidade e os respectivos suplentes serão
eleitos pelo sistema de eleição direta, através do
voto pessoal, secreto e obrigatório, aplicando~se
Pena -de multa em importância correspondente a atê
o valor da anuidade, ao contabilista que deixar de
votar sem causa justificada."
O silêncio desse preceito veio permitir qu-e o Conselho
Federal de; Contabilidade_ praticasse o pleito mediante
chapa, impedindo a eleição individual, a qual, com imen·
sa superioridade, ê ad_o_tada no sistema político. Ora, tendo em mente que os plenários dos órgãos regionais da citada autarquia federal têm elevada atri~
buição de julgar os processos concernentes à fiscalização
das atividades profissionais dos bacharéiS em ciências
contábeis (contadores) e dos técnicos em contabilidade
(guarda-livros), bem como controlar a gestão do ente
público que vive à expensa de contribuições compu}~
sórias das classes profissionais, revela-se da maior necesM
sidade assegurar a esse órgão deliberativo e julg~dor
uma composição tão livre e representativa quãnto possível das categorias fiscalizadas.

a

O ctltério da eleição por chapas conduz para a prCsi~
dência e o plenário uma composição de profissionais li·
gados por interesses e pensamentos comuns e, por isso,
desprovidos de independência entre si e ainda sem necessária representatividade das heterogêneas correntes
do universo profissioria.I.

a

Â _semelhança dos parlamentos _locais, estaduais, e na~
cion·ais, o princípio da eleição individual, estabelecido
nesta proposição legislativa, virá asseg"ura_r à adminis~
tração regional da autarquia em apreço um corpo deliberativo abrangente de todos os profissionais admiriistr_ativos e, ao mesmo tempo, com o máximo de autononiia
controladora, em h~rmonia com o Direito Adininistrati:.
vo e o Direito Financeiro.
~ªla das SessOes, 23 de outubro de -1984. - Gabriel
Hermes.

(Às Comissões de ConStituição e Justiça e de L'!"
gfslacão Social.)
O SR. PRESID~TE (Lomanto Júnior)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J9-Secretário.
·

b lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 255, DE 1984
Requeiro, nos termos regimentais, que a Hora do Expediente da sessão do Senado Federai do dia 22 de novembro do corrente ario, seja destinada à comemoração
do centenário de nascimento do poeta Da COsta: e Silva,
piauiense, considerado uma das maiores expressões do
Simbolismo no Brasil.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1984. - Heh'fdlo
Nunes - Luiz Cavalcante - Lomanto Jr. - Aloysio
Chaves - Jorge Kalume - Humberto Lucena - Hélio
Gueiros- José lgnácio Ferreirll- Martins FUho.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O requeri·
menta lido será Submetido a -deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia nos termos regimentais.
O, SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presidência recebeu, do Governador do Estado da Paraíba, o
Ofício n9 SJ20, de 1984 (n'i' 4/84, na origem), solicitando,
nos termos do item IV do artigo 42 da constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele estado
possa realizar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), para
o fim que especifica.
A- matéria serã despachada às Comissões de Finanças
e de Constituição e Justiça.
O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã finda
a Hora do Expediente.
Presentes na Casa 57 Srs._ Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE
1984 (Em regúlie de urgê~a- art. 371, c, do Regimentõ-Interno)
___ Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do
_Senado n" 139. âe 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o DecretoMiei n" 1.5_41, de
14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas) tendo
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PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, da Comissão - de Constituiçio e JustJça.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
fcntados. (Pausa.)
Rejeitado.

O Sr. Hélio Guelros- Sr. Presidente, solicito
cação de votação.
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verifi~

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Serã feita
a verificação solicitada pelo nobre Senador Hélío Gueiros.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,

acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e41 minutos, a sessão-é reaberta às I 6 horas e 5 I minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está reaberta a sessão. Pe!sistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de_Lei _d_Q S!:nado n\' 139/84, em_regime de
urgência, fica com a sua votação adiada por f~lta de quo-

nun.
Em conseqilência, as matérias da oraem do Dia, em
fase de votação, constituídas dos Projetos de Lei da Câ.~

mara nos 10/81, 44/81, 53/77, 65/79, 14/84, 211/83 e
19f19; Projetas de Lei do Senado n% 13/80 e 41/82, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima sessão
ordinária. -

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 2:
Votação, em turno único, do- Requerimento n\'

160, de 1984, de autoria do SCnador Nelson Carneiro, solicitando, nos term'Os dos arts. 75, e 76 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de II (onze) senadores e 11
(onze) deputados para, no prazo de2l0 (duzentos e
dez) dias, realizar estudos sobre a fabricação, comercialização e utilização de agrotóxicos no País
(dependendo de parecer da Comissão de Agricultura).
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,
para proferir o parecer da Comissão de AgTicUltura.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretende o Senador Nelson Carneiro, como o requerimento submetido ao exame deste Órgão Técnico, a
criação_ de ComisSão Especial Mista para: realizar estudos, ..os mais amplos possíveis, aCerca da fabricação, Comercialização e utilização de agrotóxicos" no Brasil.
Onze· Senadores e onze DCpU.tados itúegrariam a refe-rida Comissão Especial, com o objetivo de, no prazo de
cento e vinte dias, formalizar proposição lêgislatiVa a- ser
submetida ao Congresso Nacional, sobre o assunto.
Na justificação, o Autor do RequeiimCi-ito- 31iii]ia_argumentos como os que seguem:
-O Governo, confónne insistente noticiário -áalin/
prensa, encaminhará aO Congreiiso projeto de lei disciJ
plinando a fabricação, a comercialização e a- utiliZaÇão
de agrotóxicos.
- A anunciada proposição representaria diretriz básir
ca no âmbito nacional, em face do generalizado usO di:
composições tóxicos nas culturas hortigranjeiras em gjclral, com resultados ..os mais nefastos para a populaçãp
do País".
-casOs como a inundação de ãreas florestais trat:ldas com produtos químicos altamente tóxicos,- como t111
Tucurui, no Pará, e o da confaminação de morangos Of)r
fungicidas considerados cancerígenos, no Rio Gralidelcto

Sul, oferecem amostragem do que vem ocorrendo no
Brasil, onde há comprovados danos à saúde humana, ass1m como à fauna.
-Diante do que sucede, o autor do requerimento considera que o "Legislativo não pode permanecer alheio ao
problema". Assim, todos os segmentos da ~ociedade devem ser convocados para o trabalho que a todoS interes-

sa.
Quanto aos aspectos jurídicos, já opinou a douta Comissão de Constituição e Justiça.
No que permite a esta ComiSsão, o piOblema dos
agrotóxicos é da maior iniportãncia.
O projeto de lei, que o requeri~~nto, datado do dia 10
de agosto último, coloca em termos de que ..o Governo
encaminhará" já se encontra no Congresso. Foi encaminhado pelo Presidente da República,' para votação em
regime de urgência, e regulamenta ~ produção, fiscalização, ímportação e exportação, bem como o uso dos
ãgrófõxícos no Pafs.
A proposição governamental é fundamentada em exposição de motivos assinada pelos Ministros dó 1'rabaIho, do Interior, da Saúde, da Indústria e do Comércio,
do Planejamento e da Agricultura. As informações asseguram que o projeto é da iniciativa do titular da Agricultura, e pretende substituir a lei vigente, que data de 1934
e a ele se vinculam legislações complementares dispersas.
Com o pedido de urgência, assinado na mensagem do
Presidente da República, o projeto deverá ser votado nos
fins da atUal sessão legislativa.
-Acreditamos, por conseguinte, que apesir de seus objetivos serem plenamente aceitáveis e necessários, o presente requerimento parece prejudicado, Uma vez que a
constituição da Comissão Especial Mista, nesta oportu.nidade, somen-te poderia cumprir sua finalidade no
princípio da próxima sessão legislativa. Posteriormente,
portanto, à decisão sobre a proposta do Poder Executi-

vo.
Opinamos, ante o exposto, pela prejudicialidade do
presente requerimento, apesar de reconhecermos a sua
-alta valia.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -A Comissãõ de AgricultUra conclui o seu parecer pela prejudicialidade do requerimento.
A votação da proposição fica adiada por falta de quorum.
Nesta oportunidade, deveria ser processada a votação
do Requerimento nO? 255, de 1984, lido no Expediente da
presente sessão.
Em virtude da falta de quorum, a votação da matéria
fica adiada para outra oportunidade.
O Sr. Nelson Carrieiro - Sr. P-residerlte, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao n:obre Senador Nelson Carn:efro, para
uma questão de ordem.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma
questão de ordem. Sem revisão Clo orador.)- Si. Prt:sidente, Srs. Senadores:
O nobre Relator da Comissão de -AgriCulú.ira
martffesta-se contra a aProvação do requeriinento, livan:
do em conta que há um projeto de iniciativa:· do Poder
Executivo que deverá ser debatido na comissão especial
e, perante esta comissão, Certamente poderão ser ouvidas
fcidas aquelas pess-oas que podem trazer uma ~ntri
buição válida para um projeto dessa relevância.
Pens_o, Sr. Presidente, que isso não impediria-- e eu
quero apresentar uma fórmula intermediária, daí a minha questão de ordem é - se, nesta oportunidade, estando o requerimento em votação, eu poderia oferecer uma
emend,a para que esses 210 dias, que figuram no requerimento, con;teçassem a partir do di<_~. I\' de março porque,
aí, jâ estaria em vigor, se for aprovado o projeto do Poder Executivo, e ele já- teria manifestado, ao menos, os

primeiros sinais de necessidade da sua manutenção ou da
sua reforma. De modo que aí se-ria fácil que já, a 19 de
março designada essa Comissão, ela só funcionaria a
partir daquela data. Se, naquela oportunidade, fo~se j~I
gado que 0 projeto aprovado pelo Congresso havta atJ~
gido os objetiVC)S_ que visamos, que todo o Congresso VIsa, essa Comissão s~ dissolveria ou até não se instalaria.
Mas, seria preciso que ela estivesse preparada para poder
então nesse caso, ser acionada.
I,IJila solução intermediária que acredito, não colidiria oom~o ·Ponto de vista da Comissão de Agricultura
que considera inoportuna a criação agora dessa co~is
são, porql,!e já existe um projeto do ~oder Ex_e~uuvo.
Aprovado o projeto do Poder Executivo, que seJ::• vamos verificar se ele atendeu aos reclamos da Naçao.
A minha questão de ordem ê no sentido de saber se,
nesta oportunidade, eu poderia oferecer uma emenda.
Era 0 que finha a dizer, Sr. Presidente.

fu

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Nobre
Seriador Nelson Carneiro, proponho a V. Ex•, através
desta questão _de Ordem, que haja um acordo de Lideranças no sentido de que seu requerimento, mudando-se
os seus termos, possa ser aprovado pela unanimidade da
Casa e c_om o apoio das Lideranças.
Como o Regimento Interno não comporta emendas a
requerimentos, a solução talvez fosse V. Ex• retirar o seu
requerimento e reapresentã-lo nos termos acordados
com as vãrias Lideranças.
O Sr. Nebon- Carneiro- Muito obdgado a V. Ex', Sr.
Presidente.
O SR. PRESID~TE (Henrique Santillo) Hã oradores
. inscritos.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra peta ordem.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pela ordem) -

Sr.

Presidente, pedi a palavra pela ordem para requeter a V.
Ex~ que me conceda a palavra como Líder de Partido.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falarâ como Líder.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ê doloroso gue a cada dia que a gente viva tenha sempre que registrar -a peráa de uma grande figura do cenário nãcional ou que desempenhe, em determinado momento, uma função relevante na vida profissional e
pública deste País.
Na semana passada, sepultou~se, no Rio de Janeiro,
uma das mais nobres figuras da advocacia brasileira, o
antigo Presidente da Ordem dos Advogados, -o antigo
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advoga·
dos, o eminente Advogado José Ribeiro Castro Filho.
A presença de S. ~·nesses dois altos postos foi exalamente- nos niómentos mais graves, em que era preciso
uma grnrtde vo2fpara se erguer contra os excessos que então se cometiam contra a ordem constitucional deste
PaíS: Ribeiro -de Castro foi essa v_oz. Repr~sr!:-iltou o protesto da consciênciajúridica do Pafs contra os excessos e
as om'issões qUe caracterizavam aquela época.
O seü desaparecimento desfalcou o País de uma nobre
inteligência e, principalmente, de um valoroso combatente da- causa democrática. Por este motivo, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna, para significar o pesar de todos os advogados do Brasil que o tiveram como seu Presidente e de todos os que acompanharam a sua trajetória, pela dignidade, pela bravura e pela intrepidez com
que defendeu as causas da liberôade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao õobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA. PronunCia
o seguinte discurso. Sem revisão do_orador)- Sr._]?residente, Srs. Senadores:
Lamentavelmente somente agora tenho a oportunidade de responder às insólitas acusações assacadas contra a

Mesa, pelo Líder.do PMDB.
S. Ex• estarreceu o Plenário pela postura grosseira.
Quando solicitei um aparte, para íaier a defesa da Mesa
e, conseqüentemente, a minha própria defesa, acUsado
injustamente com palavras as mais imPertiiienteS-; S. Ex•,
o Sr. Líder do PMDB, negou-me o aparte.
Insisti dizendo que aquela era a oportunidade que eu
tinha para repelir as suas ínjuSúiS- e insólitas palavras.
Advertido pelo Presidente Almir Pinto de que o art.
16, inciso
li:úã deixa claro que:
-

-x.
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..a recusa de permissão para apã.rtear-sCrâ scinpre
compreendida em caráter geral, ainda que proferida
em relação a 1 (um) Senador."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, mantive~me em silêncio. Aguardei que o Líder do PMDB me oferecesse a
oportunidade_da defesa. S. Ex•, Sr. Presidente, de maneira descortês, ignorou o meu pedido de aparte para fazer
a defesa da Mesa e a minha própria defesa, como inte~
grante daquele Colegiada. Mas em seguida concedeu
aparte ao SenadorJorge Bornhausen, naturalmente pela
conveniência, seu novo coinpãnheiro que, tendo abandonado as hostes do seu Partído, tornou-se companheiro
eventual e episódico do Líder do PMDB.
Sr. Presidente, esperei que, logo em seguida, me fosse
ofere_cida a oportunidade de fazer a defesa, a defesa daMesa e a minha própria defesa. Fui infeliz. Não tive-esta
oportun-idade. E somente agora, por uin -nímia gentileza
do Senador Jorge Kalume, eu tenho a oporturiidade de,
com a maior clareza e com a autoridade que me conferem dispositivOs legais de integrante da Mesa do Senado,
disciplínii, rci:,iulamentú, ou- melhor, baixar instruções _C?
votar como seu integrante na aceitã:ção oU na negatívã
dessas instruções..
Fiquei profundamente coilstrangido, Sr. Presidente,
porque _o comportamento dos Srs. Senadores, nesta Ca:sa, tem sido diferente. Há seis anos que a ela pertenço e, mesmo nos mais acirrados debates, ninguém teve a postura que o Líder do PMDB tomo_u _nesta tarde. A sua
vaidade extrema, reconhecida e proclamada, ignorou um
colega que tinha o mfnimo direito" de exercer a sua defesaquando solertemente, infarrüunente, acusado. Nào_aceilo
as palavras do Senador pela Paraíba, porque elas, alêm
de repassadas de orgulho, além de repassadas de uma
vaidade extrema, foram descortesas, elas foram insólitas
para com um colega que tem dispensado a S. Ex•, quer
na Presidência desta Casa ou no conVívio destes 6 anos,
atenções muiiO niais atê do que S. EX• mei'i:ce,
t=, assim mesmo, Sr. Presidente, a vida é assim. Hoje, a
minha voz não se silenciaria nesta Casa. (j pena que os
que aqui estavam e que assistiram estarrecidoS a postura:
do Senador da Parafba, não estejam todm~ presentes. E
quanto a S. Ex•, talvez seja uma desconsideração a mais,
porque S. Ex• sabia que a resposta lhe seria dada e nem
sequer teve a consideração de estar pres~nte para ouvir a
resposta. S. Ex• viu que fui cerceado, no meu direito de
defesa, por ele próprio, que era o acusador. S. Ex• viu
que não tive oportunidade nenhuma de defender-me, de
defender os meus colegas integrantes da Mesa pelo ato
lícito, límpido, correto, como correta, limpa e licita tem
sido a minha conduta nestes 38 anos de vida pública. ~
~na que o Senador da Paraíh.a não_ esteja aqui. Eu não
faria como S. Ex~ procedeu, monologando, acusando,
sem permitir ã. defesa, o qlie é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·O' modo, o comportamento mais injusto, para não
dizer indigno, de quem acusa e não permite que aquele
acusádo possa se defender.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cada dia, eti meconvenç_o mais de que O trilhar da vida pública é cheio _de espinhos. Os carrilnhos são invios, tão dificeís, ajorn_ada é
pesada. A nossa conduta é sempre repassada de amarguxas e s_omos tantas vezes injustiçados e mal interpretados
atê por aqueles que nos conhecem, (Jrie.sabem da:retidão
do nosso comportamento. Mas que, para satisfazer a po:.
sições pessoais que lhe convenham ao momento, não têm
o pejo de atirar insultos a quem deveria receber a aprovação pelo comportamento correto no exercfcio de atribuições que lhes- são conferidas. O qUe a Mesa decidiu
ontem, e eu queria-dizer ao nobre Senador, prezado amigo Fábio Lucena, que não faça essa injustiça ao seu cOle:.
ga. Não recebo ordens de ninguém. As ordens que recebo são daqueles, mais de um milhão de eleitores, daqueles eleitores que me mandaram, como Senador mais votado proporcionalmente, para esta CaSa. Estas são as
minhas fontes perenes de inspii'ação e a eles eu devo satisfação. -Se tenho compromissos com o Governo, dele
não recebo ordens, sobretudo, no exercício de uma
função que é inerente à posição que _exerço como
membro da Casa.
Nenhum de nós, como V. Ex•, Sr. Presidente, não recebe determinaçõeS do chefe do partido, quando essas
determinações são impróprias e insólitas. Não recebo eu
nem do chefe do meu partido, nem de ninguéin, nem do
chefe do Poder Executivo, determinações que venham ferir o meu comportamento e que venham ferir as)Ílinhas
atribuições, aquelas que são inerentes à posição que
exerço nesta Casa.
O Sr. Fábio Lucena conceder-me um aparte?

V. Ex• já me citou, poderia

O SR. LO MANTO JúNIOR -Concederei o aparte,
logo em seguida, a V. Ex'
Tenho- sido tremendamente injustiçado nesta Casa.
Sr. PreSidente, eu mal chegava, às 11 horas, hora em
que foi urdida uma decisão, como a que aqui foí assoalhada.
Sr. Presidente, quando cheguei à sessã.o, presentes os
Sis. _SenadOres- Moacyr Dallã._. Almir Pintá, HCnríque
S~antji!o ~J...eilõii. Va~gaS:- Cheguei, _Sr, Pr~idente, na
hora do início da sessão. Nã-o vinha, senão, de uma viagem longa! _não tive contito com -ni!lgu-ém, nem s~qu_er"
com V. Ex•, que já presidia, que já abria a sessão, quandO, no decorrer da sessão, o Senador Lenoir Vargas
apresenta uma sêrie de sugestões, visando ínStniir, visando orientar, Visaildo defínir, com mais justeza, através de
inS:tfuções- que são da competência da Mesa do Senado, a
escolha, entre outros assuntos, dos delegado_s _das Assembléias Legislativas. Lido o documento, o próprio Se~
nadar Henrique S3ntillo, cuja conduta, como membro
da Oposição àa Mesa do Senado Federal, tem sido proclamada por nós todos como uma conduta digna, vigilante e digna, não se constituindo, em momento algum,
em empecilho, em obstáculo ao bom funciomunento_daquele colegiado. E é a síntese da representação do Senado da República. O próprío Senador Henrique Sãntillo
ouviu a exposição feita, ou as sugestões dirigidas à apreciação da Mesa, pelo Senador Lenoir Vargas. Em principio, concordou com elas. Não havia, Sr. Presidente, nenhum desejo de pressionar ninguêm, nem desejo de escamotear coisa alguma. Tanto assim, que adiamos para às
16 horas qualquer apreciação ou tomada de posição,
através de votos, ou mesmo debates a respeito daquelas
sugestões apresentadas pelo Senador_ Lenoir Vargas. _
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O Si-. Fábio Lucena - Nobre Senador Lomanto Júnior, eu fui o primeiro que_ chegou ao plenário do Senado, nesta tarde. Aliás, retifico, o primeiro foi o Senador
Jorge Kalume, a quem me dirigi, às 14 horas e 17 minutos, para estender os meus cumprimentos a S. Ex• Estava
aqui sentado, quando V. Ex' entrou neste augusto pleriário. Observei que V. Ex~ entrou com ares de quem está
com raiva, com ódio, dando a impressão que V. Ex,. estava entrando disposto até a brigar, fisicamente, com algum ex-correligionário ou com algum adversário. Essa a
impressão que me ficou, sinceramente, digo a V. Ex• com
toda a honestidade. Quando V. Ex• solicitou o_ apaite aonobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• o fez a seu
modo e estilo, com bastante veemência e, antes que o Senador lhe negasse o aparte, posso estar enganado, mas,
na verdade, ele não negou o aparte, ele disse-Que o daria
em outra oportunidade. V.c Ex• _insistia_ com a mesma
veemência, tanto q-ue o Presidente Almir Pínto teve que,
regimentalmente, fazer soar a campainha. Essa era a observação inicial p8.ra dizer que não concordo com os adjei:ivõS um p(luco~carre&.ir.dos; "pesadOs, com ·que V. Ex•
caracteriza o comportamento do Senador Humberto Lucena, homem por quem tOdos nós temos a maior admiração e mesmo V. Ex• confessa que dedica a S. Ex• um
a feto especial e, acrescenta, talvez até um afeto que não o
mereça. Creio que ·essa· última alegativa, do ..talv~ ele
não o mereça'•, decorre, nobre Senador, de um estado.
muito emocional da parte de V. Ex• Quero dizer-lhe, todavia, que desde que aqui me encontro, nunca a mais
levC agressão ao Presidente do Senado feita, não aqui,
onde S. Ex• nunca foi agredido, mas na Câmara dos Deputados, deixou de merecer, da minha parte, o mais
pronto e veemente reparo, inclusive recentemente, quando V. Ex• preSidia uma sesSão do Congresso, em que um
Deputado Federal, pelo PMDB do Rio Grande do Sul,
dirigiU-se ao Seilador Moacyr Dalla, fazendo trOcadilho
InjuriOsO com o nome de S. EX•, V. Ex~ Se recOrdã., Vim
para a tribuna do Senado e protestei, veementemente, e
rechacei a a!il-essão injuriosa. E não faz tempo, nobre So-_
nador, declarei, aqui, que, entre o Sr. Antônio Carlos
Magalhães e V. Ex~. eu nãO titUbearia em ficar ao lado
de V. Ex' V. Ex.~ ouviu estas minhas palavras. Quanto ao
que afirmei, que-a Mesa do Senado teria recebido ordens
do Palácio do Planalto para adotar o ato que adoto_u,
não vai aí nenhuma ofensa à Mesa, muito pelo contrário,
vai até um dogio, Porque o Presidente da República é o
Presidente de Honra do Partido de V. Ex• Então;atender
a uma ordem do Presidente de Honra do Partido de V.
Ex• é homenagear até mesmo o próprio Presidente da
República. A verdade, Senador Lomanto Júnior, .é que
estou aqui coín a Lei ComJ)Iemirifar n9 15, a quecõ-nfere
pOderes à Mesa para baixar atas normativos e administrativOs sobre o funcionamento do Colégio Eleitor~!. E,
gostaria que V. Ex~ mencionasse em que artigo a Mesa
baseou o ato normativo ontem baixado e hoje publicado
no Diário Oficial, sobretudo para instituir o chamado
voto Secreto na esColha dos delegados. Gostaria, apenas, que V.-·Ex• mencionasse em que artigo V. Ex•s se louvaram para tomar essa providência.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• já conCluiu o
seu discurso?
O Sr. Fábio Lucena-- Não, não é discursO, nobre Senador, ê Um mero aparte. "J. Ex• é um homem tolerante,
é um democrata ...

Õ Sr. Henrique Sandllo- Permite um aparte, Senador Lomanto Jjjnior?

O SR.LOMANTO JÚNIOR- Com o maior prazer.
Pode prosseguir, contanto que deixe, apenas, que eu profira as palavras finais de encerramento.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Senador Henrique
Santillo, eu concederei o aparte a V. Ex• logo em seguida. Mas, eu cometeria a mesma postura índelicada- e
grosseira do seu Líder, se não concedesse o aparte, em
primeiro lugar, ao nob~;:e Se~ador Fábio Lucena. Em seguida, V. Ex• terã a palavra:--- ---...

O Sr. Fábio :Uiceoa - Não, em absoluto, seria uma
usurpação, e eu não faço parte -dos usurpadores e muito
menos V. Ex• Creio que a usurpação jamais serã ordenada a V. Ex•s Mas, gostaria que V. Ex• mencionasse o ar~
tigo de lei que convalida o ato da Mesa. Suma discussão
dof,!trinária; é uma discussão jurídica, estamos no t_erre·-....

3876 Quarta-feira 24

no legal. Se V. Ex• mencíonai', nobre Senador, eu só tenho por que reformular as minhas considerações. Era o
aparte que desejava dar a V. Ex~

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Pelo menos V..EX•
teve uma postura um tanto irônica, mas menos agressiva
e menos insólita. Não digo expressões mais pesadas para
não nivelar ou para não confundir-me com o comportamento, toda Casa até ficoU estar·recida, adotado pelo Senador Líder do PMDB e representante da Paraíba. Pelo
menos V. Ex• não foi tão injuSto-Com O seu colega como
o seu homônimo da Paraíba, V. Ex• descambou para a
ironia, C -qU.ís trazer fatos- V. Ex• tem razão, nunca
cheguei tão trariqliilo a esta Casa como hoje.
O Sr. Fábio Lucena- Então as aparências en.Banam.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -Sou um homem que
tem a consciência limpa, a certeza de que curi1príri bem o
seu dever, mesmo com o meu temperamento, que é aberto, um estilo que não posso mudar, jâ ao longo de 38
anos de vida pública; nunCa usei este temperamento, às
vezes até um tanto explosivo, para insultar colegas, para
assacar grosserias, para proferir injúriaS- .ou- infârriíB.s
contra qualquer colega nesta ou nas outras Casas, desde
a Cârilara de Vereadores da minha terra, a AssembléiaLegislativa, aO Parlamento, onde exerci por duas vezes, e
hâ 6 anos. Comeciimos aQui no debate acirrado, e nos
tornamos grandes amigos,-~ SOJ.:l grato a V. Ex•, qu-e Dum
momento difícil _da minha vida pública,- V. Ex•
solidarizou-se comigo.
Agora, queria dizer 3 V. Ex• Senador Fábio Lucena,
que DeUs me privou de dois sentimentos, me cumulou de
algumas virtude~; Ele me privou de dois sentimentos que
considero, de certa maneira; ilegativos: em meu coraçãõ
não se aniilha o sentimento do ódio, não sei odíãr ninguém. O bem que se me fa-z, eu gravo definitivamente na
minha memória, o mal eu esqueço na primeira esquina.
Tenho sido vítima de males imensos e de injustiças inc:omensuráveis. O _outro sentimento é o do medo, Deus me
privOU do s_entfmento do medo.
Se me deu, se me proporcionou este espírito aberto
que V. Ex• até chamou de emocional, o que não éverda·
de, porque, ofendido como fui, só lamento que não este·
ja presente aqUi, para que eu dissesse com mais veemência, o ilustre líder do PMDB. Ele não quis debater comigo, fez pouco caso, negarido-me o aparte na hoia em que
me insultava, em que me agredia, em que diz-iii qUê a ininha atitude era infame.
Como membro d3 Mesa, assumo inteiramente a responsabilidade do meu gesto, consciente de que pratiquei
um ato digno no exercício de umã atribuição que me
confere a lei.
O Sr. Hélio Cueiros- V. Ex• irie permite um a-parte?

O SR. LOMANTO JúNIOR- Concederei o aparte
a V. S! logo que conclua o meu raciocínio só lamento
que ele não esteja-aqui, ele que me negou o direitO de defesa na hora em que me acusava injustamente, na hora
em que assacava contra os meus colegas, contra os
membros da Mesa e houve até eminente Senador Henrique Santillo, que ele corrigiu imediatamente ísCntando~o
da acusação.
E ainda mais, a sua atitude insólita pro~seguiu até o final do seu discurso, pol-que ele concedeú o aparte a outros Senadores, violentando o Regimento da Casa, violentando a postura, a conduta, o comportamento dos Senadores, de lhaneza, de atenção por, seus colegas. Esta
Casa tem se- conduzido até aqui sem a exarcebações, sem
os radicalismos, sem os insultos de ordem pessoal. Pois
bem, o ilustre líder do PMDB, hoje, quebrou uma norma, ofendeu o clima di respeitO, de cordialidade que são
as características do Senado brasileiro.
Antes de conceder o aparte a V. Ex•, por um dever de
justiça, tenho que conCeder ao Senador, ao meu emfne-n.:
te colega de Mesa, porque não deseiamos absolutamente
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que ele se afaste, porque ele é, sem dúvida alguma, um
dos sustentác-ulos, um dos cooperadores mais fiéis, dentro das suas posiÇões, que todos nós respeitamos, reconhecemos e proclamamos.
O Sr. Hélio Óuelros- V. Ex• reclamou do Senador
Humberto Lucena o Regimento e V, Ex• está passando
pór cima do Regimento. Porque se eu pedi o aparte primeiro tenho direirto de falar primeiro.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Quem pediu primeiro o aparte foi ele Ex• Houve um equívoco.
O Sr. Henrique Santillo- Concederei o aparte, com o
máximo praZer, aO Senador Hélio G:Ueiros.

O SR. LOMANTO JúNIOR - Quero deixar bem
claro que nunca neguei nem negarei jamais-Uin aParte a
nenhum Seflador nesta Casa. Mesmo que eu esteja na
posição mais difícil, quanto mais iigora que estou na
mais reta, na inais segUra das posições que tenho adotado na minha vida pública, no exeicfcio das atribuições
que a lei me confere.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu já disse -que tive necessidade
me allsent_ar por uns dois a três minutos, e realmente
não ouvi o pedido _de aparte do Senador Henrique Santillo. Se ele estava na m_inha frente é evidente que eu respeitarei a ordem. Como eu ignorava o pedido estranhei,
já que V, Ex•, há pouco, citou o Regimento.
d_~

_() SR. LOMANTO JÚNIOR - Aliás, até estranhei
que V. Ex• assim procedesse, porque sabe que_a minha
atitude, nesta Casa, nunca ensejou reparos.
O Sr. Hélio Gueiros -

Eu aguardarei.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -V. Ex• terã o aparte,
pois que o Senador Henrique Santillo ceder-lhe-ã a vez.
O Sr. Henrique Santillo- Ele disse que aguardará. E
eu não quero perder a oportunidade de fazer algumas
cofreções, se me permiti;; V, -Ex.!, a algumas -de suas palavras sem a intenção de magoá-lo. Estou certo de que V.
Ex• sabe do respeito e do apreço que lhe dedico. Estou
certo, eminente Senador, que o nosso líder_cuja c_onduta
tem se caracterizado, nesta Casa, pela lhaneza do trato,
pelo respeito a todos os nossos pares, não teve a clara intenção de ofender. Houve naquele momento, é claro,
momento tnYito car:r~ado de em,oçõ.es, um equívoco.
Estou certo_ que ele não teve a inteiição de ofender. Absolutamente certo. Mas o motivo do meu aparte é que
disse V, Ex• que eu, ontem, na parte da manhã, participando de uma reunião da Mesa Diretora, ouvi -a leitura
de uma proposta do Senador Lenoir Vargas e havia, em
princípio, concordado com ela.
O SR. LOMENTO JúNIOR - Não fez nenhum re·
paro ...
O Sr. Henrique Santillo -

Desculpe-me.

O SR.. LOMANTO JúNIOR - ... e atê pediu que, na
sessão da tarde, fossem distribuído os avulsos. V, Ex•
não aprovou nada. Eu não afirmei que V. Ex• aprovou.
O Sr. Henrique Santillo- Desculpe-Ine V. Ex•

o--sR. LOMENTO JúNIOR - Querg deiXar beffi
claro que não lhe fiz nenhuma injustiça.
O Sr. Henrique Santillo -- Eu gostaria de reforçar a
colocaçãO, mesmo a feita por V. Ex~, ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• tem todo o direito.
O Sr. Henrique Santilo- ... desta feita, com mais ênfase-áinda. Em primeiro ltigar, não estávamos numa reunião da Comissão Diretora, estâvamás ri:Unidos infor-

malmente a convite do Sr. Presidente. E não fomos convidados pa"ra uma reunião informal para tratar a respeito
do ato que a Mesa acabou aprovando ontem. Na verda.de, fomos convidados para conversar, informalmente, a
resPeYio "da qUestão -da disciplina interna no Congresso
Nacional, por ocasião da reunião do Colégio Eleitoral
no dia 15 de janeiro próximo. Durante essa discussão, o
senhor Lenoir Vargas pediu a palavra e, ainda inforrrialmente, leu uma proposta sua de ato normativo da Lei
Complementar n9 47, que ainda não havia sido sancionada, e tendo começado _a leitura, eu o aparteei para dizerlhe, que não se poderia começar a discutir um ato a respeito de uma lei que ainda não havia sido sancionada,
mesmo porque não se sabia se o Presidente da República
iria v~tá.-la paiciã:t ou totalmente ou não.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

E verdade.

O Sr. Heorlque Santlllo- Em vista disto, concordou
o P_residente que se houvesse a sanção Presidencial ainda
ontem, a Mesa seria convocada para uma reunião às 16
horas do mesmo dia. Neste plenãrio, 30 minutos antes
das 16 horas, procurei o Presidente, ele informou-me de
que o Senhor Presidente da República havia acabado de
sancionar integralmente a Lei n" 47, E que erri vista disSQ. estava de pé a convocação para as 16 horas. A essa
reuriiãci ·compar-eci is-oladamente como representante das
opClsiÇõC:S: E ati tomei conhecimento, na íntegra, da proposta e ato da Mesa feita pelo Senhor Lenoir Vargas
Durante o debate pude verificar que nas--entrelinhas ha·
via a citação" de um artigo da Constiüüção, que a met
ver- permita-!!!e V. Ex• que me desculpe se estiver incorreto - qo.e a meu ver, nada tem a ver com o Colê8i0Eleitoral,_ c2m o funCionamento do Colégio Eleitoral ou
eom a es&>iha dos delegados pelas bancadas majoritárias
nas AsSembléia$ Li:gislativas. É preciso que fique bem
claro que não tomei conhecimento disso antes, tomei CO·
nhecinlento naquele momento. Em Vista de ter tomado
conhecimento dessa proposta de votação secreta para a
escolha_dos__deJ~gados das ba_ncadas majoritáriás, foi qliC
solicitei vista _da proposta do projeto que acabava de ser
relatado por V. Ex•, oralmente por 24 horas, fundandome em dispositivo do Regimento Interno do Senado Federal, que estatui o funcionamento de suas comissões, inclusive, é claro, de sua Comissão Diretora, e que perrriite
a qualquer Senador-Membro pedido de vista pelo prazo
de 5 diaS - obviamente - independente da decisão do
presidente, podendo o Senador devolver o projeto, antes
de concluído o prazo ou não. Eu, em vista de c-onsiderar
a matéria realmente como uma matêria urgente, não solicitei -o- Pr3.z0 por cinco dias, mas solicitei a Vista pelo
prazo de vinte e quatro horas. E essas vinte e quatro ho·
ras me foram negadas. tendo sido me concedido apenas
duas horas de prazo, para o estudo da proposta que acabri.va de ser feita pelo Senhor Lenoir Vargas. Então que
fique bem claro que a minha posição, desde o principio,
foi contrária·a isso aí. Fiz-questão de consignar em ata a
minha posição- e V. _Ex• se lembra- não ~oncordan
do com o fato de a Coniissão DiretOra poder baixar ato
normativo regulamentador de lei complementar; porque
a lei complementar estabelece, em seus dispositivos,
onde é, em que casos a Comissão Diretora do Senado
Federal deve baixar edital normativo, e não ato, edital
normativo - repito - de funcionamento do Colégio
- Eleitoral; ela é muito explícita nos casos em que esse edital deve ser baixado; e então diz que compete à Mesa do
Senado Fedeial_estabelecer em que hora há de começar a
sessão de votação do Colégio Eleitoral. Em que hora? Às
-9 horas? Às Shoras? Ãs 19 horas? Às 23 horas? E. a Mesa
Diretora:
deverá decidir esse iri:ício da se5são; bem
çomo deverá decidir, tambêm, sobre um outro item somente sobre a questão administrativa das despesas com
o funcionã:oientó. do Colégio Eleitoral. Então isso ficou
bem claro, deixei consignado em ata, e que não pairem
dúvidas a respeito disso. Veja bem. Tenho tido um comportamento permanentemente respeitador dos direitOs

-que
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de todos os nossos colegas, todos os nossos pares. Lamento, Excelência, riJ.aS- Sou_obrigado a respeitar o seu
ponto de vista, em ter votado esse ato. Francamente la-

mento. Lamento que o Presidente não tivesse me concedido as 24 horas de pedido de vista. Lamento que V. Ex•
tenha relatado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallit. Fazendo soar a
campainha) - Se V. Ex' me pcirmitir, o PresfdCnte Vii
fazer um esclarecimentO a V. ÊX• d6 Úm· segundo. -- --

O Sr. Henrique SantUio- Lamento que V. Ex• tenha
relatado favoravelmente o ato, que acabou sendo aprovado pela Comissão Diretora, e publicado hoje, mas sou
obrigado a respeitar o~ponto de vista de_ V, Ex• Agora,
do ponto de vista político, cabe-nos o direito de denunciar à Nação aquilo que nós entendemos ser um golf)e.
O SR. LOMANTO JONIOR político, não ê?__ _
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Do ponto de vista

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Do ponto de vista
político. já que o voto de V. Ex~s. claramente, foi um
voto político. Isto foi dito e repetido,durante a reunião
da Comissão Diretora--:-0-Vóto creV--:-J!Xis foi um voto
político, foi um comportamerito~--pOHtico. _V. EX's
decidiram-se politicamente, e isso, a meu ver, não ébom.
Veja vem, é um reparo que faço, sem nenhuma rCpreisãO
a ninguém - quem sou eu para fazê-lo -mas sou obrigado, como membro da Comissão Diretora, a deixar registrado nos Anais do Senado que Iainento que a Comissão Diretora possa decidir por motiVos pOlíticos.
O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla)- Nobre "Senador Lomanto Júnior, permita-me.
O SR. LO MANTO JúNIOR- Assim que o Senador
Henrique Sãntillo concfüTr o seu aparte, eu terei o maior
prazer em conceder a V. Ex'
O Sr. Hélio Guelras- Porque o dono do discurso é V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Se V. Ex•

me permitir eu só quero dar um- esclarecímento.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Então, se o Presidente pede, já que S. Ex' quer esclarecer algo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não se trata
de um reparo, mas quero testemunhar, aqui, não só a minha gratidão como, também, as afirmativas do eminente
Senador Fábio Lucena quando, com muita amizade,
com muito carinho, se refere à minha pessoa. E pedi excelsa vênia- ao eminente Senador Henrique Santillo,
para dar este esclarecimento, só para invocar-de V. Ex•s
os altos e doutos _conhecimentos que têm do Regimento.
V, Ex• estava presente. A matéria já estava em fci.se de
votação. Em fase de votação a matéria não pode ser interrompida. V. Ex~ pediu a mim, nos seguintes termos:
"Peço duas horas para fazer o meu voto em separado
contrário."

O Sr. HeDiique Santillo - Não, V. Ex• hã de
desculpar-me, não foi isso não. Equivoca-se--o Sr. Presidente do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - _E:u enteildi
assim.
O Sr. Henrique Santillo- É bom que V. Ex• saíba -que
não foi isso. veja bem. Eu (ti; o meu pedido de ViSta "il.Júecs
que o- Senador Lomanto Júnior relatasse o projeto.
Como é que poderia estar em votação se nem relator havia ainda sido designado por V. Ex•, nem relator V. Ex•
havia designado. E V. Ex' sabe muito bem disso.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- V, Ex• pediu vista depois do -meu parecer.

O Sr. He"nriqU.e Santillo -

Não, eu pedi antes.

O SR~ WMANTO JúNIOR- Depois do meu pare-
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terei, que o Líder de V. Ex• teve, nesta Casa, para comum colega _que sempre o respeitou, sempre o admirou e
sempre foi solícito pãra-Com a representante da Paraíba.

cer.
O Sr. HenrlqueSantillo- Pedi vista anteS. E como. invoquei o Regimento Interno, e o RegimentO- InternO estabelece que o pedido de vistas ê em relação ao parecer,
ao relatório, porque ê preciso que se conheça o relatório
para se poder votar, e todos os Senadores têm esse direito. E como o Senador Moacyr Dalla ainda não havia designado relator e havia colocado em votação; sCm relatório, S. Ex~ designou relator. S. Ex• dissç;_ ..Oaro, tudo
bem! Então, temos que designar relator. Está designando relator o Senador Lomanto Júnior, que por sua vez
relatou oralmente. E eu, a seguir, pedi vista em -iefação
ao relatório do Senador Lo manto Júnior, e o pedi por 24
horas, para evitar que isso fosse aprovado de afogadilho.
Não havia a mínima necessidade de aprovação de um
ato como esse, concomitantemente com a sanção da Lei
Complementar n"' 47, sem que ela ainda houvesse sido
public3da: Aliás, deixei consignada em -atã que uma das
razões pelas quais me colocava em contrârio é Porque
não considerava a Lei CoritplenÍentar n"' 47 ainda como
válida, Porque não publicada! e que portanto ~u_ não poderia votar sobre a regulamentação, a normatização de
uma lei que ainda não existia._F::oi isso o que-ocõrreu.O SR. WMANTO JúNIOR- Vou responder a V.
Ex•, com o_ maior prazer, com o meu esclarecimento,
pois não deixarei de dar, aqui, o meu testemunho.
O Sr. Henrique Santillo - Não quero é que pairem
dúvidas sobre o meu comportamento, assim como reconheço o direito de V. Ex• de que não pairem dúvidas
sobre ? seu comportamento.
O SR. WMANTO JúNIOR- Talvez até prejudiqu-e V. Ex', com a minha resposta. Vou arriscar-me.
Quero deixar bem claro que o meu comportamento, Senador Hélio Gueiros, jamais ser"â, nesta Casa; idêntico
ao comportamento do Líder de V. Ex•
O Sr. Henrique Santillo- Desculpe-me V. Ex•s, mas ê
_que; de repente, as coisas começam a ser colocadas como
se. eu tivesse conivente COm esse piocesso espúrio, que
condeno, em relação ao quaJ eu protestei, com veêmencia, porque nunca aceitei, e como membrO- isolado da
Oposição na Comissão Diretora.
·-

O SR. LOMANTO JúNIOR -

Porque no dia em ~

que eu tiver o Comportamento que teve o Líder de V. Ex•
eu não desejarei mais ser SenadOr.

O Sr. Henrique Santillo- Entã~, que_fi_que bem claro
- e-Y.-Ex• fie desculpe- mas fui citado por V. Ex', e
V. Ex• não precisaria ter citado o meu nome, nem esse
episódio.
O SR. LO~ANTO ~ONIOR- Citei para fazer justiça a V. E;.;• e citarei qÚa!)tas vezes achar Cflnve11iente.
O Sr. Henrique Santillo - Não vou permitir qUe se
-pairem dúvidas a respeito de meu comportamento.
EtÍ Oâci 'tinha conheCirrienÍo da prOposta esdÍ'úxufa, absurda, que acabou se transformando em ato da Comissão Diretora. Eu tinha conhecimentÇl, sim, de que se_ propunha, de que se fazia uma proposta de ato, mas não tinha conhecimento de que nela estava consignada uma
inovaÇão ilegal, inconstitucional, inovação legal e inconstitucionã"I; -rePito. DISse eu não tinha conhecimento,
e V. Ex' sabe -dísso, "qUe eu tinha conhecimento. E é
POssfvel que nem mesmo V. Ex• tivesse conhecimento
disso. Digo isso para lhe fazer justiça.
~
·

O SR. LO MANTO JúNIOR- Ísso ê bondade de V.
Ex• Eu concedo ~ _aparte, ago~a, ao eminente Sena:ctor
Héiio Gueiro_s, a quem ouço sempre com carinho. Não
faria jamais, e nunca teria o comportamento, e nunca o

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Lomanto Júnior, ffiuito g~ato pela atenção de V. Ex• E é exatamente
sobre essa posição de nosso Líder que também desejo fizer alguns reparos. Em primeiro lugar, ilustre Senador
Lomanto Júnior, V. Ex~ começou a falar, aqui, não apenas por nímia gentileza do eminente Senador Jorge Kalilme, mas também por atenção à Bancada da Oposição.
Porque naquela altura, como agora, não havia o número
mínimo suficiente de Senadores no plenârio. De modo
que se a Oposição não reconhecesse em V. Ex•, o direito
_d_e repelir, de repudiar, de se explicar, de se justificar, eu
poderia ter me valido do artifiCio r"egimental, tanto mais
quanto V. ,Ex' não fez segredõ qUe iria reSponder ao eminente Líder Humberto Lucena. Agora, V. Ex• reclamou
muito de certas expressões consideradas -duras do nobre
Se~ador Humberto Lucena, mas incide no mesmo erro.
A gente deve ter cuidado para não entrar naquele ditado,
embora seja meio vulgar, do sujo falar do Cf1al lavado.
Então, V. Ex• acertou suas baterias em cima das expressões que cinsiderou- duras do Senador Humberto Lucena, mas V. EX• repetiu" ou disse sinónimos endereçadoS
ao seu colega. NàQ_quero dizer .que V. Ex• deve $eguir o
ensinamJ:;tHo-'O.e Cristo, de dãr o outro lado da face depois de receber uma bofetada, mas quando a gente vai
reclamar princípios éfii::os, principieis de elegância e de
educação, a gente tem que dar o exemplo. De niodo que
acho que V. Ex• pecou quando quis encontrar defeitos
no ·procedimentõ do Senador Humberto Lucena, pois incorreu na mesma culpa. Não acho que o Senador Humberto Lucena tenha querido ser descortês com V. Ex~ O
nobre Senador Líder Aloysio Chaves, quando ia coa-- fa.lar foi também interrompido pelo Senador
Huinberto Lucena, pediu tempo para dar o seu aparte, e
não houve nenlluffia ac_usação ao líder Aloysio Chaves
por ter tido essa precaução de esperar um pouco para
-dar o apai-te. V, Ex• ficou amuado desde o primeiro instante, quando não foi logo atendido. V. Ex• tenha a certeza de que se tivesse insistidO -r~.-õ-Seu aparte logo após a
exposição rápida do Senador Humberto Lucena, ele o
daria, como sempre deu aparte a V. Ex~ Agora, nobre
Senador Lo manto Júnior, nós todos somos aqui companheiros, amigos, colegas, confraternizamos, mas isso nãO
quer dizer que sejamos obrigados a diminuir, às vezes, o
_impeio da nossa reação com relação a atas e fatos, e· não
COm relaçãõ a pessoas. V. Ex~ sabe muito bem que causou espécie a decisão da Mesa do Senado. V. Ex• é um
homem inteligente, um político vivido, e sabe que foi _a
s~nsação do noticiârio_ de hoje de todos os jornais, essà'decisào da Mesa, porque essa sim, foi insólita. Ninguém
esperava, todo mundo foi apanhado de supresa com essa
decisão, e ela se tornOu mais Surpreendente quando o
CongresSo acabava de legislar sobre o funcionamento do
Colégio Eleitoral. Então, não se compreende que, na
mesma hora em que o Congresso Nacional decide_ sobre
o Colégio Eleitoral, a Mesa do Senado, baseada não s_ei
em que lei, não sei em que dispositivo legal, não sei__erTcque dispositivo constitucional, legisla paralelamente ao
CongreSso Nacional. V. Ex• há de convir que houve, naturalmente, uma reação da parte das oposições, que não
estavam esperando essa atitude da Mesa do Senado. V,
Ex• sabe perfeitamente que o razoável era a Mesa simplesmente promulgar; já que o Presidente tinha sancionado, era respeitar simplesmente a decisão do Congresso
nacional. Mas, junca, concomitantemente, paralelamente, fazer a sua legislação específica, tanto mais quando_
alterou. E, na exposição feita pelo ilustre Senador Aloy;
sio Chaves, S. Ex' disse que essa disposição, acrescida
pela decisão da MeSa, foi repudiada pelo Congresso. Ele
confessou! Vê V. Ex• que há toda uma suspeita, nobre
., Senador Lomanto Júnior, sobre esta decisão da Mesa,
.,sem que isso importe em acusação à honCJ_rabilidade, à
iiltegridade de quem quer que seja. V. Ex~ reconheceu
que se trata de uma decisão política. Quero dizer que eu

meçar-
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não aceito -iSso. Dec1sã-o polítíca,-n:ão,Teni Que--ser__decisão legal, jurídica, constitucioilal. A polftica não
Oi::in

-eo

maior, o objetívO maior. 'fení --Que ser peJos· Camfrihos
jurídicos, legais e· constitucionais. A8:õ-r-a, deSCufpar tudo
com o fato de se tratar de ·uma decisão P61Ltic3,- nobre Se- -

nadar Lomanto Júnior, a Oposição não pode admitir
essa tese. Eram os reparos que eu desejava fazer na au-

dente dÍri!;indo os ·trabalhos e ouvindo sU.gestõê-s de companhe_iros: mas, isso não in_valida absolutamente o _compoft~ameilto de V. Ex' que fo~ clafo: pois V. E~: ~_otou
contra.
Agora, eu queira--dizer ãO Senador Hélio Gueiros que
eu não declinei..

V. Ex• que o nosso Líder permaneceu em Plenário por

O Sr. Henrique Santillo - Que_ fique claro a V. Ex'
que de manhã nós não estávamos formalmente reunidos.

muito tempo. V. Ex• é que se transportou da "planície"
para o "Planalto'\ e fiEou fá Cm cima, mas V. Ex:• poderia ter u·sado do dispoSíflvo -regimental_d_o ari. 16 e, _iinediatamente após a fala áo ílustre Uàer Huin-berto Luce-

-0 Sr. Henrique Santillo- V. Ex' n~_o sabia porque esM
tav~ viajando, chegou hoje às ll horas. Nós fomos con-

sência do ilustre Líder Humberto Luceria, e querO dizer a

na, teria todas_ as condições regimentais para repelir o
que V. Ex'- achava por bem repelir. Só quero, com este
meu aparte, não advogar o Senador Humberto Lucena,
pois ele não precisa disso, mas apenas dar as explicaÇões,
porque para a assistência que talvez tenha chegado agora, fica a impressão de que o Senador Humóerto Lucena
fez uma acusação à Mesa, saiu correndo e não esperou
pela resposta. Isso não aconteceu, apenas V. Ex~ não
quis se valer do dispostívo regimental, que permitia imediatamente uma resposta ao Senador Humberto Lucena.
Já no final, quero d-izer a V. Ex~ que o nQbre Senador
Henrique Santillo não precisa se sangrar em vida,- absolutamente, pois a sua posição não tem a menor suspeita
de_ qualquer correligionário seu. O que -ele poara fazer,
ele fez: votar contra. Em Parlamento só existe issO, é votar con_tra, não existe outro ti pó de pfocediniellto. Nóstemos de aceitar que a maioria da Mesa do Senado, árbitrária e abusivamente tomou a sua decisão, e o senãdor
Henrique SantiUo, sozinho, não podia ter Oulra atitude_
senão a de votar contra. S. Ex• votou contra e pode ficar
tranquilo e certo que da parte dos seus colegas e companheiros de üposição, não há a menor sombra de dúvida
sobre a correção do seu procedimento. S. Ex• é minoria
na Mesa e fez_ valer essa minoria votando Contra, embora
se possa dizer que a Mesa poderia ter sido mais complãcente, poderia- ter-sidOITiiis democrática-em dar-lhe pelo
menos 24 horas para ele arquitetar um defesa melhOr do
seu ponto de vista. Eram essas as considerações qUe-eU
gostaria de fazer, interrOmpendo 9 di~curso áf: V. Ex•, e
pedindo disculpas por essa extensão um pouco exagerada do meu aparte mas, de qualquer maneira, -ãfimido
com V. Ex~, que também gosta de ser muito minucioso e
dctalhista nos seus pronunciamentos. Muito gTato a V.
Ex~
-

O SR. WMANTO JÚNIOR -SenadOr Hélio Gueiros, eu não sei por onde começar a responder a V. Ex•
que abordo_u tantos pontos que efetivamente ficou difí-

cil. Gostaria apenas de pedir a V. Ex• que não me faça a
injustiça de_ dízCr que em momento algum eu tive uma
atitude pouco educada em meu pronunciamento, quando repeli. os insultos do Líder do seu Partido.

O Sr. Héli()Gueiros- Agofa V. Ex• está mais calmo ...
O SR. LOMANTO JúNIOR- Sabe V. Ex•__que é um
prazer ouvi-lo, mesmo quando comete injustiças como
as tantas que cometeu com seu colega, que aqui não foi
deseducado em momento algum para com o Líder de V.
Ex• por que aí sim, eu estaria- não percebi bem aquela
expressão de V,_- Ex• - correspondendo, eu estaria -imitando, eu estaria tendo a mesma postura que V. Ex• teve.
Absol_utamente, eu não, faria isSO, nem envolvi em-momento algum o·nome do Senador Henrique Santillo, que
teve uma posição clara na Mesa. Pelo contrário, eu quis
apenas chamá-lo, eu quis apenas dar o testemunho de
seu comportamento. Agora, dizer que nós não estávamos em reunião às 11:00 horas, qUando eu ú:Cebj uma
convocação mal chegava ao Aeroporto, de que a Mesa
estava reunida e necessitava da minha presença: e eu vim
para a reunião.
É possível, Senador Henrique SintillO, qlle--ão chegãr
eu encontrasse a Mesa posta, eu encontrasse o Sr. Presi-

O SR. LOMANTO JúNIOR -

Ah! Eu não sabia!

vidados na semana anterior, na quinta~feira da semana
anterior ...
O SR. LO MANTO JúNIOR- EU-tecebi o- convite.
O Sr. HeDrique Santillo :__ ... para, numa reunião informal, discutir a questão relacionada com a disciPlina
interna do funcionamento do Colégio Eleitoral.
O SR. LOMANTO JúNIOR - Aliás isso não tem
maior íF:nPortânCia, porque não se decidíu-nada naquela
reunião; ouviu-se o relato, a sessão foi suspensa e o Sr.
Presidente, disse- V. Ex• repete exatamente- que se a
lei fosse sancionada que a Mesa voltaria a se reunir para
apreciar aquelas sugestões apresentadas pelo Senador
Lenoir Vargas. Mas quando V. Ex• Pediu vistas, nobre
-senador, eu jã havia proferido o meu parecer e foi, aliás,
inopinadamente, o Presidente nem sequer me deu um
aviso e imediatamente passoU~..
O Sr. Henrique Santillo- Com as ardorosas posições
de V. Ex• favoráveis, nem precisaria, não é, nobre Senador?

O SR. LO MANTO JúNIOR -~Aliás a minha posição é nlvorável, Senador-Henrique-Santillo! Faça-me
justiça! Aliás escapou do Líder_ de V. Ex• algo que mecolocoU ainda melhor na posição digna que assumi o':ltem~_
Desde o início, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desde
os primórdios da regulainentação, do funciQnamento e,
sobretudo, das escolhas dos delegados das Assembléias
Legislativas, que venho defendendo o princípio do voto
secreto que é uma norma constitucional de nosso País;
toda eleição pressupõe voto sec~eto.
O Sr. Fábio Lucena- fv1enos para Presidente da República!
O SR. LO MANTO JúNIOR----:- Tod_a eleição pressupõe voto secreto!
O Sr. Faõio Lucena pública.

Menos para Presidente da Re-

O SR. LOMANTO JúNIOR_- Nà._Q-peõse-V. Ex•
que vou chegar até lá, não! Deixe eu dar minha explicação e hoje a darei aqui. Pois bem defendi para-evitar o
quê? Evitar a·s pressões tão comuns exercidaS pelos chefes do Poder Executivo na área_es~dual_sobr~_os componentes da Ãsse~bléia Legislativa.
V. Ex•s mudaram muito; eu compreendo a müdança.
V. Ex•s mudaram demais e temo atê que daqui a uns
dias, Sr. Presidente, os mesmos que inquinavam o Colégio Eleitoral de espúrio, os mesmos que defendiam o
prihCipio do voto direto passem a tomar posições diferentes.
Sr. Presiáeflte, a maiOr conquiSta do poVo" brasileii-o
foi a instituíção do voto secreto, porqUe ele coloca imune
das pressões a decisão licita, límpida, daquele que vai
participar da eleição~
O Sr. Henrique SantillO- Permite V. Ex' um aparte?

0

SR. LOMANTO JúNIOR - Desde o início qÜe
defendia a ã.plicação desse príncípio, que é um princípio
inÍ!rente_à nossa Constituição, Insistiu a Oposição em

J9il4

.não definir como seria a eleição. Ora, transferir-se. ·a
competência da legislaçàp §Q!:>re r11atét:_ia_ constitucional é
competência da União.
~---o-sr.

Henrique-Santillo- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Transferir-se às Assembléias Legislativas a competência, mesmo para complementar matéria que é Lei Conlplementar à Constituição, seria, realmente uma excrescência jurídica.
Então, o que 3. Mesa do Senado quis foi evitar, Sr. Presidente, o que o_correu anteriormente e V, Ex•, nobre Se_nadQr Henrique Santillo, como \9 Secretário, também é
1estemunha de quantas indagações nos eram feitas, qual
era a maneira de se fazer a escolha pelas bancadas. Ora,
eleição pode ser por aclamação; eleição pode_ser secreta.
Há vários processos de se fazer eleição; mas, dentro das
normas constitucionais do Brasil, esta eleição é secreta.
O ãi't. 148 da Constituição Federal não se dirige apenas à eleição direta, não!

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• permite um aparte,
-~enad~?r?

O _SR. LOMANTO JÚNIOR - Ele consagra o
princípio conquistado pelo povo brasileiro, que é o ffiãis
sagrado; eu considero o voto_secreto o sustentáculo, o
pedestal, pode sustentar qualquer democracia do mundo, quanto mais a nossa.
O voto secreto acoberta o cidadão, livra-se das pressões insólitas do momento. Hoje, interessa, talvez, a V.
Ex• que o voto não seja secreto.
O Sr. Henrique Santillo permita-me o aparte.

Para concordar com V.

Ex~.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Ontem V. Ex•s não o
aceiiavam, mas hoje, com a adesão- esta é a dura realidade- dos governadores, o partido de V. Ex•s, à causa
de V. Ex•, naturalmente, convêm que se mantenha o
votO. secrero.
O Sr. Henrique Santillo Exi, Púmita:-me o ap.al-te. ·

Para concordar com V.
-

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Vou conceder o
aparte a V. Ex~ para concordar ou discordar. V. Ex~ tem
o direito.

::.0 Sr. Henrique Santillo V. Ex'

Mas para concordar com

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Agradeço e em quantas oportunidades nós fomos acordes?
O Sr. Henrique Santillo - Estou, também, favorável
às colocações que V, Ex• acaba de fazer. Concordo, plenamente,_ que o voto secreto é uma conquista da sociedade. O que coloco, Senador, em discussão, não é ísso: coloco em discussão duas questões que me parece_importantíssima. A primeira delas, de ordem moral, que foi,
aqui, muito bem identificada pelo nobre Senador Roberto Saturnino. Que questão é e·ssa de ordem moral? Pois é
o descumprimento, por parte de uma facçào de um Partido político;- de um acordo político celebrado erri- ~mbãs
as Casas do Congresso Nacional. A segunda questão, Senador, é de ordem legal: é a Mesa abrir um precedente
sério, graVe, de cometer uma ilegalidade, embora o objetivo possa ser esse que V. Ex• acaba de declinar; Mas,
ainda assim, uma ilegalidade e um precedente extremamente grave, e nós estamos esperando que fique apenas
nesse ato. que não vá além dele, Senador, para o bem
deste País. Porque esteja certo, V, Ex'. se outras coisas se
fizerem -cômo -algumas que alguns Deputados, também
partidários Cio candidato de V. Ex•, andam dizendo, hoje, pelºs corredores do Congresso Nacional e da tribuna
da Cârilara dos Deputados, é bem possíVel que, af sim, as
ágUaS- se turvem e que muita coisa imprevista possa
acontecer.
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O SR. LOMANTO JúNIOR -

Se0ador, eu quero

concluir...

O Sr. Henrique Santillo - Ninguém quer isto! Estou
certo de que V. Ex.~ não quer e muito menos nós das
Oposições, nós que apoiãinos o candidato Tancredo Neves, nós que entendemos ser ele, hoje, o símbolo da possibilidade do atendimento à maior aspiração política da
sociedade brasileira., que é a de fazer a passagem, sem
violência. pacífica, sem ódio, sem rancor, sem revan·chismo, sem sentimento de vinganÇa, do estado autoriiãrio
para o estado de direito neSte País.

O SR. LOMANTO JúNIOR - Quería aínda dizer
ao nobre Senador Hélio Gueiros que o meU voto não foi
político. Em momento algum aqui eu declarei que a minha atitude foi política. Disse o Senador Henrique Santillo que a atitude da Mesa,- a minha não! A minha foi
uma atitude respaldada em preceitos legais ...
O Sr. Henrique Santillo - Eu é que disse deste Plenário que a atitude de V. Ex•s foi atitUde política.
O SR. LO MANTO JONIOR- ~- porque tenho ciência das atribuições que confere a-lei, como membro da
Mesa Diretora do Senado ...
O Sr. Henrique Santillo- E.declinada na_ reunião da
Comissão Diretora.
O SR. LOMANTO JONiOR - ... e defendendo os
princípios q-ue defendo, da limpidez da grande conquista
do voto secreto.
Agi respaldado pela lei, agi compenetrado das atribuições de que dispunha como Membro da Mesa para
instruir o bom funcionamentO, e no--qüe- tãnge- às assembléias, a realização explicitando como deveria se processar a--eleição, nem nas assembléias, er"a o dõmínici de
uma bancada, de uma bancada majoritária::.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JúNIOR~ Ora, se uma bancada
majoritária tem poderes para legislar sobre essa matéria,
então, o que quisemos e a pressa que tivemos- sabe o
Senador Santillo _que foi essa - nós aguardamos a
sanção, recebidos o_s avulsos pelo Presidente do Senado,
sancionada a lei sem nenhum veto, desejávamos, como o
fizemos, que concomitante à publicação da lei complementar saísse uma segunda ins~rução explicitando como
deveriam ser feitos váriOs assUntos...
O Sr. Henrique Santillo- Não queiramOs tapar o sol
com a peneira, eminente senador.O SR. LOMANTO JÚNIOR - ... inclusive como se deveria processar a eleição pelas bancadas majoritâfíaS:..O Sr. Henrique Santillo- Onfeln foi-me negado O- pedido de vistas -por 24 horas, sob a alegação, inclusive, de
que o Presidente do Senado viajaria hoje.
O Sr. Fábio Lucena meio aparte, somente?

Permita-me, nobre Senador,

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Votei,-Sr. Presidente,
e assumo a responsabilidade, assumo a responsabilidade
dQ meu gesto, votei consci~ntemente, votei_respaldado
na lei, votei para evitar que as pressões de toda ordem
venham a ser exercida pelos governadores, como nós estamos habituados a ouvir. _
Votei, Sr. Presidente, como votarei sempre, consciente
de que estou votando certo, de que estou seguindo os ditames da lei.
O Sr. Fábio Lucena- Per_mite V. Ex•, rapidamente
um aparte?

O SR. LO MANTO JúNIOR- Votei, Sr. Presidente,
e assumo a responsabilidade do meu gesto, defendo o

·rvresa

gesto da
do _Senado que votou livremente, sem sugeStão, sem pedido, sem determinação de ninguém.
Porque, no dia, Sr. Presidente,_ que cu tiver de s_ubmeter a minha consciência, a dignidade do meu mandato a
pressões, venham de onde vierem, nesse dia, o povo não
é mais a fonte da minha inspiração-;-nesse dia eu -não tenho o direito de me vangloriar de ser o seu legítimo representante.
Não concederei este aparte, com tristezã, a V. Ex•.
pqr:_gue_o_S,~~~d_?r Joq~e Kalume de~eja, e_foi ele quem cedeü o tempo e quero agradecer a V. Ex•- iãmbém:
Não tendo pei::l.ido vistas, veja que eu rião tive nenhuma oportunidade, pois imediatamente o Senador Aloy- _
si o Chaves pediu a palavra como Líder, em segUida o Senador Roberto Sat1,1.rnino. Não havia uma brecha, não
haViã. seguef uin iesquício de regimentO crue-me permitis~e falar, respondendo ao Senador Fábio Ll.).ce:i1a. S. Ex•
não me deu oportunidade para fazê-lo. Eu não tive
meios regimentais para me sOcorrer, soCorri-me· de um
colega que precisava e precisa fãzer o seu pronunciamento para que, aqui, não houveSse o silêncio quanto _à_s_ i~
justãs~acllsaÇOes dO _Líder do_ PMD~. a_quelas que eu
considero insóli~as eu as devolvo. (Muito bem! ~a_lmas.)
O SR. PRESIDENTE (_Iylartins Filho)- Çõ_ncedQ a
Pà13-vra àõ nobre Senador )osê F:ragêlli. (Paus·à:)
S. Ex• está aUsente.
_
ConCedo~ a palavra ao nobre Senador HenriqUe Santillo. (Pausa.)
S. EX• es(â ausente:
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nossa história pátria, Se ê rica em acontecimentos,
tOrnou-.:se maís-r-eVigóiadit com a conqUista= de um dos
seUs -filóos: trazen-do Com --issO,· nOvas esperanças para a
hurõanidade. Chamava-se Alberto Santos Oumont O
descobridor do_ mais pesado que o ar, e com justiça, cognominado o .. Pai da Aviação".
A data de hoje riãõ ê para comemorar o natalíCio do
genial SantoS Dl.).mont, mas para assinalar o maior dos
feitos que o mundo conheceu, com a estréia do võo-do
C4- Bis, ffiafCãôO pelo "minuto maiS memoiãvel na história da navegação aérea", ocorrido no improvisado
campo dti BagatCJie~ na- França; consoante-regiStrO da
L'(llustraciOri, a maior revista da Europa.
O acont6clniento; pela sua relevância e universalidade,
também trouxe o sentido do verdadeiro "nascimento'~
do inv-entor como benemérito da humanidade, que' nãO
obstante a grandeza e distinção -da sua descoberta, não se
deiXOu teva:r_vai'lglória, pois "Santos Dumont, que trabalhava P'?r idealismo, n-ã~ pediU nada P.lr:i s.i dÔs seu_s invent0s",-00ilforme escrevera Edgar de Cerqueira Falcão.
Dir-se-ia Que ningUém o superava em genialidade, em
modéstia: e benevolência, Porque se considetava'unl ser
que veio para servir e não se servir.- Af eStá a ·marcante
personalidade desse patríCio que honrou o Brasil não só
c<lm o -SeU Qesenlpenho moral, quantO com o seu invento!
Pode-se dizer que, com esse inigualável passo, o orbe
se-integrOu, vencendo distâncias e aproximando os povos. O globo terrestre, a partir deSSe dia de 1906, tomouse um só, pãSsãnáO éla áiàtiVidade leil-dária grega, representada POr Dedalo e lcaro, para Se tornar real com obrasileiro Alberto-Santos 'Dumont, engenhefrO, que~ com
o seu esrorço, soube materiali:Z~r 'o que a mitologia fantasíósãffieitte oferec_era, ·numa pfoYa evidente di que o
-ser liUmario desde priscas eras~- serrl'pte~ an-siou
loCoamõver-se com- rapidez, tendo nos pássaros o ponto
dti partida, o que algum dia em alguma parte-do planeta, havei-ia de alcançar. E o -destinQ~_irvou· essa ·glória a
uma nação jOVem ComO o Brasil, tendo em Santos Dumont, seu dileto filho, por certo um eleito de DeUS, p-ara-a mate~alizaçào dessa conquista sempre sonhada e aca- __
lentada.- Tfnha que ser um predestinad-o como foi Santos Dumont, portador de gênio e arrojo!

E o Brasil que ofereceu às demais nações invenção dessa envergadura, já desponta como futuro competidor,
também nessa área da iridústria aeronáutfcá. E rião hil
dúvida, assim como_ Dumont alçou às alturas pela primeira Vez na históiia dos povos, singrando os ares no
frágil aparelho, ante o seu desenvolvimento tecnológico,
haverá de ser um-dos gigant~ desse engenho ainda neste
século, mesmo antes do centenário do 111 vôo.
Desta tribuna, saúdo o 23 de outubro, como marco
í~_~p8g~vel do pr9gressO da humanidade e me congratulo
com os discípulos de Santos Dumont, atrav"b-dÕ Ministro Délio Jardim de Mattos, que com a sua performance
de militar~ administrador, terri. contribufdci Para a grandeza da nossa Força Aerea, dentro da linha traçadã pelo
saudoso Marechal Eduardo Gomes.
Ecomo ~arte meu pronunciamento, Sr. Presiden~e
e Srs. Senadores, lerei, pela grandeza, pela sua criatividade, pelo seu significado, a Ordem do Dia do Sr. Ministro
Défio Jardún de Mattos.
O Sr.: LÕurival Baptista- Permite V. Ex._ um aparte?

de

O SR. JORGE KALUME_- logo em seguida ouvirei
V, Ex• Eis a mensagem de S. Ex• o Sr. Ministro D!!lio
Jardim de Mattos:

'"UM AMIGO LEAL~~ O MAIOR DOS TESOUROS'"
Este é o texto dã ordem do dia do Ministro da AerciilaUtica, DéliO Járdiin de Mã.ttos:
A lealdade ao contrário de outras virtudes, não com.;
porta gradações ou adjetiVos; exiSte ou rião.
Vivida em nosso meio-quase como uma religião, cultuada como valor mars alto que os risCos e as conveniências. ela nos acompanhã em--iodos os momentos. Nc:i vida
profisslon-ãi, como balizadora ·de atitudes, na vida
familiar, como princípio ético; na vida em 'Sociedade
como requisito moral.
Sobram-nos exemplos deste assim pensam.-- São histórias- de tempos difíceis, de horas amargas, de moinentos críticos, onde a lealdade nos falou mais alto que os
interesses primários de sobrevivência.
Nossa unidade, ao longo do tempo, é fruto da prevalência desse parâmetro essencial de comportamento
sobre todas as paixões que dividem e eitfraqlleceffi.
A moral complacente do mundo utilitário-de hoje tem
ensejado tantas distorções en'l todos os campos do relacionamento humano,·quejusto é bendizer aqueles para
quem um amigo leal é o maior de todos os tesouros.
O poder, a riqueza, o prestígio são bens efêmeros, ilusões-quê- o·te-mjw-·reduz aO pó, maS a amizade sobrevive
ao homem na lembrança e no respeito daqueles que o
amaram.
Companheiros. aqui, entre amigos leais, o Ministério
da Aeronáuúca comemora o Dia-ao Aviador, traduzindo, através da Ordem do Mérito Aeronáutico, seu reco~
nhecimento a todos aqueles que lutam pela grandeza da
instituição.
~os_ d!as em que vivemos, confiança é o nosso exemplo, eficiência a nossa bandeira e lealdade o nosso orgulho. -- Vou ouvir, com muito prazer, o nobre Senador lourival Baptistã~ que honra a representação sergipana.
O Sr. Lourival Baptista - Associo-me as homenagens que estão sendo tributadas por V. Ex._, no Senado
Federal, em comemoraçãÓ ao Dia do Aviador.
O Brasi! se encontra indissoluvelmente ligado desde
Santos Oumond, ao crescimento da Aeronáutica dentro
de suas fronteiras, levando a efeito- um decisivo p"aJ)el no
sentido do fortalecimento nacional e do desenvolvimento grobal do Pais.
Basta mencionar a epopéia do Correirci Aér_eo Nacional e no momento a rede de Aeroporto dissemenados no
Territór(o Wacional.
O a-parelhamento da Força Aérea Brasileira tem sido
notavelmente estimulado pela infra-estrutura industrial e
técnica que- já lrãnsformou o Brasil num dos maiores
fabriCantes de aviões e material bélico.
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Convém destacar nesse contexto o aprimoramento dos
recursos humanos, a formação profissional de_engenheiros, té_Cnico_s e especialistas, nos vários estabelecimentos
de pesquisas e ensino do Ministério da Aeronáutica den_tre os quais se destaca, como um dos melhores do mundo, o Instituto Técnico da Aeronáutica, localizado em
São José dos Campos, atuatmente engajado na expansão
nas atividades aéreo espaciais.
Felicito o ilustre Ministro Oélio Jardim de MattOs e
ao ensejo con_gratl!-1o-me cçm a brilhante oficialidade, os
quadros técnicos e bravos soldados do MínistéfíOda Aeronáutica.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado_ a V. Ex•
eu repito: o que seríã: do mundo, se Deus não tiVesse pre-destinado esse invento a um homem do porte de Santos
Dumont? O cjue seria, Príncipalmente do mundo brasileiro, desse TerritóriO COiltinental, sem o avião? Se o
avião conseguiu, inclusive- inclusive- para integrú ci
Brasil e o mundo, tornando-o um só.
Certa vez uril pensador diSse: "Dumont fez o Brasil
grande e o mundo pequeno". Sím, cõm- Seu inVento.
Muito obrigado a V. Ex' (MuitO bem!}

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE: Pranun·
cia o seguinte disCurso.)- sr. Presidente, Srs. Senad~
res:
Com uma_doação inicial de 65_8 mil dólares, da Fundação Carnegie, foi inaugurado um novo Instituto, na
Universidade de Harvard, incumbido _d_e investigar as razões que levam as pessoas ao vício de fumar, do qual geral mente s_e tornam dependentes.
O eminente Cirurgião Geral dos Estados Unidos, Edwardo Koop, assinalando o advento da nova institiiíÇãO
denominada Instituto para o Estudo do Comportamento
do Fumante, que passoU a integrar a Faculdade de AdministraçãO PUblica Johm F. Kennedy, da Harvard, asseverou que,
"·~ será um longo caminho, rumo à busca de
uma sociedade livre do fumo por volta do ano
2000'".
"Quando apelei por uma sociedade livre do fumo
no ano 2000, no começo deste ano, pensei que ela
seria possível- declarou o "Surgeon General" Edward Koop; -desde então tenho me tornado mais
convencido disto."
Embora um grande esforço de pesquisa tenha sido
conduzido sobre _os efeitos adversoS do fumo prira a: saúde, muito pouco tem sido feito para se estudar o comportamento huniano, ou porque as -pessoas fumam. «CinqUenta e cincO" milhões de pessoas ainda fumam neste País - afirmou Thomas C. Schelling,
Diretor do Instituto. E, continuando: ..... a maioria
fez pelo menos uma tentativa para abandonar, e
muitos fizeram diversas."
O Instituto estará particularmente interessado no estudo do fumo entre as crianças e os adolescentes.
Em 1979, calculava-se que cerca de 100 miljovens com
12 anos de idade, nos Estados_ UnidQS, eram fumantes regulares de cigarros. As últimas estatfsticas disponíveis
evidenciam que mais de 3,3 milhões de menores fumam,
habitulmente nesse País.
"Não estamos interessados em perseguir os fUmantes,_ assinalou Edward Koop. Acreditamos que
eles já têm problemas suficientes por que são fumantes."
O New York Times, em sua edição de !O de_outubro de
1984, pblicou um importante artigo de Jane E. Brody
sobre a "Saúde Pessoal - os Fumantes e os_ NãoFumantes", que proporciona uma-visão realista e abrangente da luta contra o tabagismo nos EStados Unidos.
De acordo com uma recente pesquisa mencionada nesse artigo, em 35_Esta_dos da Federção Norte-americana,
existem leis limitando, ou mesmo proibindo o uso do fu-
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mo. Em 9 Estados foram votadas leis disciplinando o uso
do fumo nos locais de trabalho.
Além disso, 24 cidades e 7 Miinicipios, -dOs mãfs importantes, dispõe de legislação específica a respeito do
vício de fumar nos locais de trabalho".
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte'?

O SR. ~OURIVAL BAPTISTA zer, nobre SenadOr Jorge !<alum~.

Com

mui~o

pra-

O Sr. Jorge K~lume - Eu não posso ouvir assunto
9essa natureza, trazido por V. Ex•, sem aparteâ-lo. O
meu aparte tem um significado, como sempre- o fiz, da
minha solidariedade, dos meus louvores e V. Ex•, se não
hoje, mas dentro em breve, quando for- -melhor compreendido, será considerãdo Um dos beneméritos desta
Casa, deste País,_ e por que não dizer, dÕ mundo, pelo
combate ao tabagismo que tanto mal faz à humanidade.
O SR: LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Sellador Jorge Kalume. O aparte de_V.
Ex' me enche de alegria de contentamento. V. Ex• é tiin
dos grandes generais da nossa campanha de combate ao
tabagismo.
- Desde a primeira hora tenho contado com o seu irrestrito apoió, enViando-me valíósos subsídios, do maior inLeresª~ para saúde e bem-estar do povo brasileiro.
Muito grato, _eroinent~ SenadOr_ Jorge Kalume.
Atualmente, observa~se nos Estados Unidos o recrudescimento de uma vasta mobilização naci_ôilãTCOntra o
tab~gismo, com a aprovação de sucessivas leis, no CongreSso Nacional e nas Assembléias Legislativas dOS Estados, _de projetas contra a propaganda e a disseiJ!inação
do excessivo consumo de cigarros.
_Esta é_uma auspiciosa perspectiva, decorrente dosestuQos e pesquisas levadas a efeito nos laboratórios, hospitais e Universidades norte:--americanos, principalmente
depois que se tornaram conhecidos os Relatórios do
"S,urgeon General" sobre o_ tabagismo e suas nefastas
conseqüências.
Com a finalidade _de proporcionar aos Srs. Senadores
informações objetivas a respeito do assu-nto, solicito a ín_corporação do aludido artigo, Personal Health - smoke
D,IId Jionsmokersi__b-ª!f-_ QÇWS leads to _legal action, de Jane
E. Brody, publicado no The New York Times, de lO de
outubro passado_, ao texto destes ligeiros comentários.
Estimaria, também, transcrever três cãi'tas que muito
me sensibilizaram como manífestaçõeS de -apOio aos noSsos esforços no.Mntido de uma mobilização nacional
contra _o tabagismo.
A primeira do ilustre Presidente da. Comissão Organizadofãdo Simpósio Nacional contra o Tabagismo, o Dr.
Ailionio Pedro Mirra, datada de J'i' de oUtUbro passado,
transmitindo agradecimentos pela nossa contribuiçãouma conferência sobre "O Congresso Nacional e o Controle do Tabagismo. Renexões sobre a Essencialidade de
uma Legislação Específica".
A segunda, a carta que me enviou o insigne Professor,
Doutor José Rosemberg, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e das Faculdades de Ciêndas Médicas e Çiêncías Biológicas, de Sorocaba, São Paulo, sobre
o recente "Simpósio Nacional sobre o Controle do Tabagismo", patrocinado pela "União Internacional contra o Câncer", com o apoio do Governo do Estado de
São Paulo, e organizado pela Prefeitura Municipal de
São Paulo, a BRADEPCA, e a Associação Médica BrasJJeira.
--Essa-carta- a seguir transcrita- independentemente
do seu valor, como um autorizadQ depoimento sobre a
Mobilização Nacional contra o Tabagismo tem para
mim, pessoalmente, a significação de um grande estímulo.
Agradeço, de coração, ao insigne Mestre José Rosemberg as considerações que se dignou formular a meu respeito, e reafifmO-lhe, nesta oportunidade, que prosseguirei, com o decisivo apoio dos meus ilustres Companheiros do "Comité Orgl).nizador dQ Combate ao Tabagismo
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no Brasil", recém-empossado em São Paulo, no dia 29 de
setembro passado, com a mesma energia e entusiasmo,
na luta sem tréguas eontrã o tabãgismo.
Finalmente solicito a incorporação ao texto deste pro·
nunciamento da carta que me foi enviada no dia 11 de
o.ut_ubro corrente, pelo Doutor J.M. McGinnis, erilinente
Diretor do Escritório de Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde,_ do Governo norte-americano, em
Washington, um dos mais notáveis partiCipantes do Sim·
pósio 'Nacional sobre o Controle do Tabagismo.
As contribuições do Professor J. M. McGinnis para o
éxito do Conclave de São Paulo, podem ser consideradas
como_ da~ m~is relevantes pelo seu conteúdo científico e
valor intríseco. (Muito bem!)
São Paulo, 11' de outubro de 1984.
SNCT·126/84
Ilmo. Sr.
Sen. Lourival Baptista
Brásilia, DF
Prezado Senhor:
É com ·imensa satisfação que apresentamos os nossos
sinceros agradecimentos por sua presença e valiosa contribuição durante o Simpósio Nacional sobre o Controle
do Tabagismo, realizado em São Paulo de 27 a 29 de -setembro de 1984.
Esperando sempre poder contar com a colaboração de
V. Ex' na luta_ anti-tabágica, subscrevemos-nos
Atenciosamente, Dr. Antônio Pedro Mirra, Presidente.
São Paulo, 15 de outubro de 1984.
Ilmo. Sr ..
Senador Dr. Lourival Baptista
Senado Federal
Brasilia - 70160 --DF.
Prezado Senador:
Na qualidade de membro da Comissão Organizadora
do "Simpósio Nacional do Tabagismo" e de Professor
TitUlar representando a Pontiffcia Universal Católica de
São Paulo, colaboradora desse Simpósio, VCi1fia- reiterar
a Vossa Senhoria as efusivas congratulações que lhe manifasteí verbalmente na ocasição, pela sua eficiente e brilhante partieij:iáção,- que-tenho contribuído Para· o êXito
do referido certame.
Outrossi:m agradeço-lhe a oferta de suas publicações:
"Mobilização Nacional contra o Tabagismo", de 1981 e
"O Congresso Nacional e o Contr"óle do Tabagismo".
Sobre a primeira já tive, na oportunidade, a satisfação de
apreciá-la. Com referência à segunda, felicito-o pCla sua
objetividade e faculdade de condensar tantas valiosas informações. Os conceitos emitidos e as sugestôes; aliás já
apresentadas por Vossa Senhoria na Reunião, constituem um elenco de__ importantes medidas para bãrrar- a
invasão tabá-gica em nosso Pais.
Estou convicto, pelo exemplo que fornecem as naÇões
efetivamente eriJ.penhadas no combate ao tabagismo, que
essa luta é muito mais política, que técnica._Nós o_utros,
como técnicos, podemos contribuir com dados científicos para alicerçar e fundamentar o trabalho político. São
porém os políticos que têm, em última análise, os instrumentos para conseguir a promulgação de leis antit.ilbagistas, imprescind(veis para tornar realidade prática os
objetivos dos programas educativos.
Ora, o ilustre Senador reúne as duas qualidades Convergentes; a do médico humanitário, com profunda vi~
vência e compreensão dos sérios óbices à saúde, enfrentados pelo nOsso povo, e a do homem público com grande trato da vida pública, pelos altos postos que-veio ocupando nas esferas estadual e federaL Desse modo, com a
clara visão que essas condições lhe propiciam, aliada ao
seu íiotório idealismo e dedicação aos assuntos da saúde
pública, tenho a certeza de que nossa causa tem em Vossa Senhoria o maior aliado.
Todos os que têm uma parcela de responsabilidade no
combate à epidemia tabágiea, conta-m com o seu incansável e profícuo trabalho no Congresso Nacional, o qual
decísi'l[arriente cqntri_buirá para a implantação de legis-
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lação antifumo, visando proteger nossa população dessa
grave epidemia dos tempos modernos, que tantas e tão
preciosas vidas vem ceifando prematuramente.

Pode o prezado Senador contar com o decidido apoio
de_ todos nós., técnicos profissionais da saúde. Continuo
como sempre ao seu inteirO- dispor em tudo quanto lhe
possa ser útil para a consecução dos nossos objetivoS -Co-

mJns.
Expresso-lhe os meus sentimentos de amizada, simpatia e admiração~- Prof. Dr. José Rosemberg.
Lourivel Baptista
Federal Senator
Republic os Brazil
Brazilia, Brazil
Dear Senator Bapatista:
O want to thªnk your generosity im provinding me a
copy of your important book on tobacco. Your _1~
dership in Brazil to combat lhe substantial health
problems of tobacc.o use should serv~ as a model for legislators through()ut lhe world.
With best personal regards.
Sincerely,: J. M. McGinnis, f\..1.0., Deputy Assistánt
Secretary for_Health Director, Office os Disease_Prevention and Health Promotio-n.

tuc
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇOS HUMANOS
SerViço de Saúde Pública
Escritório do Secretário
Assistente de Saúde.
Washington DC 2020 l
Meu Caro Senador Baptista,
Quero apradeçer-lhe pela sua generosidade enviandome uma cóPia do seu importante livro sobre o tabaco.
A sua liderança no Brasil no concernente ao combate
aos sérios e substanciais problemas de saúde gerados
pelo consumo do tabaCQ__s:erv_e como um modelo para os
legisladores em todos o_s pafses do mundo.
Com as minhas melhores atenções, Subscrevo-me.
Sinceramente,-- J.M. McGinnis, M.D .• Doutor, Secretario Assistente Substituto, de Saúde, Direfor do Escretório de Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde.
The New York Times, Wednesday, october _lO, 1984

PERSONAL HEALTH
Jane E. Brody
Smoke and nonsmokers: bad
news leads to legal action.
One man carries a small battery~_operated fan that he
directs at smokers so the smoke blows baçk toits source.
Another carries a head of garlic and chews raw claves,
breathing their fury on smokers who vilateno-smok.ing
areas~-

In elevator enconunters with stubborn smokers, a
you_ng woman has resorted to snatching the cigarette
away and s_tumping on it.
A New York man íi1.SiSts on smoke-free air indoors,
forcing his wife togo o_utside when she wants to light up.
A teen-age boy coye_;s hi~ m_outh an nose and co_ughs
raucously whenever anyone smokes in his presence.
Smoking is being treated more ad more like a..s<:Jê'Íai&sease these days. As_-evidence of the harrp of cigarette
smoke to nonsmokers continues to gr.0W, lhe nonsmokers majority is becoming increasin~· voca}anãaggres=sive in asseríting its rigth to breaíh smoke-free air.
A growing number of statts and_ co_mmunities are
strengthening that right with legislation that p~ohibits ór
restricts smoking in pu-l:Slic buildings, on buses, trains
and planes, in rest.atirants and workpláceso, and even in
phy_~icians' v.ta+rl"ng rOO!flS. Many boteis and motels have_
set aside non-smoking rÕOms, and smokers are being se-

gregated in an increasíng number of public waiting areas
and __ conference rooms.
Tnterestingly, even _many smokers_ bt!lieve that they
should not be innicting their emissions on others. A
Gallup poli in April 1983 found 82 percent of nonsmokers and 55 percent of smokers saying that smokers
,c;hould refrain in the presence of nonsmokers, and varying proportions up to 30 ers, and vatying proportions
up to 30 percent of smokers said smoking shoud be
prohibited in such places as hotels, restaurants, workplaces;_ planes and trains.
Sti\1, many people are timid in _the presence of a smoker ._ ~:;veo when_ th_~ law is on the side o~ the nonsmoker
and exposure to smoke is a health hazard, notjust an annoyance. On those rare occcasions wi;J.en a smoke_r asks
'"Do you mind?" some nonsmokers are so taken abªck
by the unexpected courtesy that they say "No, _go rigth
ahead" when they really mean "Yes, I certainly do
miil.d."
They dauys when·~_he smoker had the sOciai edge ~r!!
gane: 70 pCr_~ent of _f\_mericans don't smok.e. _Here are
some rea::sons w_hy and some guidelines om m_aking )'ou_r
environment as smoke-free as possible.
Passhe SmOking
Is Harmful
ln a_~tudy published last month in The New Engl~nd
Jorunal of Medicine,- Japanese researchers found that
rro-n·srn-okers who liveQ with or worked with smokers
inhaled significant amOúnts of nicotíné, which showed
up in !hei r urine as the breadown productk, cotinine. For
exaiUple", if a -rlonsmoker's -Spouse smOkes two pacKs o r
Cigarc!ttes a day, the-i10rismokú ends up with the sãme
amounts of cotinine {and p~esumably most of the other
hiizaTCious · chemicals- in- cigareüe smOke as Well) as sei- meom!-Who smokes up to three cigarettes a day. About
three-fourths of the nicotine frcim a cigarette _ends up in
the atmosphere; oney a quarter enters the smoker's body.
A_n earlier study in Japan fou-nd that the nonsmoki_ng
wives of smokers faced four times the expected risk of
developing Jung cancer. The researchers also detected a
slight increase in bronchitis an emphysema among the
nonsmoking wives. Similar conclusions were reached in
studies in Oreece and Lousiana, and in Eiie-COunty, Pa.,
researches found that on the average nonsmoking women died four years earlier if their husbands were longstanding-Cigarette smokers.
Passive smokers can inhale a host or carcinogertic
substances, including radioactive particles called radon
daugthers, from the emissions of other people's cigarettes.
ln a San Diego stildy people who worked with smokers were found to have impairments of Jung function,
which are also found in children whose parents smoke. A
large study in Tecumsah, Mich., determined that children of smoking parents suffered more from asthma, respiratory infecfiOilS ear" infections than children of nonsmoking parents. People with heart disease are likely to
experience chest pain more quickly when trying tO exeit
them_sç_lves after inhaling secondhand smoke. Those with
chronic Jung disease and asth_ma often begin_ wheezing
and coughing and become short of breath_ when exposed
to smoke, Ãllergy sufferers report a very high inciderice
of suclls)'mptoms ad nasal and si nus congestion, headache, eye irritation, çoughing and wheezing when forc.ed
to inhale smoke-ridden air.

Fighting for
Smoke-Free Air
A host of gedgets are availa~le, ranging frOrii. ashtrays
th_at s_uck up the smoke from an kiiling cigarette (but not,
of.course,,that w~isch is _exhaled ~y smoker or whiçh escapes while tbe cigarette is carried to and from the
mOUih) to desk-top filters and expensive ventílation -sYstems.
fe.r-allt.hat, no effective way has been dev~lop to proteCt -passive srilokers-who-sh.ai-s_ their:e.m:ir.onin.ente with
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smokers. Even segregating smokers is only minTrriall_y
eseful: studies have fround that within as hour there are
as maí y smoker pollutants in the air in monsmoking
areas_of planes, buses or waitinh rooms as there are in
their smoking sections; the only diference is that the nonsmokers are spared yhe direct irritation of sidestream
and exhaled smoke. Researchers anc! publichealth authorities suggest -that only prohibitíng in certain areis can
aaequatetY pfotect the rights of the nonSmoker.
ln Minnesota a Clean Indoor A ir Act passad in 1975
forbids smoking everyw_here ~_nle!ip 5t is specificaly allowed. Though enforment is vírtually impossible, the law
has had some interesting etieCts: Ph)rllis L. KãJin,-tjC
gisla tive sjJoiiSorofthe bill, wrote in The New York Sta~
te Journal of Medicine last year: "As amoking is considered socially and legally unacceptabie, and also as it becomes more difficult to smoke, people smoke far less.
Legislators have told me that the passage ofthe nonsmo~
king rule on the floor of the Minnesota House, their cigarette cons!lmption has gone way cown just because of
the additioDal effort it takes to go someplace else ~o smo-

le-

ke."
She -also noted. that law was selfenfOi'cing because
..persons irritated by smoke expect to finda no-smoking
section and have bacome more assertive in establishing
Jheir dghts to sueh a epace." _She added: "Others look
for smoking sections before lighiting up, -and místakes
are generally taken care of by si_mple reminders.''
- ln ICSS hospitable areas, of course, reminders that smoking iS against the law in a particular place areoftenignoreâ. Evel) in they do not sicceea-in the im mediate remo~-
vai ofthe ci_garette or the smoker, they do serve to make
smokers uneasy and more aware of the disçOmfort they
cause others.
The American Lung Association, a champion of nosmokers' ríghts, reports that more and more workers are
being legally protected against expousere to smoke on
the job. The association writes: "Numerous compensation a wards for unemployment, disability and medical
retireme11t have be_en made to nonsmoke~s. Union grievances, even at the arbitration leVei, have been won by
nonsmokers. Every employer permitting smoking in
work areas could be vulnerable to legal actions by nonsmoking employees."
••An employer's liabílity actually increases by permitting workplace smoking," the association notes ...ln every state execept Lousiana the employer is subject to civil
action lJnder the common-law duty to provide a work
en vionment reasOnably free of recognized hazards and to
protect the employee from avoidable perils. ln addition,
the National Rehabilitation Act Of 1973 requires reasonable accommodation for nonsmokers who quaiify as
handicapped when exposed to secondhand smoke."
According to a recent tally by thç lung association, 35
states have laws that limit smoking and 9 have laws that
cover smoking at work (5 are limited to state emplovees).
ln add-ition; 24 citíeS_ arid towns (8:11 but t in ·califorriia)
and 7 couti~ (Suffolk in New York and 6 in California)
have ordinances covering smoking at work.
The best way to protect vouself from secondhand smo~
·- ke to find o_ut what the law is y_our community and take
action needed to enforce it. Some_ experts in the field
maintairi that most efective way t_o protest against a smoker is to say~ politely that the smoke is harmful to your
health.
DisCuss YOur righi to a smoke-free work site with yuor
employ~r and union r_epresentative, The American I ung

Associatiori. Will provide help in setting a stop-smoking
program on the job. Ç>ther suggestions are) post nosinÕkini_~i_gns ãt__ _yllor work are_il (and perhaps in your
heme as well), and to _have cards printed that say "Thank
you not sn_;~oking" to give to smokers.
You might also r~h the organizations working for
inonsmokers rights thãt are listed lil the adjacent article.
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Where to Seek Help
Assistance in cOmbating Smoking in publíc places can
be obtained foni'l carious organizations, including the
following:

National
American Lung Association, 1740 Brodway, New York,
N. Y. 100f9;245-8000.
--

ASH (Actiori on Sm-oking and Healt~). 20IJ H- -Street
N.W., Washington, D.C. 20006.
Non-Smokers" Rights Association; 455 Spadina Ave.
nue, suite 201, Toronto, Ontario M5S 208.
Other

Alaska Council on-Sm_Okín-for Health, Box J-.3868, Anchorage, Alaska 99501.
Smoking and Health Coalition, 7 South Flourite Street,
Tucson, Aríz. 8545.
Californians for Nosmokers' Rights, Box 668, Berkeley,
·
Calíf. 94708.
GASP (Group Agãinst Sinokin8: l>ollution) ofColorado,
Box 39692, Denver, Colo 80239, Wichita GASP, Box 17602, Wichita, Kan. 6717.
Bowie GASP, Box 863, Bowie, Md.- 20715.

GASP of Massachusetts, Box 242, Broking, Mass.
02146.
Assoclation for Nonsmokers' Rights, 1829 Portland
Avenue South, Minneapolis, Minn. S54().f. ~ --New Jersey GASP, 105 Mountain A venue, Sumrllít, N.J.
07901.
New Mexic_o Nonsmoker Protection Proji:Et.s, -BoX 657;
Los Alamos. N.M. 87544.

GASP of New York, 7 Maxime Aventue, Plainview,
N.Y. 11803.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr: Presidente e Srs.. Se0ad0res:
A Câniara Muri-idp-al cte- Nilópoli.S aProvou, por unanimida-de, requerimento do Vereador Orlando Hungria,

no sentido de ser enviado ao Ministro dos ·traOSportes,
Cloraldinho -Severo, um doc_umento contendo informações sobre o sistema de transportes na Baixada Fluminense, onde os trabalhadores se vêm obrigados a dormir nas calçadas dos- terniinãis -- fodoviâ-rioS e ferro~
viários, por absoluta falta de condução. Assim aguar..
darn ônibus e trens, madrugada a dentro. especialmente
no horádO comjifeendido entre meia noite- e quatrÕ da
manhã.
Salienta o edil nilopolitano que, apesar da eXistêflCi"a-de portaria do DTCjRJ. obrigando as empresas de ônibus a colocar veículos nas linhas intermunicipais na~ele
horâiío da mã.drugada, a maioiia dos moradores da Baixada Fluminense continua sem condução, Pois as empresas retiram os carros de circulação à zerÕ hora. ou antes
mesmo, constrangendo os trabalhadores a uma noite inteira ao relento, a&uardando nova condução. sob marquises, em alguns bancos ou nas calçadas das estações
ferroviárias e-rodOViárias-_- . .. - Quando o pr6prio Goveino da União, · âtravés da
Rede Ferroviária FedeiãJ; iSsim procede- corri os
usuários-dos trens, os particulares se sentem encoraja:do_s
a fazer o mesmo no transporte rodoviário e quem p3ga õônus dos procedimentos de ambas- as empresas públicas e particulares- é a população, desassiStida e ab3.ndonada.
Quando um trabalhador tem que cwnprir duas e até
três jornadas de trabalho, saindo do emprego por volta
das 23 horas. certamente, nesse-contexto, só obterá COndução às quatro da manhã, chegando em casa às seis horas errt média, a tempo de dar bom dia à família, torrlár
banho e café e retornar ao trabalho.

Apesar desse tratamento injusto. com os seus trabalhadores, a Baixada Fluminense continua como o grande
c~leiro de mão-de-obra da indústria e do comêrcio carioca, sendo absolutamente necessário que se atenda ao
mínimo de conforto dessa gente, no que tange aos transportes, a fim de que não prejudique a prodrifividade dos
estabelecimentos em que trabalham, com prejuízos para
todos.
- Ev1dentemente, as empr:esas de ônibus oferecem mil
desculpãs para evitar novos horários noturnos, alegando
que são poucos os passageiros e que tais ôiiibus dão prejUízo, ou, ainda, que- temem a ocorrência de assaltos.
Enquanto isso. retiraram vários trens de circulação há
alguns anos, sob a desculpa de que a supressão seria temporária e, até agora, não foiam re8tabcilecid0s oS horários eliminados.
Diante desses justos reclamOs do povo da Baixada
Fluminense, com que nos solidarizamos, esperamos que
o Ministro dos Transportes tome as providências cabí-

-ms.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun·
cia o seguínte d!~t?urso.) -_Sr. P~esidente, Srs_. Senado·_
res:
Realizou-se em Belo Horizonte, recefltc:-m~te. um Se-minário Nacional sobie__ o Esfatuto da Microempresa.
promovi~o pelas Secretarias de Estado de Administração e de Indústria e Comércio, contando ainda com O
apoio do Programa Nacional de Desburocratização.
Naquele conclave, de alto significado e importância
~~a ~_§_e_t_g!_ da microewpresa em nosso Pais, já que tramita no Congresso, atualmente, projeto de lei sobre a
matéria, instituindo o EstatutO da Microempresa,
discutiu~se, através de exposições e diálogos. os problemas __que envolvem as pequenas firmas, diagnosticando e
detectando as suas dificuldades e formulando diretrizes
~l?_azes de vitalizar ~sta_ descuidada e frágil área de nossa
econOmia•.
Enfim, trazendo substanciais e valiosas contribuições
para o encaminhamento de soluções definitivas ~es~táveis
-para o tãtno.
"Debateram ali representantes de entidades de __class_e,
de órgãos governamentais, empresários, lídereS pOlíticos
. e profissiorJ.ais liberais.
_
_
_
Ao ffuaf do semfnârio, elaborou~se _un1 doC:um~nto
síntese que expõe, de modo sist~mático, o resultado do
trabalho produzido durante sua realização, contendo as
..posições, sugestões, medidas e ações relacionadas Com
o esforço para o desenvolvilnento da microempresa no
Brasil".
Ao reconhecer e ressaltar a relevância e o êxito inquestionável do evento, desejo, Sr. Presiderite, transcrever
- nos Anais desta Casa o documento a que me referi atrás,
e que passo ã ler.
.. I - Contribuições para o desenvolvimento da microempresa apresentadas em plenário
As_apresentações realizadas, sob forma de conferência
ou de painel, produziram um conjunto representativo de
contribuições, s.eja diretamente pelo expOsitor, seja por
suscitar interv~nções dos participantes. Para efeito de
sistematização, pode-se dividir aquele conjuntO eJl! três
grupos, segundo suas características: a) proppsições gerais; b) proposição específiCa:; c) e"fetivação de mCdiOas-e
ações.
l.l - Proposições Gerais
1.1.1 - Mecanismos de ação coletlva e política
Considerou-se - e foram diversas as manifestações
neste sentido - qut;: ao lado da conquista de dispositivOs
Iegãis qUe "favoreçam a- microempresa será essencial que
os microempresárioS se org"anizem e a:tivem Suas asso.::
ciações, com ampla participação de seus membros, a fiin
de adquirirem maior presença no ambiente empresariál e
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governamental. A mútua cooperação complementaria os
resultados da associação, de modo que seus membros veriham a obt"er, por essa via, a força que, isoladamente,
não possuem.
Dentre os alvos de atuação política, 'inerentes à associação, foi apontado o tfabalho a ser exercido junto aos
representantes nos legislativos municipal, estadual e fé~
deral, no interesse da microempresa, bem como junto
aos prefeitos, elementos-chave para a concretização de
estatutos da microempresa {ou instrumentos equivalentes) nesse nível.
Na mesma linha de ação coletiva destaca-se a proposição de campanha publicitária instituciori.itl, -a-ser- Ve:ícu~
lada nos meios de comunicação, sobre a ímP.ortânciã -da
microempresa e a necessidade de associação.
Do ponto de vista da estratêgia para aprovação doestatuto, brevemente e com disposítívos que satisfaçam ao.s
objetivos de Commlidação e incentivo ao setor, -hõuve
cc:iirlcidêi1.da no Quê" se -refere à urgência Coin que a maté~ia deva chegar à sanção presidencial até o fim deste
ano.
No entanto, quanto ao conteúdo, duas tendências foram observadas. A primeir.ii admite a râpida aprOvação
do Estatuto na forma em que foi enviado ao Congresso.
de modo a se ter de imediato a regulamentação requerida, ainda que insatisfatória. A segunda tendência consi~
dera as imperfeiÇões do Estatuto como bastante grandes,
vertdo poucas vantagens na aprovação imediata, na forma em que se encontra. preferindo que se lute para que
sejam, intr'c)duzidosjá Os a-perfeiçoamentos reClamados.
De qualquer forma, os participantes convergiram no
sentido de que, aprovado em sua atuat forma, o Estatuto
deve ser visto co~o ponto de partida e assim a movimentãção deve continuar para a introdução de mudanças na
legislação.
·Reforçando essa estratégia. foi lembrado que apenas
as ressalvas surgidas no semináriO já se"riam--sUficienteS
para um vastíssimo material de trabalho e aperfeiçoamento do Estatuto, impossíVel de processar com brevidade, a tempo de introduzir no Estatuto para aprovação
nos próximoS meses. Desse modo as.modific3ções resultantes, desta e de outras- ressã.lvas deveriam ser objet_o de
discussão condnuaaa, junto ~Om a movimentação para a
introdução de mudanças posteriormente à sanção da lei.
I .1.2 - Formaçio de Microempresários
A formação de microempresãriOs foi abordada sob
duas peispectivas: a primeira, do ponto de vista políticoempresarial. de modo a resultar ém habilitação de empresários para a atuação associativa e de reivindicação
para os interesses próprios de seu ramo e classe. A segunda, mais especifica, de qualificação técnico-gerencial
para o exercício de sua atividade. Fez-se referência não
só à qualificação dos atuais empresários, como também
à formaç?-o d~s_ fl!_turos. Neste caso, o potencial estaria
nos membros da comunidade cuja melhor alternativa de
trabalhO, diante da conjuntUra, encontra~se na oPortunidade de montar o próprio negócio.

Para a realização deste objetivo, s;geriu-se: a) celebração de convênio co\n escolas profissionais, universidades, faculdades de administração; b) criação de centros de formação, com ínteriorizaç~o; c) articulação com
associações empresariais; d) lnterveniência CEAG's-, que
contribuíram com sua experiência nesse campo.
-1.1.3- Sistema de crédito
As qUestões levantadas sobre as dificuldades de crédito ressaltaram a insuficiência das medidas incluídas no
Estatuto e_colocam a solução do problema como central
para a sobrevivência e âeseD.volvimentá das microempresas. As manifestações de representantes empresariais foram enfáticas na identificação do crédíto como o principal estrangulamento para as microempresas, ao mesmo
temo em que apontavam para soluções que simplificas-- sem a c--aôcessã"o"-di:: financiarilento, reduzissem seu custo
e-ampliassem suas faixas, compreendidos os bancos privados, não atingidos pelo Estatuto.
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De um modo geral, considerou-se o Estatuto aioda
tímido na simplificação, sobretudo no capítulo das garantias, o que na prâtica fnantei'ia as mesmas difiêLilâa~

des que pesam sobre os empresârios.
Paradoxalmente, segundo as informações do coordenador do Programa Nacional d~ Desburocratização, a
inadTmplêncfã das microempresas é exhernaritente baixa
em comparação com as organizações de maior porte.
1.1.4- Municipalização da microempresa

A transformação da microempresa em ente municipal
foi a-pontada como uma tendênci_a natural já que, asSimcomo o individuo não mora na Uuião _o_u n._o EstaQ_o_._ e
sim no nlulliCípio, é-rieste qUe afuá ~:CffiicfoerripieSa: O
município é a realidade imediata-do cidadão e do seu tr~~
balho, sendo aí que, mais de perto, nas necessidades se~
rão atendidas e surgirão mais espotitânea e fortemente as
associações.
Deste fato decorre a ênfase dada no Seminário -à inte~
gração das prefeitura nos programas as da microempre·
sa, a começar pela instituição dos respectiVos estatUtos e
a continUar pelo apoio às suas atividades, pela criaÇão" de
facilidades (em obras, por exemplo) e incentivo à aqui~
sição de obras e serviços da comunidade dentro do mu~
nicípio e Pela muniCipalidade.
1.1.5 - Iniciativas especiais do poder público
Além das ações de criação de um siStema próprio"-para
o crédito às microempresas, reivindicou-se do Poder
Público uma reserva especial de mercado. A sugestão de
quem um determinado número de itens fosse .!;elecionado
para ser comprado compulsoriamente das microempresas foi "exemplificada c_om a merenda escolar. Este é um
caso típico de programa que pode ser realizado de modo
descentralizado nos estados e municípios.
Outras medidas sugeridas são: a) que a política de fixação dos parâmetros (complementares ao estatuto.) aos
níveis estaduais seja estabelecida de mo_do bastante flexf·
vel, de acordo _cQD'l a ~Ji_dade económica_Qe: ~da estado
e não, simplesmente, conforme os critérios téCnicos-- da
arrecadação C$tadual; b) eliminação dos entraves buro~
cráticos (de origem fazendária e da administração geral)
que dificultam o acesso das microemj:>resas aos processos
de licitação e portanto da participação de concorrêncías
para o fornecimento a_o _Estado; neste particular,
considerou-se que a documentação exigida terá de ser diferenciada entre as maiores e _as menores, com simplificação de exigências para estas.
Finalmente, enquadra-se com medida especial sugeri~
da o aperfeiçoamento de mecanismOs de exportação de
pequenos lotes de produtos, sobre os quais incidem obstáculos intransponíveis.
1.1.6- Política econômi'ca
O redirecionamento de esforços e recursos governamentais para a microempresa foi reivindicadO como uma-resposta coerente, çiiante das necessidades contemporâneas.
As implicações levantadas dizem respeito à mudança
da film:;o fia presimfe na política econômica dos últimos
anos, voltada para um modelo de grandes empreendimentos. O redirecionamento se fundamenta, entre outras
razõ_es, no próprio pCi'"fil da estrutura produtiva requeri:.
dos para se encontrar a saída para Q atual estrangulamento econômico.

1.1.7- Integração estado-empresa
como referência o processo -de redemocratização, houve manifestação nõ sentido de maior integração Estado-Empresa, para o desenvolvimento da microempresa, como uma das vias essenciais para a cOnse-cução desse objetivo. _
Em termOs práticoS sugeriu:.se a··coõSlituição de órgãos com participação paritária, com fórii:rri de debates,
ponto de convergência de opiniões e desencadeamento
de ações.
De qualquer modo, numerosas foram as ressalvas
quanto ao papel do Estado, devendo este agir como facilitador e não de mod_o paternalista ou impositivo na proTomando~se
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moção da micrOempresa, seja diretamente, seja no iricim~
tivo à formaçãO de associações empresariais.
1.1.8 :____ Extensão dos beneficios à área rural
_Q_fato de_a ~rea rural não estar contemplada pelo Estado foi tema levantaç!o nos deba_tes, ao_ _mesmo t~mpo
em que se discutiam as diferenças entre os setores rural e
industrial-fomercial.
Basicamente, o problema reside em poder a ativídade
rural ser efetivada por meio da pessoa fisTcà.; situação
.que predomina, não se requerendo a instituição de pessoa jurídica. É previsível, neste caso, uma sensível perda
de arrecadação, se introduzidas isenções. Além do mais
existe a própr!a dificuldade de se enquadrar um_estatuto
dirÍgido à pessoa jurídica, para se aplicar a peSSoas físf..
c as.
Em última análise, reconhecida a distânCiã. legal entre
os dois setores, permaneceu a reivindiCação de estabelecim-'ento de formas de tratament9 favorecid'? para_ a pro~
dução rural.
--

1.2- Proposições específicas
As preposições específicas, aqui reagrupadas e reSumidas foram apresentadas por expositores, debatedores e
participantes no plenário, Boa parte delas c_onsta de do_cumentos levados ao seminário, "os quais se enconfi"am
reproduzidos nos anex_os, onde podem sei examinados
em sua redação_ original, formulação, fundamentação e
procedimentos
de coleta.
.
_
O teor maiS-COffium a estas proposiçóes é de carát6i legal, na medida em que indicam modificações a serem introduzidas nO Estatuto da Microempresa.
1.2.1- Delimitação da Microempresa

Em torno do limite de 10.000 ORTNs no faturamento,
medido em janeirO do ano~base, como definidor da -mici=oempresa, foram dirigidas diVásas ressalvas e·coiTh1derações que-cnão coincidem entre si, nicessariam-êilte,
drido ·que piOVlnienteS- de Várias fontes. As PrOPoSiÇões
são listadas a seguir.
* Aplicar inicialmente o parâmetro a partir- do mês
subseqüente ao da regulamentação da Lei.
*Tomar como referência o mês de dezembro d.o ano-_
base.
* Diferenciar empresas industriais e comerciais, apli-cando a estas o parâmetro de 10.000 ORTNs e àquelas o
de 20.000.
* Dívidir as empresas_em três grupos, segundo o port~.
concedendo, proporcionalmente, mais benerrcros· às de
menor dimensão.
Além disso, outras irüervenCões sugeriram parâmetros
que variaram entre 8.000 Co2.000 ORTNs. De_um modo
geral, conSiderou-se_ o_ mê!ii de_ janeiro do ano-bas~;: muito
distante do momento da caracteri?ação da microempresa, em face da evolução da inflação.
Quanto às decisões e nível estadual, surgiram três
opções que não são mutuamente exciuvisas:
* Assegurar que os estados sejam livres na definição
das microempresas, em função da necessidade de se
adaptarem às acentuadas diferenças de realidade.
* Ã falta de regulamentação própria nos estados estes
obrigados a aplicar a lei nos parâmetios da Lei Federal:
10.000 ORTNs.
* Fixar prazo de 60 dias, após regulamentação da lei
Federal, para que os estados e municípios se adaptem ao
Estatuto.
1.2.2 - Isenção de Tributos (proposições de diversas
fontes)
*.Isenção de ICM nas operações com a micro, põiS
que sem esta medida haveria o desestimulo à aquisição
de mercadorias daquela. O empresário maior, obrigado
a recqlher o tributo, seria prejudicado com o aumento da
diferença entre entradas e saldas.
~ A isenção do ICM deveria ser incluída na lei Complementar, jUntamente com a isenÇão ão ISS.
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*-con:sider?-r a-microempres_a isenta do IPI, qualquer
que-seja-o pioduto: outorgar ao contribuinte do IPI ad_~
quirente_õ direito de se creditar de tal imposw, seja por
industrialização ou comercialização, como se devido fos~
se na operação anterior; dar igual tratamento em relação
ao ICM.
_*Apontou-se como inaplicável o art. 12 do Estatuto,
peto qual o- POder- EXecutivo -··relacionará os produtos
cuja fabricação _·seja habjtualmente realizada por microempresas, atribuindo·lhe a alíquota zero do impo-sto
sobre produtos industrializados". A inaplicabilidade deveria ao falo de inexistrr n·a prática um rol significativo
de produtos típicos de cada dimensão empresaríal.
1.2.3 - CrêditO e Financiamento
As opiniões sobre a ampliação do crédito e sua simplificação foram convergentes, em maior ou menor gfau: o
Estatuto é in-SufiCiente neste particular. Arrolam-se a seguir proposíções a respeito,
* Reserva de 2% dos_ depósitos à vista da rede bancária.
* No caso dos bancos de desenvolvimento de insti~
tuições financeiras públicas e privadas o limite deveria
ser de 10% do montante das aplicações.
*Criação do seguro de crédito (cobertura para as duas
tHlrte.<>) em subStituiÇão às garantias, visando não só facilitar as concessões de crédito, como também torná-lo
proporcional às dimensões e necessidades de cada em·
presa; ao invés de submetê-lo a um parâmetro (mico
como-limite máximo.
* Criar _línha de crédito especial para aquisição de:
imóvel alug-ado pelO empresário para seu negócio.

1.2.4 -Outras Proposições
Neste iiem foram -Iistadãs proposições diversas não
classifiCáVeiS noS itens precedentes.
1.2.4.1 -Introduzir novas vantagens quanto à legis~
laçào trabalhista--e pn!videriciária, sem prejuízo dos direi· los do-úã.bulhador, mediante a simplificação de diversas
rotinas e eliminação de outras (exemplos: avisos de
fériaS, RAIS, etc.)
1.2.4.2- Isenção da contribuição do FINSOCIAL.
L2.4.3- fsenção do salário-educação.
1.2.4.4- Estender as vantagens do Estatuto para as
sociedades de profissionaiS UberaLS, cujas di"ficuldades se
equiparam às das demais microempresas.
1.2.4.5- Reduzir as limitações para que parentes do
empresáfio-C<instituam riovas empresas enquadráveís no
regime- da micro (refere-se às restrições coristantes do
Art. 59 do Estatuto)
1.2.4.6- Estabelecer a contribuição sindical em l /30
do salário mínimO.
1.2.4.7 ...:..:.. Int_rod~ír artigo que garanta assistência
gerencial-tecnológicas
3 -::- Efetivaçio de Medidas e Ações.
Dentro do programa do Seminãrio realizaram-se ex~
posições de alguns dos participantes abordando experiências efetivadas, bem como medidas e ações em plane~
jamento ou ~m-exeCução. Os itens seguintes expõem as linhas gerais desses depoimentos.
3.1 -Estado de Santa Catarina
O I;stado de Santa Otta:tina apresento-u iniciativas ali
tomadas, bem como alguns resultados jã verificados.
Uma -importante iniciativa foi a realização de um Seminário sobre o Estatuto da Microempresa para: a) discus§ãO dos anteprojetos de lei sobre a matéria; b) análise do
papel da microempresa em Santa Catarina para formu.:-lação de diretrizes a nível estadual.
Os resultados do Seminário foram incorpOrados a este
documento nas proposições listadas, assim como serepmduziu em anexo o material apresentado ao Seminãrio
de Belo Horizonte. No material citado encontram-se
p-ropostas em relação à microempresa em Santa Catarina
as quais podem servir de subsídios aos esforços desencadeados em outros estad_os.
Quanto a medidas já em execução, destaca-se o "Plano d~_CréQito_aos Pequenos Patrões", Programa da Di-
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• Programa de apoio para oportunidade~ de em_p_r_t;endirrientos, compreendendo também o treinamento de micro e pequenos empresárias.

retoría de Pequenos Negócios do BESC. A criação d~ta
diretoria jã se constituiu, por si só, em mii<I3n-çaae eStrutura em função da aplicação de novas diretrizes para o
setor, estabelecidos pelo atual governo do Estado. As linhas gerais do Plano e suas condições constam de anexo
a este documento.
Cite-se ainda a-título de exemplo de aplicação de_!IOvas políticas nesse Estado, o modo de recomposição das
escolas catarinenses dariificadaS pelas enChentCS de 1983.
A aquisição dos móveis foi realizada, quase íntegralmente, em microempresas, o que significou, em_ adição; o
aproveitamento de uma das-vocações industriais doEstado, a indústria de transformação da madeira.
·
3.2 - Estado do Paraná.
O Estado do Paranâjá conta com um ó~gão para_a_Ii~
gação Estado~ Empresa, representada pela figura de uma
comissão integradã ·na Secretaria de Indústria e Comér~
cio e seu papel de desencadeadora de açõcs no âmbito do
Estado já vem sendo cumprido.
Dentre essas ações, foram citados (além da própria li~
gação com o Go_verna) alguns dos_ resultados que se vêm
obtendo. Como__exemplo: a) ações coletivas, COfil for~
mação de associações, em estreita ligação com c;is ·executivos municipais e o CEAG; b) difusão de associações
comerciais pelo interior; c) criação de linha de crédito no
Banco do Estado do Paraná para associados das entidades de microempresârios, sem iarantias,-basl.ando o aval
dos sócios, amortização em 12 meses; d) criação de rede
de açougues com padrões de instalação, permitindo racionalizar a implantação, reduzir custos e obter vantagens de escala; c) centrais de compras para microempresas.
A Prefeitura Municipal de Curítiba estabCleceu o seu
Estatuto, sancionado em 29 dejUnho de 1984 pelÕ- Pre':'
feito Ma-ur(Cio Fruet. O EstatUtO assegura, ·no ãCnbiÍo
municipaL tratamerito tavorecido e simplificado e consta
de anexo a este documento. Além disso, esfá reprodu.Zfdã
uma breve análise do impacto da iniciativa, Em aJI?-bOs
os casos (análise e Estatuto) tem-se uma foftte de ~~SJ::
dtos_para.-iniciativas~á!ogas.
-- Embora recente, a lei, segundo avaliação da _Prefeitura, já verri pro-auzinOo efeitoS, medidos pelo aumento de
pedidos de inscriÇão de microenípresas nó Orgão mU.niCF
pai.
3.3 - Estado da Bahia
Na Bahia as classes empresariais, por suas entidades
representativas, e com anuêncía do CEAG e da Fundação Instituto Miguel Caimon de Estudos Econômicos
estabeleceram um .. Protocolo de Criação de Programas
de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas que
fundamentará as ações jâ em andamento -no EstadO, aS
integrará tambéni erri termós- de &tado~~Empresa.
Um dos resultados da ação coletiva na Bahía aparece
neste documento, em anexo, sob forma de sugestões ao
Estatuto, A essência das sugestões gerais e especifiélis fOram incluídas no texto, em itens precedentes.

Bolsa Nacional de Negócios- objetiva o incremento de negócios mediante órgã9 de mediação, convergên~
cia e intercâmbio.
~
* PROENERGIA - ações no campo da racionali~
zação en_ergêtica,
_• Programa SEPLAN/CEBRAF - Para apoio gerencial. financiado~
No âmbito do Esté\do de Minas Gerais se acrescentou,
m_e_diante a intervenção de Diretor do CEAG-MG, a infoi:_riiãÇàO soóre a interiorização das ações do órgão e do
apoio, via assessoramento, à formulação de politié?s do
_governo esfádual para o setor,
4 - Considerações finais
De aCor~o co~ os debates realizados e as proposições
e reivíildíCações apresentadas no Seminário, o Estatuto
da Microempresa, eml;Jora se constituindo em_considerâvel avanço, airida carece de aperfeiçoamentos, sobretudo
relacionados com itens que permitam: a) defink -com
maior sensibiüdade o univ~rs_o de microernpresas para
fins_de__1!at-ª--mento favorecíçio; b) garantir maior faixa de
créc!i"to e facilitar seu acesso e amortização; c) iunpliar as
simplificações sobre as exigências que recaem sobre a mi~
croempJesa nos campos fiscal, tributário, trabalhista e
prevídenciário; d) gar~ntir a assistência técnico~
gerencial; e) ampliar os Segmentos econômicos da comu~
nidã_çre q-ue possam vir a agir através da microempresa; f)
garantir a adoção de estatutos próprios nos níveis esta~
dual e municipal, sem o que o Estatuto Federal custará a
produzir efeitos generalizados e significativos.
O dimensionamento, definfdo pelo parâmetro de
10.000 ORTN's, em janeiro do ano~base, não encontrou
reCeptividade no Seminário, sendo considerado inad~
quado para medir o faturamento, defasado dos \lalores
presentes em face _da evolução da int1ação.
_
Finalmente, pode-se concluir que, sem que se deseje a
interY_ençãO pacernalística do Estado, -aspira-se pela integrãção d~ste à ~Empresa, no sentido da reorientação da
política econômica governamental e qu_e esta venha a
cariteiiiplar um,_setor crítico para o desenvolvímento doPaís: a microempresa ".
Por fim, Srs. Senadores, quero congratular~me com os
Secretários Luiz Otávio Valadares e Jorge Ferraz, respectíVamente, da Administração-e da Indústria e Comércio de Minas Gerais e, ainda, com o Dr. Ivan Sebastião
Barbosa AffonSo, Secretário-Adjunto de Administração,
pela oportuna e auspiciosa iniciatíva de orgai-tií:ar OSemináriO eç con:seqneritemente, pelo seu sucesso inconteste, em razio da profundidade dos temas ali tratados, o
gabarito dos expositores e debatedores e os excelentes resultados obtidos. (Muito bem!)

3.4-CEBRAE- CEAG"S
O CEBRAE se poSiciona como estirnufadOr, contarido
com os CEAG"s, para o desenvolvimento da microem~
presa, sobre as quais já acumulou estudos e pesquisas,
Dentre os dados existentes, estâ, por exemplo, o _de que 0
número de fracassos de empresas chega a 50%, ao Itm de
5 anos de fundação, o que lhes chamou a atenção para os
problemas gerenciais, operacionais e técn.ícos desse setor.
A entidade, através de seu Presidente, apresentou um
resumo de seus programas e atividades, especificamente
voltadas para as micro.
* PROMICRO -- programa predowinantemeilte
gratuito, de atendimento gerencial, que atingiu a 24.500
empresas em 1983 proporcionou l .083 cursos e geroU
I 10.000 empregos. A meta para l984 é aumenta"r o nú~
mero de empresas atendidas e gerar 150.000 empregos
novos.
* PROGRAEX - de estímul(; à exportação.

O SR~ GAS"[ÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado~
res:
Nestes dias, comemora-se -o Dia do Meio Ambiente,
quase sempre, com brilhantes manifestações de aplauso,
bem como discursos alusivos ao fato, mas, de concreto
pouca cõiSa se fi~a se es~abeiice, em benefício da sobrevlvênciá do ~meio -ambiente.
Vê-se, sempre, no Brasil e infelizmente no mundo todo
ain<!_a, o desrespeito a() meio ambiente, numa prova caOal de que o principal problema é a educação,
Enq_uanto não se atingir um maior grau de educaçãono Plane~a todo, encontrar-se-á, sempre, depredadores
dª natureza que ê- em última análisC o meio ambiente humanO e de todos os seres Yivos que por aqui, vivem. -~
Em 1912; em Estocolmo, nos dias 5 a 16 dejPllho_deliberaram: "'Estabelecer uma visão global e prÍilcípios -co--.
muns, ,que sirvam de inspiração e orientação ã humanidade, para a preservação e melhoria do ambiente h uma-

*

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Miiiler.,
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no através dos 23 principias enunciados a seguir, exprr::~•
sa a convicção de que:"

Essa inspiração a humanidade, foi consubstanciada,
em 23 itenS~
Leio para que conste dos Anais os ítens citados;
DECLARAÇÃO SOBRE O
AMBIENTE HUMANO
A Assembléia Geral das Nações Unidas reunida em
Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, atendendo à necessidade ~e estabelecer uma visão global e princípios
comuns, que sirvam de inspiração e oéientação à huina~
nidade, para a preservação e melhoria do ambiente hu·
Jilano através dos 23 princípios eiluncíados a seguir, expressa a convicção de que:
1 - O ~ornem tem o direito fundamental à liberdade,
à igualdade_e,ao desfrute de condições de vida adequa·
das, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portadOI- solene de obrigação de proteger e melhorar o meio
ambiente, para as gerações presentes e futuras. A .esse
respeito, ás po_~íticis que promovem ou perpetuam o
apãrtheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação
estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas.
2 -Os iécursos naturais da terra, incluídos o ar, a á~
gua, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas
representatiYas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração
adequados.
3 - Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade da Terra de produzir
recursos renovâveis vitafs.
4 :- g homem tem a responsabilidade especial de preservar e aâministrar judiciosamente o patrimônio repreSMT<fdõ-Pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat~ que se encontram atualmente em gJave perigõ, por
uma Comóinação.de fatores adversos. Em conseqüência,
ao--planificar o deSiri-vOivimento económico,. deve ser
atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna si!Yestres.
5 - Os reCursos não renová veis da terra devem ser
utilizados de forma a evitar o periga do seu esgotamento
futuro e a assegurar que toda a humanidade participe
dos benefícios de tal uso.
6 -.::..:. : Devem_-:_se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outras matérias e à liber-ação de calor, em
quantidades ou concentrações tais que não -possam ser
neutralizadas pelo meio ambiente, de modo a evitaremse danos graves e irreparáveis aos ecossistemas. Deve ser
apoiada a justa luta de todos os povos contra a poluição.
7 - Os países deverão adotar todas as medidas possív~is para imp~_!f_ a Poluição dos mares por substâncias
que possam porem perigo a saúde do homem, prejudicar
os recurSOs vivos e a Yida marinha, causar danos às possibilidades recreativas ou interferir com outros usos legítimos do mar.
8 -O desenvolvimento econômico e social é indispensãvel para assegurar ao homem um ambiente de vida
e traballio faYorâvel e criar, na terra, as condições necessárias à melhoria da qualidade de vida.
9- -As d~fici~ncias do meio ambiente. decorrentes das
condiçõe.s..de subdesenvol~imento e de desastres naturaís
ocasionam graves problemas; a melhor maneira de atenuar suas_ conseqUências é pro~over o desenvolvi_mento
acelerado, mediante a transferência maciça de recursos
consideráveis _de assistência firianceira e tecnológicas que
complementem os esforços internos dos países em desen~
volvimento e a ajuda oportuna, quando necessária.
10 - Para os países em desenvolvimento, a estabilidade de_preços e_ pagamento adequado para comedida~
des primárias e matérias-primas são essenciais ã administração do meio ambiente, de vez que se deve levar em
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conta tanto os fatores econômiCos -comO OS procesSõS
ecológicos.
11 --As políticas arilbientaís de todos os países deveriam melhorar e nãp efetar adversamente o potencial de-

senvolvimentiSta atual e futuro dos países em desenvolvimento, nem obstar o atenl:iimento de melhores condições
de vida para todos;
cio~aiS- deveriam

o~

Estados e as organizações interna-

adotar providências apropriadas, vi-

sando chegar a um acordo, para fazer frente às possíveis
conseqilências econômicas nacionais e intei'naêio.ô.â.iS ·re-~ ·
sultantes da aplicação de medidas ambientais.
12 - Deveriam ser destinados recursos à preservação

e melhoramento do meio ambiente tendo em conta as
circunstâncias e as necessidades especiais dos paises em
desenvolvimento e quaisquer custos que possam emanar,
para eses países, a inclusão de medidas de conservação
do meio ambiente, em seus planos de desenvolvimento,
assim como a necessidade de lhes ser prestada, quando
solicitada, maior assistência TéCnica e tTnanceirâ1nterriacional para esse fim.
13 -A. fun de lograr um ordenamento mais racional
dos recursos e, assim, melhorar as condições ambientais,
os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e
coordenado da planificação de seu _desenvolvimento, de
modo a que fique assegurada a compatibilidade do desenvolvimento, com a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano, em beneficio de sua população.
14 -A planificação racional constitui um instrumento indispensável para conciliar as diferenÇas- que-pOsSam
surgir entre as exigências do desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente.
15 - Deve-se aplicar a planificaÇão -aõs agrupamentos humanos e à urbanização, tendo em mirã evífa-r-repercussões prejudiciais ao meio ambiente e- à obtenção
do máximo" de beneficias sociais, Cccinôillicos e ambiCntais para todos. A esse respeito, devem ser abandonados
os projetes destinados à dominação colonialista e racista.
16 -Nas regiões em que exista O rlscõ de que a taxa
de crescimento demográfico ou as concentraÇões excessivas de populações prejudiquem o meio ambiente ou- o_
desenvolvimento, ou em que a baixa-densidade da-população possa impedir o melhoramento do meio ambiente
humano e obstrar o desenvolvimento, deveriam ser aplicadas políticas demográficas que representassem os direitos humanos fundamentais e contassem com a aprovação dos governos interessados.
17 -Deve ser confiada, às instituições RaciOnais
competentes, a tarefa de planificar, administi·ar e contra:.
lar a utilização dos recursos ambientais dos Estados,
com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiefite.
18 -Corno parte de sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social, devem ser utilizadas a ciência
e a tecnologia para descobrir, eVitar e combater os riscos
que ameaçam o meio ambiente, para solucion11r os
problemas ambientais e para o bem comum da humanidade.
19 -E indispensável um trabalho de educação em
questões ambientais; visando tanto as gerações jovenS
como os adultos, dispensando a devida atenção ao setor
das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opiriião pública bem informada e de uma
conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das
comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio
ambiente, em toda a sua dimensão humana.
20 --Deve ser fonlentada, em todos os países, espê:cialmente naquelew em desenvolvimento, a investigação
científica e medidas desenvolvimentistas, nos sentido dos
problemas ambientaiS, tarito nacionais como mulunaciOnais. A esse respeito, o livre intercâmbio de informa,ção e
de experiênCias científicas atualizadas deve constituir objeto- de apoio e assistência, a fim de facilitar a soiução
dos problemas ambientais-; as -tecnOlogias ambienta;is devem ser postas à disposição dos paí<)es em deseÍwolvi-

mento, em condições que favoreçam sua ampla difusão,
sem que constituam carga econôrnica excessiva para esses pafses.
21 - De acordo com a Carta das Nações Unidas e
com os princípios do direito internacional, os Estados
têm o direito _soberano de explorar seus próprios recursos, de acordo com sua política ambiental, desde que as
atividades levadas a efeito, dentro da jurisdição ou sob
seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda a juriSdição nacional.
22 -Os EStados devem cooperar para continuar de~
senvolvendo o direito internacional, no que se r"efere à
responsabilidade e à indenizaçã.o das vitimas da poluição
e outros danos ambientais, que as atividades realizadas
dentro da jurisdição ou .sob controle de tais Estados,
causem às zonas situadas fora de sua jurisdição.
23 -Sem prejuízOs princípios gerais, que possam Sei-estabelecidos pela comunidade internacional e dos critérios e níveis mínimos que devei-ãci- ser definidos em
níve~ nacional, em todos os casos será indispensável considerar os sistemas de valores predominantes em cada
país, e o limite de aplicabilidade de padrões que são válidos para os países mais avançados, mas que possam ser
inadequados e de alto custo social, para países em desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRI!:SIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

- OSR. llliLIO GUEIROS (PMDB - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senaçlores.:
Qs_conflitos de t~rra, no Pará, têm_tirado o sonO;- e a
vida - de muitas pe&soas, geralmente e_m função da ausencia da lef; ou pelas distorções de uma legislação fundiária tumultuária e anti-social.
Quando se trata _de coryflitos que envolvem comunidades indígenas e brancos, O_ problema é aiflda mais grave.
As nações indígenas até hoje não foram suficfentemente
assistidas, do pont_o de vista legal, para chegarem ao clãro conhecimento dos seus direitos. O que tem prevalecido são os interesses de grupos brancos manobrandõ
nações indígenas para atingir objetivos inconfess-áveis.
As sucessivaS ã.dmínistfações da FUNAI têm tropeçado
nesses interesses e, quando a eles não se tornam dóceis,
acabam banidas desse importante órgão do Ministério
do Interior.
Agora mes-mO recebo-Uma comunicaçãO do Prefeito de
São Félix do )(i_ngu, Sr. Filo-meno de Souza Reis, mOStrando suas apreensões com o que ocorre nessa estratégica comuna paraense.
A descoberta do eldorado amaZônico não exclu·i São
Félix do Xingu. Ali, importantes projetas de mineração
- e também de agropecuária - provocam uma verdadeira revolução na economia local. E, como sempre,
aparecem os grupos interessados ora em abocanhar as
terras indígenas ou em empurrar os brancos contra as
comunidades silvícolas.
-··No presente momento, conforme denúncia enviada
pelO Prefeito Municipal de São Félix do Xiiigu, a FUNAI faz vistas grossas do avanço e às ameaças de ocupação -de áreas já em poder de famílias de colonos ou de
grupos humanos secularmente arraigados nas áreas.
Há tempos, uma série quase infindável de conflitos
terminou graças à correta mediação do antigo Serviço de
Proteção aos lndios, SPI. Foram demarcadas áreas e as
nações indígenas tiveram respeitados seus direitos sobre
uma-extenSão de dois milhões setecentos e trinta e oito
mil oitocentos e cinqüerita hecta:i"es. Essas terras foram
entregues a uma nação de 3 mil índios. Custa crer, pois,
qUe SeJam os-índios propriamente que estejain-ava:Iiç8ii~-
do ou querendo avançar sobre o território dJ:; ocupação
dos brancos.._A velha história se repete. Há interessessombrios turvando a água do Rio Fresco.
O Prefeito Filomena de Souza Reis alerta para o fato
de os funcionári'!s enviadoS pela FUNAI para o seu mu-

Quarta-feira 24

388'5

nicípio não o terem procurado até agora, apcisar de sabe·
rem que os prejudicados sempre recorrem, em primeira
instância, aO Prefeito do município. Até porque, no caso
de São Félix, o Prefeito é realmente um líder de sua comuna.
.t urna observação que vale como advertência, partindo de uma autoridade idônea e acatada entre os seus
munícipes.- E deve ser anotada pelo Presidente da FUNAI, se ele realmente está disposto a prevenir o que poderão ser aS SementeS de conflitos e mesmo da instabilidade naquele ordeiro município paraense.
Ficam, pOi~ registrados a advertência do Prefeito e o
meu apelo ao Presidente da FUNAI e demais autorida·
des competentes para que evitem novos capítulos na sangrenta novefa dos conflitos de terra na Amazônia. Um
paraíso que vem perdendo a sua paz graças ao estopim
de interesses escuses: geralmente estranhos. à nossa região. (MuitO~bem!)

O SR. PRESID.ENTE (Martins FilnoJ- CoriCedo a
palavra ao n-obre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte_cliscurso.}-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encerra a Semana da Criança, na qual as câmeras de
televisão tão insistentemente focalizarão _os menores
pobres brasileiros lutando por lugares no mundo do subemprego, é impossível não_ se preocúpar com a explosão
demográfica ou com a necesSária política de planejamento familiar que o país deve' adotar.
As estatísticas e as previsões são alarmantes no que
concerne ao. aumento populacional, aqui e em Outras
partes.
Noticiário- da Folha de S. Paulo, de 13 de agosto último, revela que projCções efeituadas pelo Banco Mundial
indicam que a população da Terra deverá atingir 6,1 bilhões de pessoas no ano 2.000, e mais de 10 bilhões no
ano 2.02.5~-=Diz, ainda, que, a partir da população atual de 4,7 bilhões, são previstas taxas de crescimento de 1,6% ao ano,
até o final do século e de I% nos cinquenta anos seguintes. Estima-se que 85% dessas pessoas estarão vivendo
em países do Terceiro Mundo, detentores de apenas 20%
da renda muiidial, e onde se concentram os maiores índices de pobreza absoluta.
O mesmo noticiário evidencia a gravidade do problema ao prever-que~ até o final dO milênio, 630 milhões de
jovinS chegarão aos mercados de mão-de-obra nos paises do Terceiro Mundo, enquarito apenas 20 milhões se
acrescerão à força de trabalho bos países industrializa·
dos.
E, não deixa o periódico de tirar desses dados uma
conclusão inequívoca: "O brutal d~equilíbrio entre a
oferta crescente de mão-de-obra e as escassas possibili.dades de criação de empregos em- algumas nações, não
decorre exclusivainente da maior concentração populacional nos países em desenvolvimento, mas principalmente de suas maiores taxas de crescimento dem.ogrâfico".
Para comprovar a assertiva, é setnpre _citável o caso do
Brasil, OJJ.de _o · crescimento populacional, durante o
período 1970-82, foi estimado em 2,4%, ao passo que na
década anterior foi de aproximadamente 2,8%, o -que é
urna das mais altas taxas do mundo.
Isso significa, ~liás, que o país vem se COnscientizando,
nos últimos tempos, do fato de que seus grandes espaças
não se pn;encherão utilmente pela mera atitude política
de incentivo e amparo à natalidade.
Não se pode esquecer que, num mundo em que á qualidade de vida se tornou obs~siva, uma certa preocupação de eugenia volta a inspirar os governantes.
A população é sim um elemento importante do Estado
e indispensável fator para manutenção da segurança naciOnal.
No entanto, um povo fraco, subnutrido e doente representa mais um ônus e uma defiCiência insanável, da
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que possibilidade_de luta bem sucedida por r:tossas objetivos nacionais permãnentes.
Em entrevista à Revista Veja, de 15 de agosto último,
tambêm o Brigadeiro Waldir de Vasconcelos ofereceu
dadOs inquietantes.
Declarou o Ministro-Chefe do EMFA que examinando, em 1983, estaHsticas sobre o serViço militar relativas
a todo o país, pudera constatar que apenas 53_% dos jovens convocados de 18 anos foram considerados aptos
pelo serviço médico. Os outros 47%, ou seja, 360.000
brasileiros, foram considerados incapazes por problemas
como subnutrição, deficiência dentária, insuficiência de
peso e altura, di.r;ninuíção da acuidade visual e alteração
congênitas dos membros inferiores e da coluna.
Perguntado sobre as conclusões que tirara desses núR
meros, o entrevistado afirmou que isto até-parecC--ünüi.
degeneração do homem brasileiro.
E imaginou que, se as estatísticas mencionadásexclusivamente ao sexo masculino, deve baR
ver um número ainda maior de jovens do sexo feminino
nas mesmas condições.
De nossa parte, cabe tirar a outra aniarga conclusão
no sentido de que, num e noutro casei, é certamente mais
alto o percentual de baixa qualidade do homem brasileíM
ro, no que diz respeito ao nordestino.
E não ê pois de se estranhar que, se o Nordeste contriM
bui com a maior parte da alta natalidade no Brasil, é lá
também que o mercado de trabalho mais está saturado,
deficiente, inelástico.
-Não podemos assistir a este desabrochar de sUbvidas
sem exigir do Governo uma verdadeira política de planejamento familiar, que dê a cada lar a faculdade de escoM
lher o número de seus componentes, sem imposição do
Estado, mas com a toda a massa de informação sobre Os
meios anticonceptíVos -da parte deste.
Tem sido frequentemente afirmado, nos meios especializados, que a a1ta taxa de natalidade nas falnílias carentes não é propriamente uma c_onseqüência da maior
influência da Igreja.
AcusaRse tão-somente à falta de informação peJO fenômeno, surgido de atividades individuais, desP!eo~Pã~3s
ou irresponsáveis, mas- qáC determina conseqüênCias de
âmbito nacional.
Cada brasileiro que nasce é um futuro postulante no
mercado de trabalho.
E não se c.onhecc bem o desempenho que este terá-nos
dias de an1anhã, diante de -uiiia Popldação ativa cada vez
mais volumosa.
Urge, pois, decidir sobre a questão que, agora, é ina~
diãvel para o Governo.
~ evidente que não reivindicamos o puro e simples
controle da natalidade, que é ato impositivo do EStadO e
que vem se repetindo em algumas nações superpovoa·
das.
Como bem disse o Brigadeiro Waldir de Vasconcelos
..o planejamento familiar é um ato soberano do casal, de
que o Estado participa fornecendo os meios materiais e
humanos para ,que ele próprio decÍda sobre o número-de
filhos que deseja ter".
Esta atitude acessória e informativa do Estado não
atenta contra os direitos individuais, nem contra a Iibeidade de ninguêm. b. a politica que, segundo alguns, já deveríamos ter formulado há mais de dez anos.
Como já disse, em outra oportunidade, nesta Casâ,
trataMse apenas, para o Governo, de oferecer as informações necessárias e a edUCãção integral capaz de levar o
cidadão em idade fertil a se conscientizar da necessidade
de propiciar existênciã digna aos novos brasileiros que
pretenda pôr no mundo.
No nosso entender, promover o planejamento fami""
liar, mesmo que seja às custas do FINSOCIAL, é a melhor maneira de possibilitar a distribuição da renda c dd
proteger a famflia brasileira. (Muito bem!)
referiam~se

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
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O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente e Srs. SenadoR
res:
PeJo Ato de Serviço n' 59, de 1976, cerca de quatrocentas Cooperativas Agropecuárias realizaram um conM
- vênio com o lAPAS, para reter vinte e cinco porcento da
contribuição devida a esse Instituto, como compensação
pelo recolhimento sobre valores agregados ao produto
rural, tais como beneficiamento, transportes e armazenagem.
' Agora, com base na recente Resolução lAPAS n'
189/84; revocatória daquele ato, denunciam-se os convêM
níos, enquanto ..o interesse unânime dos produtores rurais é pela manutenção dos convênios que ainda vigem e
pelo restabelecimento daqueles ultimamente denunciados, até que sejam concluídos os estudos da Comissão
que o Sr. Ministro da Previdência prometeu criar para
este fim".
'Tal reivindicação que nos foi encaminhada pela Organização das Cooperativas Brasileiras, na qualidade de representante de cerca de quatro mil cooperativas no País,
das quais quase mil e quinhentas de produção rural, ten~
do atendido, no ano passado, mais de seiscentas mil pessoas, aplicando, mesmo sem obrigação legal, imensos recursos em asSistência mêdica, social, ambulatorial e
OdOntológica, inclusive em municípios não atendidos
pelo INA MPS.
Ao defender aquele ato, de que resultaram os convênioS, salienta a associação que busca resguardar altos
níveis de arrecadação para a previdência rural, o que não
ocorre com o produtor isolado; busca diminuir a demanda aos postos do INAMPS, por via do atendimento coo~
penltivo; a retenção de 25% nunca representou favorecimento ou subsídio, pois apenas compensa pelâ. indevida
cobrança da taxa sob_re valores agregados, como _t~ans
pOite e ernbala,&:em e não sobre o valor do produtO ln-natura, objeto da tributação; diversas cooperativas estão
aplicando, em 1984, um valor estimado em oito bilhões
de C!~e49S em assistência médica, sem qualquer obrigaçãO- de fazê-lo.
Todo esse arrazoado, plenamente baseado na realidaM
de dos fatos e no incontestável comportamento respon-- sável das _Çooperativas, estâ a indicar providência d~
Mí!listério da Assistência e Previdência Social; no sentido de serem mantidas as normas do Ato~e Serviço n' 59,
de 1976, que, durante oito anoS, vem prOduzindo os
maiores benefícios ao cooperativismo e à assistência social rural, sem qualquer ônus apreciãvel para o lAPAS.
É no- sentido da sua manutenÇao que endereça.il}os VeeM
mente apelo ao Ministro Jarbas Passarinho.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JAISON BARRETO EM SEU DISCURSO:
O[!.GANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS
Circular Extraordinária N• 002/84
Brasília, }9 de outubro de -1984.
Senhor Senador:
Cerca de 400 Cooperativas- AgropecUã~·iéis, poi-- força
de convênios com o lAPAS, retêm 25% da contribuição
devida a esse Instituto, como compensação pelo recolhiM
menta sóbre valores agregados ao prod_uto rural (beneficiamento, transporte, armazenagem, etc.).Tais convênios, instituídos pelo Ato de Serviço n9
59 J76 vêni sendo denunciadOs, com base na recente Resolução lAPAS N' 189/84 que revoga o referido Ato.
O interesse unânime dos produtores rurais ê- pela manutenção dos convênios que ainda vigem e pelo reestabelecimento daqueles ultimamente denunciados, até que
sejam concluídos os estudos da Comissão que o Senhor
Ministro da Previdência prometeu criar para este fim.
À Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB
-na: qualidade de representante das aproximadamente

quatro mil cooperativas do país, das quais 1.482 de produção rural - cumpre salientar a Vossa Excelência os
seguintes pontos:
1. Em contrapartida à citada retenção, inúmeras cooperativas aplicam, mesmo sem obrigação legal, imensos
recursos em assistência médica, social, ambulatorial e
odontológica, inclusive em municípios õão atendidos
pela previdência governamental.
II. _Só no ano de 1983, essas cooperativas atenderam
mais de 600 mil pessoas.
III. A manutenção do Ato 59/16 sigJlifica:
i. Resguardar altos níveis de arrecadação para a preVidência rural - Cooperativa ríão tem como sonegar, o
que não ocorre com o produtor isolado.
ü. DJ!llinuír sensivdmente a demanda aos postos do
lAPAS, vez _que o ?-tendimento da cooperativa, no ma_is
das vezes, nada fica a dever àquele prestado pelo Instituto_
IV. Adema-is,- há que se considerar o fato de que â retenção dos :25% nunca representou qualquer tipo de favorecimento ou_subsfdio, jâ que era apenas uma com~
pensação pela indevida cobrança da taxa sobre valores
agregados (transporte, embalagem etc.) e não sobre ovalor do produto agrícola, in natura, este sim, objeto da tri~
butação em foCO.
V. Considere~se, ainda_, que diversas cooperativas estão aplicando, em 1984, um valor estimado de CrS 8 bilhões na assistência médica, sem a menor obrigação de
fazê-lo
Diante do exposto, o presente pleito encerra, no mínimo, uma questão de justiça.
Na absoluta certeza da compreensão de Vossa Excelência e conseqü~nte apoio- a este legítimo intento,
recolocamo-nos a seu inteiro dispor para esclarecimentos suplementares.
Cordial e respeitosamente,
"ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - Çyro PS Portocarrero, Assessor Parlamen-

'"
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (PDS- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Presidência do Senado Federal, interpretando o au~
têntico sentimento de orgulho e admiração que o transM
curso do Dia _do Aviador faz recrudescer na alma <!_e
cada cididão brasileiro, deseja associarMse às justas homenagens que, em todo território nacional, vêm de ser
entusiasticamente prestadas à nossa gloriosa Força
Aére@. Nacional.
Ao assim fazê-lo, sob a égide e inspiração dos memoráveis feítos-- que houveram por escrever a história da
aviação brasileira, proclamo, com particular júbilo e in_contida emoção, o efetivo reconhecimento desta Casa ao
apurado valor moral e patriótico de todos aqu-eles que,
com o permanente risco da própria vida, dedicam~se~ à
intrépida missão d~ salvaguardar o espaço aéreo nacionãl, na defesa incondicional dos elevados princípios da
ordem e da soberania pátria.
Tecnicamerite adestrada para a guerra, mas, sobretu~
d9, colocada serviço da paz, à Aeronáutica brasileira são
reservadas impOrtantes atribuições que lhe asseguram
perfeita harmonia com os acendrados anseios da expa!J.~
são desçnvol~í~entista e a integração do progresso
sócio~econôiiiico do Pais.
Contribuindo, sólida e operosamente, com os mais firmes proPósitos do fortalecimento da unidade do poder
aeroespacial, a Polltica Aeroespacial Brasileira houve
por Cumprir, nas últimas décadas, impressionante linha
de ação voltada ftpttlamentalmente para o notável incre~
menta da indQ:sfria aeronáutica, com notada ênfase para
o alcance de tecnologia própria e necessária formação de
pessoal técnico qualificado. Na mesma línha de ação
política e decisória, foram buscados o reequipamento da
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Força Aérea Nacional, a valorização da aviação civil e o
aperfeiçoaniento da infra-estrutura aeroportuári:i n3cio:..
na!.
Identificado orginaríaffieiitCCoril o-exemplo de vida a

perseverança de seu honorável patriarca, Alberto Santos
Dumont, o progresso da aviação nacional, vem dignificar o trabalho e a dedicação de quantos que, empenhados no supremo compromisso do dever patriótico, não
medem esforços para conquistar paia a Aeronáutica brasileira os mais modernos padrões de proficiência e opciracionalidade.
Ao externar, em nome dos eminentes membros d_a
Alta Câmara deste Poder da RepúbliCa, e no meu próprio, especial palavra de congratulação aos destemidos
aeronautas brasileiros, dCsejá IgUalmente assegurar ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Aeronãutici!., Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, a expressão do mais pi:'o·
fundo respeito e admiração pelo profícUo eXeniplo de.
sua liderança, competência e- alto discernimento- administrativo, havendo por honrar e engrandecer o nome e a
imagem da nobre I.I].SÜtúiÇão de que é titular.
Construindo o futuro_ dQ_Br_a_sil, a Avi~ção brasileirã
dignifica o exemplo de sucessivas gerações na trilha pertinaz do progresso.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR PRESIDENTE (Martins Filho) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência - art. 371, c,
do Regimento Interno)
Votação em primeíi-o turno, do -Projeto de Lei do Se-nado n' 139, de 1984, de-aUtoria do Senador Ndsõii-Cãf~
neiro, qile revo$8 o DecretQ-leinl' 1.541, de 14 de abril de
1977 (Lei d3s SUblegendas} tendo
PARECER ÓRAL, ftlvorável, proferido em Plenário,
da ComisSão
--de Constituiçio e Justiça.

2
(Em re&ime de urgência-- art. 371, c
do Regimento Interpo)
Votação, em turno único, do Requerimento n9 I 60, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos dos arts._75, c, e 76 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 11 (onze) senadores e 11 (onze) deputados para, no
prazo de 210 (duzentos e dez) dias, realizar estudos sobre
a fabricação, comercialização e utiliZação de agrotóxicos
no País, tendo'
PARECER ORAL, pela prejudicialidade, proferidO
em Plenário, da ComiSsão
- de Agricultura.

3
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei diCâina~~
ra n' 10 de 1981 (n~> 1.529/79, na -Cas,a de Oiigeni), qtle
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex~comb_atentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355 de c
I 981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 44, de 1981 (n' 5'õ1(79, na Ca-sa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, c.artazes; ariuários oq

qualquer outro tipo de publicação) aceitar aaUforização
oU a Veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9s f86 e 187~ de 1983, das Comis~
sões~

-de Economia, favorável, com voto vencido dos Senidores Bernardino Viana, Josê Lins e Lenoir Vargas; e
- de Fmaóças, favorável.

s
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmãra n9 .53, de 1977 (n9 227(75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contrat_os de atletas profissionais, e dá outras pfOvidências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360e 1.36I,
de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<1 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de _origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n•s 335 e 336, de I980 e 635 a 637,
de t98t, das Comissões:
-de Transportes, ComUnicações e Obras Públicas, 1'
pronunciamento: contrário; lY pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
_.:.._ de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 29 pro-nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jui'idicidade do P.::ojeto e da Emenda de Pl~nádo.

7
- VÕtação, em-turno único, do Pfojeto de Lei da Cã_IDa::
ra n9 14, de 1984 (n9 2.867 j76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ lei n<1 5.452, ele lY de maio
de 1943, pai-a o fim áe assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias; tendo
PARECERES, sob nYs 299 e 300, de 1984, das Comissões:
- de Constih.içio e Justiça, pela c_onstitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, contrário.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
·a nii 211, de 1983 (n9 4.112/80, -na Casa de origem), que
acrescenta parãgrafo único ao art. 39 da Lei n' 1.060, de
5 de fevereiro de 19_50, que trata da ass1stênciajudiciária
aos neceSSitadoS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 465, de I984, da
Comissão
-de Constituição ~ Justiça.

9
Votação, em turno único (apreciaçãó preliminar dajuridiCidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inier~
no)~- do Proj_eto de Lei -da Câmara Ó' 79; 'de 1979 (n"'
l.Sll/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 59 da L(;i ·n\" .3.807, de 26 de agoSto de 1960, qué
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, altc>
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n<1s 692 e 693, de 1982, das Comis:.
sões:
-de Legislação Social, favoiãve~, nos termos de
SubStitutiv-O que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela 'injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So-
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cja], com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

10
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 13, de 1980, de autoria d_o Senador Itamar Fran~
co, que estabelece abatimentos nos preços de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônomos, tendo
PARECER, sob n' 533, de 1984, da Comissão
....:.... de Redaçiio, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 240/84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.)_

II
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 41, de 1982~ de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei nY 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
,Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça -lY pronunciamento: con~
trãrio; 2Y pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
---de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que ofeie"ce~
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a seSsão.

(Levanta-se a sessão ás /8 horas e 35 minutos~)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA. NA SESSÃO DE22-IO.IJ4
E QUE; ENTREGUE À-REVISÃO DO ORADOR,
SERIA. PUBLICADO POSTERIORMENTE.
- O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
uma comunicação_.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucoS dias, ocupei esta tribuna para deter-me cm
algumas considerações sobre a greve dos canavieiros da
Paraíba. O disSídio coletivo deverá ser julgado hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, em
meio a um _ambiente de- muita-tenl)àÕ, ainda, e d_e grande
expectativa. Ao que Í!Ji informado nas últimas horas, os
usineiros e os fornecedores de casa estão inclinados a en~
trar em entendimento com as lideranças dos trabalhadores rurais rio 'que tange, pelo menos," à sua reivindicação
de reajuste salarial, tendo em vista que ela coincide com
aquelas que foram acolhidas nos Estados do Rio Grande
do Norte e Pernambuco, vizinhos à Paraíba, e, portanto,
situados dentro do mesmo contexto geoeconômico.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propósito desse as~
sunto, um telex que passo a ler, para .conhecimento do
Senado e da Nação.
Ao fum9 .Sr., __
Senador Humberto Lucena
-Senado Federal
Brasília- DF
Cento e vinte mil trabalhadores na área cana vieira da Paraíba, através de seu.S" sindicatos, da federação e da cortfederação dos trabalhadores rurais,
após inúmeras tenlafivas- ãe acordo com os proprietários, das quais participou tambêm o Ministro do
Trabalho, foram obrigados a recorrer ao legítimo
direito de greve, diante da intransigência dos usineiros da Paraíba. Os canavieiros em decisão tomada
em assembléias realizadas em 34 municípios, estão
pedindo piso salarial de Cr$ 190.024,00 (centõ e no~
venta mil e vinte e quatro cruzeiros), o pagamento
do auxílio~doeiiça, salãrio de família e outras reivindicações que visam uma melhoria nas condições de
vida e trabalho.
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Reivindicações, portanto, as mais jústas, qUe inclusive jã foram julgadas e aceitas pela justiça Trabalhista nos Estados vizinhos de Pernambuco e Rio

Grande do Norte.
Os canavíéirõ-s --estãO rca"lizando a sua greve de
acordo com a lei de greve em vigor (Lei _nl'
4.330/64). Então, pois, dentro da mais Cstrita legalidade, a espera do julgamento do dicfdio pelo Tribunal do Trabalho de Recife, podendo de acordo com
a lei de greve, divulgar e mobilizar os trabalhadores
para a greve, inclusive fazer piquetes que garantam
a paralisação do trabalho nas usinas e nos engenhos.
Entretanto os usineirós desrespeitaildo a lei, estão usando da violência para intimíâaros=-tràbarnadores rurais. Em Cuitegi a presidentâ-dO sindíéã:tofoi presa pela polícia juntamente cor;n outros trabaM
lhadores; em Sapé e Mary ocorreram violência, Em
Alagoa Grande, bandos armados, chefiados pelo senhor Zito Buarque, espancaram o presidente do sindicato e outros grevistas e continuarri~àesenvofven
do intimidação armada, gerando um g-rã.Ve clima de
tensão que pode conduzir a um desfecho impreviSível.
Desde a semana passada, a Federação dos Agricultores na Agricultura vem solicitando ao Governo
do Estado e à Secretária de Segurança Pública do
Estado providências para garantir a iritegridade dos
trabalhadores e o respeito a seu movimento legal.
Preocupados com a escalada da violêncta-p-õr parte
dos proprietáríos e- r6cei0Sos de que a inoperância
das autoridades estaduais possa aumentar ainda
mais a violência e resultar em fatos mais graves, as
entidades e representações políticas, abaixo assinaM
das, exigimos do Sr. Governador Wilson Braga tom ar as medidas necessárias para assegurar um clima
de tranqüilidade e paz na região, garantindo respeito à legalidade do conflito trabalhista. Coclamamos
a todas as entidades representativas da sociedade
paraibana, à assembléia legislativa do Estado, aos
Srs, prefeitOs e as câmaraS municip-ais- peisonalidades a manifestar o seu mais veemente repúdio -à violência e à violação das leis, bem como emprestar seu
apolcr solidário aos trabalhadores canaVieiros, à sUa
greve e pelo atendimento de suas justas reivindi-

e

ca-ções~-

Campina Grande, 16 de outubro de 1984.Vereador Mário Arãújo - Presidente da Câma.
ra. Municipal de Campina Grande.
Verador Márcio Rocha - Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Campina Gfâilde.
Vereador Lindaci Medeiros- Líder da Bancada
Municipal do PMDB.
Vereador Félix AraújÕ Filho ~ Vice-Irder da
Bancada do PMDB,_
Vereador João Dantas- PMDB.
Vereador Josê Peba- PMDB.
União Ca:rilpinense das EQuiPes Sociais UCESArleide Correia de Aguiar - diretora~
Sociedade de'Amigos do Bairro de Jardim TaVares - Rômulo Gouveia - Presidente.
Sociedade de Amigos do Bairro do Catolé Maria do Socorro O"IiVe!ra- -=--Diretora.
Associação dos Mutuários de Campina -Gia11"de
-- Dércio de A. - Diretor.
Sindicato dOs TrabaTfiã.dores nas Ind. Urbanas
na PB - J.osemir de Castro - Presidente
Diretório Central dos Estudantes da UFPB Jonas Duarte- Vice-Pres.
Diretório Acadêmico de Medicina - UFPB
CAMPUS JI - Márcio Rossani - Presidente.
Diretório ACadêmico d"e Honestíno Guimarães
- UFPB CAMPUS II- JáderCavalcciflti- Pres,
Associação dos docentes da UFPB- C. Grande
- Jósevaldo Cunha - Pres.
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· Assocíação dos FunciOnários da UFPB ---C:
posições enl contrário_. Senado Federal, 2Jde outubro
Gfaride - Cacilda Gomes - Vice- Presidente.
de 1984. - Moacyr D~la, Presidente.
Central Única dos Trabalhadores- PB- Severino Ulisses -. Diretor.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Diretório Municipal do PartídO_ dOs.Trã.bafhâdQ:..- -Só• ReUnião, realizada em 16 de dezembro de 1983
res - Roberto Donato -Vice-Presidente.
Aos dezes_seis dias do mês de dezembro de mil nove~
Diretório C1=ntraf do Partido dos Ti'abalhadores
centos e oitenta e três, às 10:00 horas, no Gabinete do
- Roberto Donato - Vice-Presidente,
Diretor-Geral
do Senado Federal, reúne-se_o Conselho
Setor Jovem do PMDB- CARLOS GUIMAde Supervisão do PRODASEN, sob a Presiôeficia áo Dr.
RÃES - Presidente.
Aiman Guerra NOgueira da Gama, DiretorMG_eral do SePastoral da Terra- Terezinha Braga- Advon_?-do-e ViOO.Presidente_do Conselho. Presentes os Consegada.
lheir_os _Dr. Nerione Nunes Cardoso, Dr. Pedro_ CavalClube de Jovens do Conjunto Severino Cabral-canti D'AlJ?uquerque Netto, Dr. Luiz Carlos Lemos de
José Aritonio Cclstã -- Díretor. - -- ·Abreu e Dr. Rui Oscar Dias Janiques, Diretor Ex.icutivo
Vereadora Maria Lopes Barbosa - PrimeiroSecretário ãà Câniaái' MuniCipal-.= C: Giiride.--·-· -- -do P~OD~SEN. Abrindo as trabalhos o Senhor PresiM
Centro de Defesa dos Direitos Humanos/ AEP- 9 - dente indaga aos Senhores Conselheiros sobre a necessiM
dade d~ ser fe_ita a leitura da Ata da Reunião anterior,
Núcleo C. Grande Rodoval Cabral
tendo em vista -que a mesma foi distribuida con anteceSetor Jovem Estadual do PMDB- PB Emília
dência. OsS_enhores Conselheiros dispensam a leitura da
Correia Lima - Presidente.
mesma que, colocada em votação, é aprovada por todos
Pastoral da Saúde- Maria das Merces- AniM
os presentes. Passa-se ao segundo item da pauta, o Promadora.
cesso
PD~0660/83-3, referente a indicação dos servidores
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Jair Pedro de Oliveira e Loísio José dos SantOs para, res.....,. Diretório_ Municipal- Hermano Nepomuceno
pectiVamente, exercerem as funções em- CoffilsSão- de AsAraújo - Tesoureiro.
sistente de: Direto_r e Coordenador da Coord-eriação- Fi·
Diretório Central d_os Estudantes da Universida- nançeira, da Divisão AdminiStrativa e FinanCeira. O as·
de R_c;giona_l_ do Nordeste- FrancisCo Brasileiro~
suntO é aprovado por unanimidade, tendo -em vista os
Tesoureiro.
mQJ_iVos _e_xpostos pelo Diretor Executivo do PRODADiretório Acadêmico 17 de Maio do CCT SEN, atravês da CT-DEX[SEN-572/83. Prosseguindo,
URNE- Risonaldo Batista - Presidente.
passa-se ao assunto contido no Processo PD-0657/83-2,
relativo a indicação do servidor Júlio Cesar Leo para
Como vêem,_Sr. Presidente, e Srs. Senad_ores, hã uma
exercer a função em comissão de Coordenador de Telesolidariedade total da sociedade civil de Campina Grantendo em vista a solicitação para afastaproe"eSsamento,
de e de toda Paraíba às líderanças dos sindicatos rurais
mento do cargo, por motivos pessoais, do Senhor Paulo
que, neste mom~_nto, comandam a greve dos canavieiros
Roberto Fernandes, atual Coordenador daquela área. A
ria Paraíba. Quero acreditar que, com a boa vontade dos
matéria, após analisada pelos presentes, é aprovada por
usineiros e- dos fornedoredores de cana, nós posSamos,
unanimidade. Passa-se ao quarto item, o Processo PDcomo disse de início, chegar a uma conciliação nesse mo0574/83-0, referente a concessão de gratificação de nível
vimento reivindicatório que é da maíor importância e
superior
aos servidores do PRODASEN. O Senhor Predentro do qual estão prestando uma colaboração excepsidente designa o Conselheiro Luiz Carlos Lemos de
cioilál os -representantes da Igreja Católica:~ que hoje no
Abreu para relatar o presente processo eapresentâ-lo na
Nordeste brasileiro dispõem de um grande prestígiO nopróxima reunião do Conselho, Em seguida, é colocado
meio dos trabalhadores rurais, por terem sido, até hoje,
em apreciação o quinto iterri, o Processo PD-0851/83-3,
grandes os medianeiros em todos os mais graves confliM
referente a Proposta de Alteração do Orcamento Interno
tos de terra da nossa sofrida região. E eu acredito, pelos
do
FUNDASEN relativo ao exercício financeiro de
_ cantatas quC- mãntive com o Governado( do meu ESta1983. O Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu, designado
do, que S. Ex', com sua alta responsabilidade de expelo Senhor Presidente para relatar, lê o seu parecer faM
parlamentar durante várias legislaturas no plano estaM
vorável à aprovação da presente proposta, obtendo
dual e no plano federal, haverâ de envidar esforços para
aquiescência por unanimidade dos Senhores Conselheiqe toda essa situação transcorra num ambiente de calma,
ros. Passa-se ao sexto assunto, o Processo PD-0825(83de ordem, dentro da lei e da ConstituiçãO, respeitados os
2, referente a Proposta do Orçamento Interno do FUNdireitos de ambas as partes envolvidas no confronto, DASEN para o exercício fmanceiro de 1984. O Dr. LU.iz
porque o interesse, neste instimte, é que a paz social volte
Carlos Lemos de Abreu relata o seu parecer favorável à
a reinar na área campesina do meu Estado. Era Q que eu
aprovação da presente proposta que, analisada pelos
tinha a dizer. (Muito bem!)
presentes, é aprovada por unanimidade, devendo o processo ser encaminhado à Comissão Diretora- do Senaôo
Federal para aprovação final. Dando continuidade, o
ATO DO PRESIDENTE N• 71, DE 1984
Senhor Presidente submete à apreciação o sétimo e oitaO Presidente do Senado Federal, no uso das atrivo itens da pauta, os Processos PD-0534/83-8 e PDbuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e:97,"in070 1/83-1 refeierites a Prestação de Contas do segundo e
ciso IV, do Regimento Interrio e- de aCordo Corri a-deleterceir~ trimestre de 1983. Os processos foram examinagação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
dos pelo SenhorAuditor do Senado e pelo Conselheiro
2,. de 1973, da Comissão Diietm::a e artigo 99 do Ato da
Luiz Çarlos Lemos de Abreu, desig!J-ado pelo Senhor
Comissão Diretora fi9 21, de 1982, e tendo em vista o que
Presi~e~te para relatar perante o Conselho_ de Superv-iconsta nos Processos n9s 010957 84 7_ e 011891 8"4 O~ resão, tendo recebido de ambos pareceres favoráveis à
solve~ Art. 19 São transformados ei!l cargos do QuaM
aprovaÇão- dãs respectivas Contas do PRODASEN·. A
dro Permanente, nos termos do artigo 49 da Lei n9 5.975,
m-atéfia é examinada pelos presentes que a aProvam por
de 1973, os empregos deAdjuntó Legislativo, classe Úniunanimidade, devendo os processos serem_ encaminhaca, referência NS-14, do QuadrO, de Pe_ssg~_l CLT, ocupados à Comissão Diretora do Senado Federal para a pro·
dos pelas servidoras Ignez de A)buquerde Seve GomCs,
vação final. Passa~se ao nono item, o Processo PDIdaliva Portela de Oliveira e SilVa e Eni Soares Laranja.
0844/83-7, ·relativo à Reorganização do AtUal Plano de
Art. · 29 A inclusão no QuãdrC Permanente é feita n_as_
Classificaç~o de Empregos-e Salários do PRODASEN.
Referências, Classes e Categorias Funcionais corresponO Senhor Presidente designa o Dr. Pedro Cavalcanti
dentes às do Quadro de Pessoal CLT em que se encon__ D' Albuquerque Netto para emitir parecer e relatá-lo p~
tra v~ os empregos. Art. J9 _Este Ato entra em vigor
rante o Conselho na próxima reunião~ Nada mais havenna data de sua publicação, Art. 49 Revogam-se as disdo a tratã.r; o Senhor Presidente encerra a_reunião. E,
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sim, determina que a remuneração dos DAS do PROM
DAS EN não deve ultrapassar a retribuição do nível corM
_ respondente do Seriado Federal. Prosseguindo, passa-se
à apreciação do processo PD-0926/77-9, referente a solicitação de licença pelo período de02 (dois) anos da se~i_-__
dora Maria Joseíta S. Brilhante Ustra para tratar de inteM
resse particular. O relator, Dr. Pedro Cavalcanti O' Albuquerque Netto, lê o seu parecer concluindo pelo aten51• Reunião, realizada em 19 de dezembro de 1983
dimento da proposta do Diretor-Executivo, opinando
por minuta de Ato a ser encaminhada à Comissão DireAos dezenove dias do _mês_ de dezembro de mil_nov~=---- tora, alterando dispositivos do Regulamento do_ PROcentos e oitenta e três, às 10:00 horas, no Gabinete do
DASEN, de forma a permitir a Concessão da licença sem
Diretor-Geral do Senado Federal, reúne-se_ o Conselho
vencime-fltOs mais de uma vez, quando se tratar de rede Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Dr.
moção ex-officlo. O Conselho aprova o parecer por unaAiman Guerra Nogueira da Gama, Diretor-Gera\ dQ_Senimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi'nado Federal e Vi_ce-Presidente do_ Co_nselho. Presentes
dente encerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria
os Conselheiros Dr. Nerione Nunes Cardoso, Dr.,Pedro
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão,
Cavalcanti D'Albuquerque Netto_, Dr. Luiz Carlos Le-lavrei" a presente Ata que vai assinada pelo SenhOr Presimos de Abreu e Dr. Rul Oscar Dias Janiques, Diretordente e demais me_iribros do Conselhp, Brasnia, 19 de deExecutivo do PRODASEN. Os Senhores Conselb_eir_os
- zembro de 1983. - Aiman Guerra Nogueira ~a Gama..;_
dispensam a leitura da ata da reunião anterior por esta
Nerione Nunes Cardoso - Luiz Carlos Lemos de Abreu
dar continuidade a mesma. Passa-se aQ segundo item da
- Pedro CaValcanti D' Albuquerque Netto- Rui Oscar
pauta, o processo PD-0574/83-0, que trata da concessão
Dias J aniques.
de gratificação de n!vel superior aos servidores do PRODASEN. O Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abre_u,
52' Reunião, realizada em 2 de março de 1984
designado pelo Senhor Presi_dente para emitir parecer no
'processo informa que, preliminarmente, submeteu o proAos dois dias do mês de março de mil novecentos e oi~
cesso ao conhecimento do S_gnhor CQn~ultQ_r-Geial do_
tenta e quatro, às 15:00 horas, na sala de reuniões da
Senado, Dr. Alberto Moreira-de Vasconcellos, que, a0
Diretoria-Geral do Senado Federal, reúne-se o Co"nSelho
examiná-lo, concluiu pela legitirriídade da aplicação d~
de Supervisão do_PRODASEN, sob a Presidência do Dr.
aludida gratificação (Parecer n9 187/8~) e que ele próAimª-n Guerra Nogueira da Gama, Diretor-Geral go Seprio, na condiÇão de relator, é de parecer favorável à me-nado Federal e Vice-Presidente do Conselho. Presentes
dida, em vista da concess_ão já estendida aQs servidores
os Conselheiros Dr. Pedro Cava(canti D'Albuquerque
CLT do Senad_o__ Federal e a_os Empregos da Estrutura
Netto, Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu e Dr. Rui Oscar
Administrativa do CEGRAF e que o referido benefício
Dias Janiques~ Diretor-Executivo do PRODASEN. Inideverá ser consubstanciado e_m Ato da ComissãO Direto~
ciando os trabalhos, o Senhor Presidente--indaga aos Se~
ra, a ser proposto através deste Conselho, em que se alte-nhores Conselheiros sobre a necessidade de ser f~::ita a l~i
rará o capítulO que trata-âas vantagens do Regulamento
tura da ata da reunião anterior, pOr ter sido a mesma distributda com- antecedência. -o;--senhore_s Conselheiros
do FUNDASEN e do PRODASEN, a fim de" que seja a
medida revestida nos ~eus aspectos legal e jurídico. O asdisPensam a leitura da mesma que, colocada em votação,
sunto é analisado pelos presentes, sendo aprovado por
é aprovada por unanimidade. Em segUida, é colocado
em apreciação- o procisSO PD-0083/84-4 referente à
unanimidade. Prosseguindo, passa-se ao terce_iro item, o
processo PD-0844/83-7 que trata do Plano de ClassifiaquisiçãO de um Sistema de Suprimento Ininterrupto de
cação de Empregos e Salários do PRODASEN. O ConEnergia Elétrica necessário ao funCionamentO do parque
selheiro Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Netto, desigcomp-U.laciOnal do PRODASEN. O Diretor-Executivo
nado pelo Senhor Presidente pai'a relatar perante o Condo PRODASEN, através de correspondência (CTselho, lê o seu parecer, nada opondo à Proposta do
DEX/SEN 061/84) dirigida ao ExCelentíssimo Senhor
Diretor-Executito do PRODASEN, a qual poderá ser
Presidente do Senado Federal, Senador Moac~r Dalla,
acolhida nos termos da minuta do Ato encaminhada à
soliCita a homologação, pelo Excelentíssimo Senhor Preapreciação do Oonselho. A matéria é analisada e discutisidente do ConSelho de SuperviSão, da decisão da_ Coda pelos Senhores presentes, sendo aprovada por unanimissão Permanente de Licitação do PRODASEN, no
midade. Em seguida, é c_olocado em apreciação o quarto
sentido de ser adjudicado à SIEMENS S.A., empresa
item, o processo: PDM0758/83-3, referente a Proposta do
vencedora da licitação, o objeto da TQmada de Preços. O
Diretor-ExecutiVii- do PRODASEN (CT-DEXjSENCans.~lho de Sup.eocisão r:esoWe, à iifltlfl-imícfade-.rle-seus
570/83) visando •a aUtorização prévia, nos termos do armembros, homologar a adjudicação da licitação à flrma
SIEMENS S.A.-, nos termos propOStos péla COmiSsão
tigo 100, do Regulamento do PRODASEN, para aplicação_ dos dispositivos fix-ados nos atas n"'s 02/80 e
Permanente de Licitação do PRÔD~SEN devendo est_a,
02/83, do Egrégip Conselho de Supervis~o do PRODAde aCordo caril o item l .3 do Edital, solicitar àquela firSEN. O Conselho decide que a matéria deve se~ submetiM
ma, antes da assinatura do contrato, esclarecimentos
da em termos ind.ividuais, uma vez que é necessário que
sobre se, na- flipótese de o PRODASEN não ~tar isento
o próprio servidor firme seu interesse pela conVersão em
do pagamento dos impostos (I PI e ICM), assume ares·
vantagem pecuni~ria. PassaMse ao quinto item, o procesponsabilídade pelo pagamenfo integral dos referidos triso PD-0256/83-8, que trata da remuneraçãg dos titulares
butos, sem qualquer acréscimo no preço declarado na
de Empregos em Comissão-DAS do PRODASEN. A
proposta. Nada mais havend,o a tratar, o Senhor PresiM
presente proposta é feita pelo Diretor-Executivo , atradente encerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria
Melro Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão,
vés da CT-DEX/~EN-575/83, solicitando ao Conselho
de Supervisão que reveja a sistemática de remuneração
1ª-vrei a presente Ata que-vai assinada pelo Senhor Pres1·
dos DAS do PRODASEN, a fim de autorizar as mesmas
_dente __e demais membros do Conselho. Brasilia, 2 de
condições vigentes no Senado Federa] e CEGRAF, desmarço del984. -_ Aiman Guerra Nogueira da Gamade a adoção do Ato n"' I I, de 1983, da Egrêgia Comissão
-Pedro Cavalcanti D'Aibuquerque Netto - Luiz Carlos
Diretora do Senado Federal, o qual alterou o Ato n"' 20,
Lemos de Abreu - Rui Oscar Dias J aniques.
de 1979, da mesma Comissão. O Conselho, após análise
de seus membros, decide aprovar a proposta da adminis53• Reunião, realizada em 28 de junho de 1984
tração do PRODA\5EN, tendo em vista que o objetívo
Aos vinte e OitO dias do mês de junho de miloov~n·
dos A tos n"'s 20/79 e 11/83, é a equi'pãração salarial enM
tos e oitenta e quatro, às 18:00 horas, na sala de reuniões
tre os ocupantes de Empregos DAS do PRODASEN e
da Diretoria Geral do Senado Federal, reúne-se Q Canseos ocupantes de cargos DAS do Senado Federal. OutJosM _

para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretâria
do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que vai
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do
Conselho. Brasília, 16 de dezembro de 1983.- Aiman
Guerra Nogueira da Gãõla-....= Nerione Nunes Cardoso Luiz Carlos Lemos de Abreu- Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Netto- Rui Oscar Dias Janiques.
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lho Oe Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do
Dr. Aiman Guerra Nogueira da Gama, Diretor-Geral
do Senado e Vice-Presidente do Conselho. Presentes os
Conselheiros Dr. Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Netto, Dr-. Luiz CarloS Lemos de_ Abreu e Dr. Rui Oscar
Días Janiques, DiretOf~Executivo do PRODASEN. Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente indaga aos Senhores Conselheiros sobre a necessidade de ser feita a leitura das atas das 50~, 51~ e 52• reuniões, tendo em vista a
distribuição dãs mesmas com antecedência. Os Senhores
Conselheiros dispensam-na e aprovam as referidas atas
por unanimidade. Passa-se ao segundo item da pauta, o
prOCeSso pl):d089/84~2~ refereõte a Prestação- de contãs
do PRODASEN do quarto trimestre de 1983. O preces~
so foi examínado pelo Senhor Auditor do Senado e pelo
Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu, designado
pelo Senhor Presidente para relatar perante o CoitSelho,
tendo recebido de ambos pareceres favoráVeis -a- SU_a_
aprovação. O assunto é-analisado pelos presentes que o
aprovam _1~or UJ)ani~id~de, devendo o processo ser encaminhadO à Comissão Diretora do Senado Federal para
aprovação final. Dando continuidade, o Senhor Presidente coloca em apreciação o terceiro item, prOCess<úeferente a Prestação -de Contas do PRODASEN e FUNDASEN relativa ao exerdcio financeiro de 1983. O assunto foi examínado pela Auditoria do Senado Federal e
pelo Conselheiro Luiz Carlos Lemos de A breu, tendo recebido pareceres favoráveis a sua aprovação. Apôs ã.nâlise, a matéria é aprovada por unanimidade dos Senhores
Conselheiros, devendo o processo ser encaminhado à
ComisSão Diretora- para apreciação e poSterior encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas da União.
Prosseguindo, passa-Se ao quarto item, assunto contido
no processo PD-0388/84-0, relativo aos balancetes e demonstrativos contábeis sobre a Prestação de Contas do
PRODASEN e FUNDASEN do primeiro trim6stTe de
- tt>84. O Senhor PreSidente designa o Conselheiro Luiz
-Carlos LemOs de Abi-eu para· relatar o presente processo
e apreSC:iltá-lo na próxima reunião do Conselho. Em seguinda, é colocado em apreciação o quinto item, o processo PD-0335_/84-3, que 'trata da conversão em vantagem pecuniãria do afastamento por dediçação excepcional, referente aos períodos aquisitívos de 1973/1978 e
1978/1983, do ex-servidor MarcO Antonio Martiris de
Souza, recentemente falecido. O Diretor:-Ex.ecutivo,
atrav~s do CT-D_EX/SEN-232/84 faz uma,eXp1anaçã_o
sobre o assunto ern questão e solicita ao Egrégio Conselho sejam deferidos, nos termos do Ato n9 02, de 1980,
alterado pelo Ato n"' 02, de 1983, os pagamentos dos
períodos de arastamento por dedicação excepcional a
que tinha direito o ex-servidor. O Senhor Presidente de~
signa o Conselheiro Nerione N. Cardoso para relatar o
processo em pauta e apresentá-lo na próxima reunião.
Passa-se ao sexto item, o processo PD-0365/84-0. O
D"iretor-Executivo, através do documento CT-DEX/SEN-228/84, expõe ao Conselho sobre a solicitação feita pela servidora Sonia Eleonora Costa Medeiros no sentido de lhe ser c_oncedido empréstimo destinado a cobrir despesas com intervenção cirúrgica de seu fi-lho Rômulo Barbosa da Silva Junior. Informa, ainda,
que a solicitação foi apreciada pelo órgão competente do
PRODASEN juntamente com a servidora, tendo encontrado como única alternativa viável à solução do problema a conversão em vantagem pecuniária de um dos
perfodos da lic_ença especial, isto é, afastamento por mo- tivo de dedicação excepcional, e que tem direito a referida servidora. O Senhor Presidente designa o Conselheiro
Pedro Cavalcanti para relatar o processo em pauta e
apresentá-lo na próxima reunião. Nada mais havendo a
tratã-r, o seilhor Presidente encerra a reunião. E, para
constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do
Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que vai as
siilada pelo Senhor Presidente e demais membros do
Conselho. Brasnia, 28 de junho de 1984.- Aiman Guerra Nogueira da Gama - Pedro Cavalca.nti D'Albuquerque Netto- Rui Oscar Dias Janiques- Luiz Carlos Lemos de Abr~u.
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te coloca em apreciação as atas das 53• e 54_~ reuniões,
que, analisadas pelos presentes, são aprovadas por unanimidade:_. passa-se_ ao segundo item da pauta que trata
de corre;;_pondência do Oiretor-Executivo do PRODA_SJ;N (CT,DEX/SEN-392/84) dirigida ao Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Moacyr Dal\a, através da qual solicit~ a Sua Excelência autori~c.ão para que o Dr. Luiz do Nascimento Monteiro,
respondendo pelo expediente da Diretoria Geral do Se- nado Federª!, conforme Q_esignação contida na Portaria
mil novecentos- e õitf:nta Quãiro. b SenhOr Presidente
nl' 44/84, substitua, tambêm~ de forma excepcional, o Sedeclara abertos os trabalhos e põe em apreciação o pronhor Diretor-Geral neste Conselho, tendo em vista os ascesso PD-0388/84-0 referente -aoS balancetes e demonssuntos _pendentes e urgentes _a serem submetidas a este
trativos Contâbeis do PRODASEN é do FUNDAStN,
Colegiad.9 e, assim, estabelecer o quorum necessário para
qu_e constituem a prestação de Contas do primeiro iríreunt-Jo,_9-e acor.do com o artigo 10, § 11', do Regulamenmestre de 1984. o processo foi exam-inado pelO S-enhor
to do PRODASEN e, por encontrar-se, também, outro
Auditor do Senado e pelo Conselheiro Luiz Carlos Lemembro,_ Dr. Pedro Cavalcanti D'AlbLLquerque Netto,
mos de Abrc:u, designado pelo Senhor Presidente para
em miss~o no ext~rior. Os Senhores Conselheiros presenrelatar perante o Conselho, tendo recebido de ambos pates_tomam ciência do assunto em questão, o qual foi prereceres favoráveis a sua aprovação. A matéria é aiialíSavia~~nte autorizado por Sua Excelência. Em seguida,
da pelos presentes que a aprovam por unanimidade, decoloca-se _em apreciação o terceiro item,_ O-processo PDvendo o processo ser encaminhado à Comissão Dlretora
0448/84-2, referen_te a Prest~ção de Contas do PRODAdo Senado Federal para anãlise e-aprovação finat Nãda
SEN e do FUNDASEN do segundo trimestre de 1984. O
mais havendo _a_ tratar, o Senhor Presidente encerra _a
Senhor Presidente designa o Conselheiro Luiz Carlos Lereunião. E, para constar, eu, Atia Maria- Merlo Mare'nmos de Abreu para relatar o presente processo e
go, Secretãria do Conselho de Supervisão, lavrei a preapresentá-lo na próxima reunião. Prosseguindo, o S_esente ata que vai aSsinada pelo Senhor-Presidente e_denhor Presidente_ coloca em apreciação o quarto item, o
mais memOras do COnsdho. BraSília, 3lde agosto-de
processo PD-0479/84:5, refe-rente a Proposta de Alte1984.- AimiUI Nogueira da Gama, Presidente do Conseração do Orçamento Interno do FUNDAS-EN- pãra o
lho de Supervisão erri Exercício- Nerione Nunes Cardoexercício financeiro de 1984. O Conselheiro Luiz Carlos
so - Luiz Carlos Lemos de Abreu - Pedro Cavalcanti
Lemos Abreu, designado pelo Senhor Presidente parareD'Albuquerque Netto- Rui Oscar Dias Janiques.
latar a matéria, lê o se_u parecer, manifestando-se favorãvel a sua aprovação, obtendo, por parte dos presentes,
55' Reunião, realizada em S de outubro de 1984
aquiescência por unanimidade, devendo o processo ser_
encaminhado à Comissão Diretofa para aprovação final.
Aos cinco dias do mês de outubro de mil novecentos e
Passa-se ao quínto item da pauta, o processo PDoitenta-- e -quatro, às 10:30 horas, no gabím:te'- do
0335/84-3, rela ti v()_ a _conversão em vantagem peconiãria
SecretáriQ'"::Geral da Mesa do SenadO- F'edenil, reúne-se o
do afastamento pcir dedicação excepcionãl, referente aos
Conselho de Supervisão do PRODASEN~Sob a Presiperfodos aquisitivos de 1973/1918 e 1978/1983, do ex-dência do Dr NerJOne Nunes CardosO, em vista do Dr.
servidor Marco AfltôTiio Martins de Souza. O ConselheiAiman Nogueira da Gamii, DlretOr-Getal do_Senaào e
ro Nerione Nunes Cardoso; deSignado PeiO Senhor PreVice-Presidente deste Conselho, no exercício da Presisidente, na 53' r~uniào, para relatar o presente processo,
dência, encontrar-se afastado, em missão ofiCial no exterior. Presentes_Os Cõfiselheiros Dr. Luiz Cirloi Lemo"s.
lê Õ seU- Pafecer favorá.vei"à ap~ovação da presente prode Abreu, Dr. Luiz do Nascimento Monteiro (substituposta. Após análise, a matêria é aprovada por unanimito) e Dr. Rui Oscar Dias Janiques, Diretor-ExecutíV-000
dãde doS Senhores Conselheiros. Dando continuidade, o
PRODASEN. IniciandO os traóa:Jhõs- o Senhor Presiden.:Senhor Pr.esidentC coloca em apreciação o s.exto item, o
54~

Reunião, realizada e01 31 de agosto de 1984

Sob a Presidência do Dr. Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral do SenadO Federal e Vice"-Presídiriie do
Conselho de Supervisão e cOm a presença--dOs Senhores
Coilsdheiios NeriOne Nuries CardosO, Pedro CaValcãntl
O' Albuquerque Netto, Luiz Carlos Lemos de Abreu e
Rui Oscir Dias Janiques, Diretor-Execufivo do PRODASEN: -reúne--se· o Conselho de Supervisão dO PRODASEN, às 10:00-horas, do dia irintã llni-d6-agosto de

e

e
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processo P0-0758/&3-3. O Diretor-Executivo, através_de
correspondência (CT-DEX/SEN-394/84) dirigida ao
Dr. Aiman Nogueira da Gama, submete, novamente, à
apreciação do Conselho o referido processo que ti-ata da
conversão em vantagem pecuniária, por necessidade de
serviço, ·dos períodos de afastamento por motivo de dedicação excepcional dos servidores do PRODASEN. Esclarece, também, que as solicitações acham-se apresentadas em termos individuajs e devidamente autorizadas pelos servidores, conforme determinação do Conselho em
sua 51' reunião, realizada em 19-12~83. Após análise, a
proposta é aceita pela unanimidade dos presentes. O sétimo item trata da exposição do Diretõ?-Executivo (EMDEX/_SEN-f82/84) aó Excelentíssimo Senador Moacyr
Da lia, Presidente do Senado Federal, na qual solicita autorização para a adoção de vãrias medidas, com vistas à
imple~entaçào da segunda etapa do Programa PROTEUS~ o qual visa atender aos gabinetes dos Senhores
Sen<rdores. Este assunto é abordado pelo Dr. RUi Oscar
DiãS JaniqueS, Diretor-Executiv_o, a fim de trazer ao co----nhecimento deste Egrégio Conselho a aprovação de Sua
Excelência à referida solicitação e, conseqüentemente, a
aprovação pela Comissão Diretora do Senado Federal,
atraVés do Ato n~' 11/84, de 13-9-84, Passa-se ao oitaVo
itein, ·o processo PD-0319/81-3. o·oifetor-ExeCutivo,
através de expediente dirigido ao Dr. Aiman Nogueira
da Gama (CT-DEX/SEN-314-A/84), Vice-Presidente
deSie c0i1Sclho, solicita autOrização para celebrar com_ a
IBM do Brasil Üda. os Termos e Condições Gerais de
Forneciffiento de Programas IBM sob Licença Garantidos e Servlços de Apoio Local a PSL IBM Garantidos.
Esclarece que este contrato estabelece condições gerais
de fornecimento e manutenção de programas, n_ii.o envoiVend() em si mesmo custos, uma vez1 que a cada contratação é firmado um suplemento aditivo correspondente,
no qual são estabelecidos prazos e valores contratuais. A
matéria é analisada pelos Senhores Conselheiros, a qual
é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a votação. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretãria do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que vai asSinada pelo ~enhor Presídente e demais membr9s dQ Cçmselho. Brasília, 5 de outubro_de 1984._- Nerione Nunes
Cardoso, Presidente do Conselho_ de Supervisão, em_
exerclcio - Luiz Carlos Lemos de__ Abreu- Rui Oscar
Dias J aniques - Luiz do Nascimento Monteiro.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11

CAPITAL FEDERAL

ANO XXXIX- N• 135

QillNT.-\.-FElRA, 25 DE OUTUBRO

DE.l~84

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 180• SESSÃO, EM 24 DE
OUTUBRO DE 1984
!.I- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagem do Senhor Presl_deote da República.
N~ 188/84 (n'i' 383/84, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2 - Oficio do Presidente do Supremo Tribunal
Federal
N• S/21/84 (n• 57/84-P/MC, na origem), encami-

nhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nv
101.955-7, do 'Estado do Rio de Janeiro, o qual declara a inconstitucionalidade do art. 2'1 dà Lei n'i' 7.266,
de 17-10-73, daquele Estado.
1.2.3 -Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República.
N9 509 f84, encaminhando esclarecimentos da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, sobre o Requerimento de Inrormações n\l225/84,
com o objetivo-de instruir o Projeto de Lei do Senado

n• i53/84.
1.2.4- Pareceres encaminhados ll Mesa
1.2.5- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado IJJ 216f84, de autoria do
Sr. Senador Nelson_ Carneiro; que estabelece critério
para o reajustamento das prestações da casa própria
do mutuário profissionãl liberaL
1.2.6- Comunicação
Do Sr. Senador Roberto Campos, que se ausentará
do Pais.

1.2.7- Dls<ursos do Expediente
SENADORES HENRIQUE SANTILLO E JOR·
GE KALUME --Trans-curso do 51' aniversário de
fundação de Goiâni<i.
SENADOR MARCONDES GADELHA- 39o a·
niversário da ONU.
SENADOR ITAMAR FRANCO-Apeioà Presidência no sentido da agilização da tramitaÇãO de projetas de lei que menciona.

SENADOR HELIO GUEIROS- Repercução no
País, do ato da- Mesa do Senado, regulamentando
dispositiVO-Clã Lei" ComPlementar n~ 15/84, ·aiinente
aO funcionamento- do Colégio Eleitoral.
SENADOR ALMlR PINTO"- lt voô de avião
bandeírante da FAB com combustível vegetal.
SENADOR MAURO BORGES --Gratidão ao
Senador Jorg:e Kalume pelo pronunciamento feito na
presente sessão sobre o 51" aniversário de fundacão
de Goiânía.
SENADOR ALBERTO SILVA -Apresentação,
no dia de ontem, -pela F AB, de avião bandeirante
movido com combustível vegetal.
1.2.8- Comunlcaçio da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a rializar~se
hoje, às 18 horas e 30 minuio.s, com Ordem do Dia
que_ designa:.

1.2.9- Requerimentos
N'~ 256/84; de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, solicit~mdc;> _autorização do Sena_do, para participar, como Observador Parlamentar, da Delegação
do Brasil nas cerimônias comC:inOfativas do -301' ã.õi.: versâriO da Revolução de Primeiro de Novembro, a
serem realizadas em Argel.

N9 257/84, de autoria do Sr. SenadOr MarCo Maciel, solicitando a prorrogação por I ano, do prazo
da Comissão Especial Mista, criada pelo Requeri~
menta n" 712/83-SF, destinada a prpgramar come~
moiaçào pela passagem do ccintenário da Procla~
mação da República e da Primeira Carta Republicana no País. Aprovado. À Câmara dos Deputados.

1.2.10 - Apredaçào de matéria
RequeriineritO n' 255/84; lido-em sessãO-anterior.
Aprovado.

i.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n9 160/84, de auto~ia do Senhor
Senador Nelson Carneiro, solicitando; nos termos
dos arts. 75,_e, e-7() do Regimento Interno, a criação

de uma Comissão Especi31 Mista, comp-osta de 11 Se~ ..:.
nadares e 11 Deputados para .no··prazo de·2IO dias,
realizar estudos sobre a f8bricação~.c-omercializaçào e·
utilização de a!frotóxfcos no Pa:ís:'Retifado-pelo autor, nos termos do Requerimento nt.259f84.
- Projeto de Lei do Senado nt 139/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o ·oecretolei.n" 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegendas). (Em regime de urgência).· Votaçio adiada por
falta d~ quorunl.
-Projeto
l.529f79, na
sentadorhi,
combatentes
taÇãO adiada

de Lei da Câmara n' 10/81, (nt
Casa de origeni) que dispõe sobre apocom proventos integrais, dos exsegurados da Previdência Social: Vopor íãlta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara nt 44/81 (nt 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu~
nicação de massa (rãdio, televisão~ cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuârios ou qualquer _outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de c_omerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som ...:.... pOr profissionais e empresas brasileiras. Votação adiada por falta de quormn. ·
-Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 {n' 227/75,
na Casa de origem); que dispõe sobre c_ondiçõês a ob~
servar na renovação de contratos de atletas praftssiõ- -nais e dá outras providências. Votação adiada: por fal~
ta de quorum.
·
-Projeto de Lei da Câmara nt 6S/7!J. (n'
4.257f77, na casa de· origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviâria
Federal a seus ocupanteS. Votação adiada '(1or talt'a:dé:
quorum.
-Projeto de Lei ·,da Câmara nt 14{84· (M
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modifia··
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5:452, de I~? de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisóiia·à··rft&lher trabalhadora que contrair núpcias VOtá'Çio adiada por ralta de quorum.

j,

~
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Geral do Senado Federal
lmpr~sso

ALOISIO BARBOSA

sob a

respo~sabilidad& d~

ASSINATURAS

Diretor Executivo
V!a SYFoterfície:

LUIZ CARLOS DE BASTO$

Semestre
Ano

Diretor Industrial
RUDY MAUIIER

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tiragem, 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

-Projeto de Lei da Câmara n'~'.. 211/83 (nO?
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo óriiCo ao art. JY da Lei n'~' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que tr~ta da assist'ência jtii:1íchiria aos necessitados. Votação adiada por falta de quorum.

SENÁDOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao
Ministro Ibrahim Abi-Ackel em favor _da agilização
do andame-ntõ de prOjeto _de lei orgânica do Minis~
tério Público, a propósito da defasagem salarial dos
Procurados da Justiça do Trabalho.

-Projeto de Lei da Câmara n"' 79/79 (n9

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo
ao Banco Central no sentido de que os recursos do
crêdito rural captados no Nordeste sejam aplicados
naquela região.

1.511/15, na Casa de. origem), que acrescenta parágrafo ao art. 5"~ da Lei nt 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de ·
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do petróleo e do álccol,
quando destinados ao consumo próprio de motorista
profissionais autônomos. VotaÇão adi:lda por 'falta de
quorum.

SENADOR LQURIVALBAPTISTA- Homenagem de pesar pelo falecimento do Desembargador
José Fernandes Prado Vasconcelos, ocorrido recente-mente em Aracaju.

SENADOR !TA. MAR FRANCO -Justificando emenda de autoria de S. Ex.• que suprime o art. 89 do
Projetõ de Lei do Senado n~' 153/84-DF,_ que estima a
Receita e fixa a Despesa do Disiritó_Federal para o exercício financeirO de 1985.

1.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA.

1.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

RequerUnento n9 256/.84, lido no Expediente. Votação adiada por falta de quorum, após parecer da co-

2-ATA DA !Sio SESSÃO, EM 24 DE_
OUTUBRO DE 1_984
2.1-ABERTURA
2.-2--EXPEDIENTE
2.2.1- Apreclllçio de matéria

-

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR HELIO GUEIROS, pela ordem Indagando da Presidência sobre o quorum para votação de requerimento de licença para SenadOr aceitar missão do Executivo.
PRESIDENTE- RCsposta à indagação forinulada pelo Senador Hélio Gueiros.
---- · -- ----

Presidente da República, que concede pensão especial ao Frei José Maria Carneiro de Lima -ÜSM.
2.2.3 - Comunicação da Presidência
Retirada, por motivo que menCiona, das Mensagens n~'~ 131, 143 e 167, _de 1984, constantes dos itens
4 a 6 da Ordem do Dia da presente sessão.

2.3- ORDEM DO DIA
·- Emenda da Câmara dos Deput~dos ao Projeto
de. Lei do Senado n9 164/81 (n9 6.823/82, naquela
Casa), de iniciatiVa do Senador Luiz Viana, que proclama o Marechal-do·Ar Alberto Santos Dumont,
PatrO!"JO da Aeronáutica Brasileira, o Marechal-do
Ar Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasi
leira, e cria a "Medalha Eduardo Gomes". Aprovada.
À Comissão de Redaçào.
8

SENADOR HELV!DIO NUNES- Apelo em favor da instalação, em Teresina, de uma coordenadoria regional do INCRA no Piaui, objetivando a dinamização das atividades desse órgão naquele Estado.

-Projeto -de Lei do Senado n9 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcãntra, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de 1969, que
institui a Loteria Esportiva Federal, e dâ outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum.

missão competente.

Mesa do Senado Fodilral

DE SOUZA

Requeriffi~~to- n~ 256/84-, lid~ na sessãO~ ãritetiOr. =
Aprovado.
2.2.2 - Requerimentos

SENADOR FÂB!O LUCENA - Considerações
sobre os casos em que se faz necessária a transmissão
do cargo de Presidente ao Vice-Presidente da República.

N"' 260/84, de au_tori_a dos Srs. Aloysio Chaves e
Hélio Duque, de_ ufgên_c-iã para a- Mensagem n"'
183/83, que solicita autorização do Senado para o
reassentamento de ex-ocupantes de âreas indíginas,
atravêS da alienação de terras de. dqmínio _da União_
com área SUperior a três mil hectares.

SENADOR ÃLVARO DIAS- Simpósio Nacional de Agricultura e Meio Ambiente realizado recentemente em Curitiba- PR.

N'i' 261/84, de autoria dos Srs. Aloysio Chaves e
Humberto Lucena, de urgência para o Projeto de Lei
da Câm~ra n9 167, de 1984, de iniciativa d_o Senhor

8

-Projeto de Lei do Senaro n'l 9/84-DF, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a
estrutura das categorias funcioilais de Motorista Oficial, .Agente de Portaria e Engenheiro Florestal do
plano de classificaÇão de cargos instituído pela Lei n"'
5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outi-as providências. Aprovado. À Comissão de Redaçãó.
-Projeto de Lei do Senado n~' 120/84-DF, de iniciativa do SenhOr Presidente da República, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair cmprê.stimo interno-·destinado ao Desenvolvimento do
Programa de Aglomerados Urbanos. Aprovado. À
Comissão de Redação.

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS ,\PÓS A ORDEM DO DIA.
Mensagem Presidencial n'l 183/83, em regime de
urgência nos termos do Requerimento n~ 260/84,
lido_ no Expediente. Aprovada, nos termos do_ Projeto
d_e__~es.oluçãp_ n9 66/84, após pareceres das comissões
c_orilpetentes, tendo dlScutido a matêria os Srs. Itamar Franco e Hélio Gueiros. À Comissão de- Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 66/84,
em regime de urgência. Aprovada, à promulgação
Projeto de Lei da Câmada n'i' 167/84, em regime d(:_
urgência nos termos do Requerimento n'i' 261/84,
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lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão conipetente. Ã sanção.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'
164/81, constante do primeiro item da Ordem do
Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n~>
262/84. À sanção.
Redaç-d.o final do Projeto de Lei do Senado nl'
9/84-DF, constante do segundo item da Ordem do
Dia. Aprovada, nos termás dó-- Requerimento n"'
263(84. À sanção.
Redação final do Projeto de Lei do Sen_a_do _nt
120/84-DF, conStante do tet-Ceiro item da Ordem do

Dia. Aprovãda, nos -teirnos do Requeriniento n'
26J /84. Ã sanção.

2.5-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
ConvoQrção de' sessão extraordinária a realiZar-se

hoje, às J9 horas e 40 minutos, com Ordem áo Dia
que designa.

2.6- ENCERRAMENTO.
3-ATA DA 182• SESSÃO, EM 24 DE OUTUBRO DE 1984
3.I-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 -Requerimentos
- N'i' 265(84, de urgência Para o ofício fi'i' S/7/84,
do Governador do Estado de São Paulo, solicit<indo
autorização para que aquele Estado possa realizar operação de crédito externo rio valor de cinqUenta e
cinco milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos, destinada à imPlantação de um Programa de Saúde na Região Metropolitana de São Paulo.

N'i' 266/84, de urgênda piira o Projeto de Lei da
Câmara n~' 168/84 (n'i' 3.007 j84, na casa de origem),
de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que

concede pensão especial ao Frei Peregrino Maria
Carneiro de Limã-:._ OSM.
3.3'- ORDEM DO DIA

Ata da

-P-rojeto de Lei da Câmara n'~ 82/84 (n'i'
1.654/83, na Casa de origem) que dispõe sobre a
criação e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do trabalho da Terceira Região e dá outras providências. Aprovado, em segundo turno. À
sanção.
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- Redacão final do Projeto de Resolução n"'
67/84, em regime de urgência. Api-onda. À promulgação.

-Projeto de Lei da Câmara n"' )68/84, em regime
- - de urgência, nos termos do Requerimento n\' 266/84,
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente. Ã sanção.
-Projeto de Lei do Senado n"' 123/84-DF, de ini- cí<itíva do Senhor Presidente da República, que altera
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'
a est!-utura da Categoria FunCiOnal de Bibliotecário,
l23f-84-DF, aprovado na Ordem do Dia da presente
do Grupo-Outras Atividades de_ Nfvel Superíor, de
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9
que trata a Lei n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e
267/84. A sançâQ.
dá outras providências. Aprovado. A Comissão de
Redaçào.
Redução final dQ __ :Projeto de Lei do Senado ll9
163/84, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9
-Projeto de Lei do Senado n"' 163/84, de autoria
268/84. Ã Câmara dos Deputados.
da Comissão DJriiiOra~que reajusta os atuais valores
de vencimentos e proventos dos servidores ativos e i- Redações finais dos Projetas de Resolução n"'s
nativos do Senado Federal, e dá outras providências.
63 e 64/84, aprovados na Ordem do Dia da presente
Aprondo. Ã Comissão de Redação.
Sessão. Apr(!vadas, nos termos dos ~equerimentos
n•s 269 e 270(84. À promulgação.
-Projeto de Resolução n'l 63f84, que autoriza 0'
Governo do Estado de Mato _Grosso a realizargpe3.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
ração de empréstimo externo no valor de até USS
SENADOR ITAMAR FRANCO - Realização,
80,000,000.00 (oiten~a milhões de dólares norteem Juiz de Fo-ra- MG, do "Seminário sobre os Meamericanos) destinado ao Programa Rodoviário Esninos de Rua", focalizando o problema do menor atadual. Aprovado. À Comissão de Redação.
bandonado.
-Projeto de Resolução n'~' 64/84, que autoriza o
Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares
norte-americanos) destinado ao Programa Rodoviário daquele Estado. Aprovado. Â Comissão de Redação.

~4- MA TERIAS APRECIADAS APóS A ORDEM DO DIA
-Oficio n"' S/7/84, em regime de urgência, noS termos do Requerimento n' 265/84, lido no Expediente. Aprovado, nos termos do Projeto de Resoluç-.lo n"' 67/84, após pareceres das comissões competentes, tendo usado da palavra na sua discusSãO õ Sr.
Lomanto Júnior. Ã Comissão de Redaçào.
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_ 3.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA

DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
-4- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Senador Henrique Santillo, proferido na
sessão de 22~ 10-84.
~Do Sr. Senador Aloysio ChlJves, proferido na
sessão -di-2.3= I 0-84.
--- ---

5-ATAS DE COMISSÕES

6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE l'ARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 24 de outubro de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária,

da 47• Legislatura

Presidência dos Srs. Lomanto Júnior e Martins Filho.
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES QS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Fábio LucenaRaimundo Parente- Odacir Soares- Aloysio Chaves
- Gabriel Hermes -.Hélio Gueiros -José Sarney Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Lins- Virgílio Távora- Moacyr Duaife.:.... Martins
Filho - HumbertoL:'ucena - Marcondes Gade_lhaMarco_ MacieJ - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
- Passos Pôrto - Jutahy Ma8alhâes - Lomanto Júnior- Luiz Viana -João Calmon- José lgnâcio Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro...:... Roberto
Saturnino- Itamar Franco- Morvan Acayaba- Fer~
nando Henrique Cardoso - Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fragelli- AffonsO
Camargo- Álvaro Di3s- Enéas Faria - Jaison Bar-

reto- Lenoir Vargas- Carlos.Chiarelli- Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de
presença acusã Õcomparecimento de 44 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !"'-Secretário procederá à leitura do Expediente.
_É lido o se_g~inte

Complementar {n"' 191/84- Complementar na Câmara
dos Deputado:;;), de autoria do SCnador Aloysio Chaves,
adaptando a Lei Complementar n\' 15, de 13 de agosto de
1973, que regula a composição e o funcionamento do
Colégio que elegerá o Presidente da República e dá _outras providências, às disposições da Emenda ·constitucional n~" 22, de 29 de junho de 1982. (Projeto que se
tran:;;formou na Lei Complementar n"' 47, de 22 de outubro de \984.)

EXPEDIENTE
OFICIO
MENSAGEM
Do Presidente da República, restituindo autógrafos de
projeto de lei sancionado:
N"' 188/84 (n"' 383/84, n.i- origeln), de 22 do corrente,
referente ao Projeto de Lei do Senado n" 148, de 1984-

Do Presidente do Supremo Tribunal Federal
N• S/2l/84_(_n• i7/84-P/MC, na origem), de 17 do
corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias das
nolas t:tquigráticãs- e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordi-
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núrio n~' 101.955-7, do Estado do Rio de Janeiro, o qual
deci:.lrou a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei n9
7.266, de 17-10-73, daquele Estado.
À Comissão de Constituição e Justiça
AVISO
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da

Repu1Jiica
N'i' 509/84, -de 22 do corrente, encaminhando esclareci-

mentos da Secretaria de Plancjamento da Presidência da
República sobre os quesitos constan_tes do Requerimento de Informações n~' 225, de 1984, formulado pelo Senador Itamar Franco com o objetivo de instruir o P_rojeto
de Lei do Senado nl' t53, de 1984, que ..estima a Receita
e fixa a Despesa do Governo do Distrito Federal para o
exercício-fiilãtl"Ceiro de t 985".
À Comissão do-Distrito Federal para ser anexado
ao ProJeto de Lei do Senado n~' 153/84~DF
PARECERES Nos 670 E 671, DE 1984
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo o\' 1, de
1984 (o\' 17-B, de 1983-CD), que uaprova.o texto do
Acordo de Cooperaçio Cultural, Cientifica e Técnica
entre o Governo da República Federadva do Bruil e o
Governo de Antfgua e Barbuda, celebrado em
BrasDia, em 17 de agosto de 1982".
PARECER N• 670, DE 1984
Da Comissio de Relações Exteriores
Relator: Senador Octirio Cardoso
O Senhor Presidente da República submete à consteleração do Congresso Nacional, nos termos do artigo 44,
inciso I, da Con-stitUição Federal, acompanhado de Ex~
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acordp de Cooperação
Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da Re~
pública Federativa do Brasil e o Governo de Antígua e
Barbuda, celebrado em Brasília, a 17 de agosto de 1982.
Consoante os conhecimentos contidos na nota miniS~erial ••o referido Acordo visa a instituir e sistematizar a
cooperação cultural, científica e técnica entre o_ Brasil e
aquela jovem nação amiga...

O Governo-de Antígua e Barbuda, demonstrando interesse em dinamizar a cooperação com o Brasil, enviou
o seu Primeiro-Ministro, Senhor Vere CQroWall Bird,
para celebrar o presente Acordo, cujo tex.to, amparado
no respeito aos princípios da soberania- e iridependéncia
nacional, da igualdade ~o Direito, das vantagens rCciprOC'd.'> e da não ingerência nos negócios internos Qe caâ~ _
uma das partes, visa, sobretudo, a promover, pelos
meios apropriados, uma cooperação eficaz nos domínios
da cultura, da ciência e da técnica.
Evidencia-s~. no exame acurado do texto ora sob nos;a análíse, tr3:tar-se- de um Acordo Base, cujas trocas de
informações culturais, científicas e técnicas; intercâmbio
de artistas, de cientistas e técnicos e orgm1izã.ção conjunta de eventos de caráter cultural e científico constituem O
primeiro pass-o no sentido de uma aproximação comercial futura, a ser acordada pelas partes.
Nada encontra.ndo que impeça a aprovação do presente Acordo, opinamos, na forma regiinental, pela sua
aprovação, conforme o Projeto de Decreto Legislativo n9
I, de 1984.
Sala das Co"missõ-es; em 20 de junho d_e 1984.- Luiz
Viana, Presidente -Octávio Cardoso, Relator -Amaral Peixoto-'- ~irgílio Távora- Saldanha Derzl- Nel-

son Carneiro- Severo Gomes- Joio Calmon- Itamar
Franco.

DIÁRIO bO CONGRESSONACIONAL(Seção II)

PARECER No 671, DE 1984
Da Comissão de Educação e Cultura

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repl!blica submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Cooperação Cultural, CientHica e
Tecnica entre o Brasil e Antígua e Barbuda, assinado em
Brasília,_em 17 de agosto de 1982, por ocasião da visita
ao Brasil do Primeiro-Ministro de Antígua e Barbuda,
Senhor Vere Cornwal\ Bird.
Em sua Exposição de Motivos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o Ministro de Estado das
Relações Exteriores diz que:

"O referido Acordo visa à instituir e sistematizar
:a cooperação cultural, científii:ã e técnica" entre o
Br.~~il e aquela jovem nação a~iga".
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A proposição visa a acrescentar, simplesmente, ao fi.
3~, da Lei n~> 5.250, de 9 de fevereiro de
1976, que "regula a liberdade de manifestação-do pensamento e de informações", a expressão: " ... e as empresas
cinematográficas".
2. Examinada na congénere do Congresso Nacional
pelas Comissões de constituição e Justiça, Comunicação
e Educação e Cultura, que lhe deram pareceres unanimemente aprovados, a matéria foí acolhida, sem divergên·
cias, pelo Plenário.
t que o acréscimo que se lhe pretende introduzir é plenamente justificável, vez que não se compreende que da
legislatura que cuida de preservar valores nacionais liga·
dos ao setor de comunicação de massa, sejam excluídos
-os" ligados à cinematografia.
3. De outra parte, a Lei Maior estabelece a competên·
cia da ü nião para legislar sobre a liberdade de manifes·
tação de pensamento (art. 153, § 8_9, combinado com o
art. 8'>':, XVII, a) e traça _o_ poder de in-iciativa COncorrente
ríal do § 4~>, art.

(art. 56).
O -tex.tõ dO -Acordo segue os princípiOs de soberania e
independência nacional, da igualdade no Direito, das
vantagens reciprocas e da não-ingerência nos negócios
internos e comj1romete as Partes Contratantes a promover, pelos meios apropriados, uma cooperação eficaz nos
domínios da cultura, da ciência e da técnica, sendo que
para isso cada Parte COntratante se esforçará para estimular c favorecer a cooperação entre centros culturais e
de pesquisas científica e técniCa: e outras- instítllições-culturais dos dois países, com o -objetivo -de intercambiar inrormações e experiências nas áreas citadas.
Assim, os Governos do Brasil e Antfgua e Barbuda
contribuirão, dentro dos princípios de respeito à sobetu
nia e de não-ingerência nos ãssuntos internOs, ·ao cOilhecimento recíproco dos valores culturais de seus povos,
pelos seguintes meios:
-troca de inrormações culturais, científicas e técnicas:
-interCâmbio de artistas, de cientistas e de técnicos; e
-organização conjunta de eventos de_carãter cultural
e científico.
O Acordo terá validade por período de 5 (cinco)"anos
e será _renovado por recondução_ táCita ~e novos períodos
de-5-(cinCo) anos, a menos que uma -das Partes Contratantes noüfique a outra, por via diplomática; de sua decisão de denunciá-lo.
Isto posto, e por se tratar de importantes documentos
internadOmiis qiie -objeiiv<i,_errcorajar a ttoca de informações e a favorecer o intercâmbio de missões de estudo
nas áreas culturais, científica e técnica, somos pela sua
aprovação. por julgã-lo justo e oportuno.
--Sala das Comissões, 18-de outubro_de 1984. -Joio
Calmom, Presidente- Feraando H. Cardoso, RelatorÁlvaro Dias - Octávio Cudoso - Eunice MldiUes Gas:tio Müller.

PARECERES N• 672 E 673, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara D'l40, de 1984
(•"' 617-B, de 1983, na Câmara dos Deputados), que
-"equipara às empresas jornalfstlcas, para fios de respõilsabflldades clvll e penal, as empresas cinematográficas".
PARECER No 672, DE 1984
D~;t Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvidio NuneS
:Apfóvãdo na Câmara dos Deputados, vem à revisão
do Senado Federal o Projeto.de Lei n9140, de 1984(PrpM
jeto de Lei n~ 616-B, de 1983, na Câmara dos Deputados), que "equipara às empresas jotnalfsticas, para fins
de responsabilidade civil e penal, as empresas cinematogiâficis".

Quanto ao mérito, recolho da própria jUStificação do
projeto tópico:
''Não se justifica- que essa atividãde, de impor·
tância fundamerital para o desenvolvimento e preservação dos valores nacionais, seja contiolada por
estrangeiros e na dependência de seus interesses,
quase sempre contrários aos nacionais."
Face ao exposto, o parecer é pela constitucionalidade
ejuridicidade do PrOjeto de Lei n' 140, de 1984, ao tempo çm que afirma a oportunidade e conveniência da matéri·a
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1984.- José Fragelli, Presidente eventual -- Helvídlo Nunes, Relator Odaeir Soares ::._ Amarai Furlan - Octávio Cardoso -Eoéas Faria - HéUo Gueiros - Passos Pôrto.
PARECER N• 673, DE 1984
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
_ A proposição 6n exame, de autoria do ilustre Deputa-

do Sarney Filho, tem por escopo equiparar às empresas
jornalísticas p"ara fiil.S de responsâbiHdade civil e penal,
·
as empresas cinematográficas. ·
Em sua justifiCação o autor do projeto diz:
••o objetivo da Lei n'~' 5.250_- também chamada·
Lei de Imprensa ou Lei Brasileira de Informação-~
em seu art. 39, -é Pieservãi à média naciorial de interesses e influências diretas externas, determinando
assim que nenhuma empresa do setor de comuni-cação de massa, que forme ou modifique opiniãc
pública, seja controlada por estrangeiros.
E se enumeram, para os fins da lei, no§ 4', como
empresas jornalísticas, as de televisão e radiodifusão
e até mesmo as agências de noticias. Por uma falha
da Iei, ficaram de fora as empresas cinematográfi- cãs, ou seja, as que exploram o cinema, atravês da
produção e distribuição de filmes no território na·
cional.
O cinema é um formador (o'u deformador} de opinião pública tão poderoso como a televisão e o rádio, tanto assim que as -preocupações dÕ- Mlríistério
da Justiça, através do Serviço de CenSUra -de OiVer- ·
sões Públicas, são maiores com relação a filriles do
quç: a peças de televisão.
·
Além disso, dentro da tecnologia moderna, com
o aParecimento do videocassete, grande parte da
programaçãO das estações de televisão do Pais é
produzida por empresas cinematográficas, quase em.
su-i-iOtalldade estrangeiras.
Não se justifica, assim, que essa- atividade, de iril~
portâncja fundamental para o desenvolvimento e
preservação dos valores nacionais, seja controlada
por estrangeiroS e na dependência de seus interesses,
quase sempre conti-ârios aos nacionais.
-
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Na maior parte dos países da Europa, como Estpanha, Portugal, Alemanha, e, mais recentemente,
no canadâ, tem sido introduzida legislação, limitando ou banindo gestão estrangeira na ârea cinimatográfica."
Preliminarmente, concordamos que a Lei n9 5.250/69
que ·•regula a liberdade de manifestação do pensamento
e de informações" teriha, segundo a justificação, cometido a falha de deixar de fora as empresas cinematográficas.
Verifica-se, que o texto cuja modificação é proposta
tem por objetivo vedar, com rigor, a participação de es-

trangeiro nas empresas mencionadas no dispositivo,
mesmo que indiretamente.
Ainda a propósito do trecho citado na justificação,
convém esclarecer que empresa cinematográfica rião ê apenas aquela que cuida da produção e distribuição, mas
também a que trata da exibição de filmes, ai compreendido sobretudo o mercado tradicional das salas de exibição
ou cinemas.
Ademais, o cinema, entendido aqui como comunicador de massa, é um poderoso formador de opinião, podendo ser instrumento de apoio inestimável ao processo
cultural de maior integração n.ã_cional.
Assim, com a inclusão das empresas cinematográficas,
equiparadas às empresas jornallsticas.. para fins de responsabilidade civil e penal, evita-se que essa atividade
importante e expressiva para o desenvolvimento e preservação dos valores nacionais, como,diz a justificação,
se subtrai da fiscalização e limitações da Lei de Impren-

sa.
Tendo em vista o espíríto~da Lei nll 5.250, de 1967 (Lei
de Imprensa) e o objeti\_'o do projeto em estudo, assim
como o potencial de influência da produção cinematográfica sobre a educação e cultura nacional- quer por
meio de cinema ou da televisão- conclufmos pela oportunidade da medida preconizada.
Isto posto, achamos que o projeto, em estudo,
justific<i-se duplamente, não só nO íntereSse da preservação de nossa integridade cultural, como no da própria
indústría cinematográfiCã. brasileira, opinando por sua apro'vação, por julgá-lo justo e oportuno.
_ __
Sala das Comissões 18 de outubro de 1984:- Joio
Calmou, Presidente -Fernando. H. Cardoso, RelatorGastão Müller - Álvaro D~as - Eunice Michiles - Octávio Cardoso.

PARECER N• 674, DE 1984.
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Lei do Sellàdo nlllll, de 1982,
que "assegura aos passggelros de aeronaTes ressarcimento integral dos danos decorrentes de acidentes,
quando decorrer de culpa grave do tnnsportador".
Relator: Senador José Fragelli.
O PLS nll 111, de 1982, de autoria do nobre Senador Itamar Franco, altera o _Código Brasileiro -do __ Ar
(Decreto-lei nY 32, de 18 de dezembro de l966}c0nlo objetjVo ,_de "responsabilizar com maior severidade os en·
volvidos no tráfego aéreo", na hipótese de acidentes resultantes de .. dolo ou de culpa grave do transportador
ou de seus prepostos".
Para atingir tal situação_jurídíca, o projeto altera aredação do art. 106 do mencionad_o Oecr~o-leí n9 3_Z.f66_ e
acrescenta, às normas vigentes, disposições que amparam os direitos das vítimas de danos decorrentes de acidentes aéreos.
Argumenta o autor, na sua justificação, que os tra~s~
portadores aéreos fOram privilegiados, no passado ~
com a limitação da sua responsabilidade civil, consoante
a preceituação do art. 106 do _citado Decreto-lei - em
virtude do "incipiente estágio em que se encontrava a-tecnologia de vôo", motiVo que, nOs dias atu::tis, já não
mais se justifica. Ao dolo --:-- que é vigentemente a causa
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única suscetível de retirar o privilégio civil conferido aos
tranportado res aéreos - o projeto acrescenta a "culpa
grave.., estendendo, assim, as motivações que poderão agravar a responsabilidade civil das empresas de aviaçã_o
comercial.
á Art. 211 do pro}eto dá à vítima o direitO di amplo acesso aos inqué-rífos inStaurados para a apuração das
causas do evento, estendendo-se, no art. 49, a responsabilidade pelos danos às autoridades administrativas IncumbidaS de velarem pela segurança do vôo, quando os
acidentes aéreos decorrerem de sua ação ou omissão.
Como se verifica, t18.da se pode objetar ao projeto em
relação à sua constitucionalidade, juridicidade e, inclusive, q-uanto ao méritO; já que se trata de medida de grande
interesse público.
O art. 39 do projeto, porêm, está a reclamar reparos
pois o mesmo faz referência a um dispositivo, do
Decreto-lei n9 32f66, que, pelo art. 111 do projeto, vai ter
nova redação. A redação antiga, pois~ será extinta, não
nos parecendo de boa técnica legislativa que seja ressuscitada para se atend.er ~os propósitos do art. 39 do proje-

to.
Pelas razões expostas, somos favoráveis à aprovação
do projeto, com a seguinte
EMENDA No l·CCJ
Dê-se ao art. 311 do projeto a seguinte redação:
••Art. 311 Quando resultar provado que o acidente ocorreu em virtUde de fato imputável a outrem que não o transportador, a responsabilidade
deste não excederá o limite legal do seguro compulsório, respondendo o terceiro- Pela quantia que o ultrapassar."
Este o noss_Q parecer.
~SALA DAS COMISSÕES, 17 de outubro de 1984.-

Helvídio Nunes, Presidente'- José Fragelll, RelatorPassos PôrtO - Guilherme palmeira - Odacir SoaresMorTan ACayaba- Hélio Guelras ---Aderbal Jurema.

PARECERES NOS 675 e 676, de 1984.
-Sobre o Projeto de Lei da Câmara o9 291 de 1983
(n9 661-D? de 1983, na Câmara dos D~putados), que
dá nOva ledação ao-'artigo 49 da Lei n9 5.371, de õS de
dezembro de 1967, que autoriza a instituição da Fundação Nacional do lndfo e dá outras provldênclas.

PARECER N• 675, DE 1984
Da Comissão de Constftulçio e Justiça
Relator Senador José Fragelll
De autoria do _nobfe Deputado Mário_Juruna, temos
sob exame o projeto, já_apro"vàdo pelã Câmara dos_Deputados, que altera a estrutura da Fundação Nacional
do Indio, modificando o art. 49 da lei que criou aquela
instituição.
A proposi_~o,_ entre __ ?ut~as providências, áetermina
que a Fundação seja adminístrada Por um Conselho Diretar composto por pessoas apontadas por comunidades
indígenas "e que sCjani tndios ou pessoas reConhecidamente indigenistas-e conhecedores da situação do Indio
no Brasil". ••E, para fiscalizar os a tos do Conse1ho Diretor e os dos representantes regionais da Fundação Nacional do índio", são cri~dQs, respectivamente, wn Conselho Indígena Nacional outros regionais.
.
A matêfia for amplamente debatida nas Comissões
Têcnicas da Câmara; especialmente na sua douta Comissão de Constituição e Justiça, que se incumbiram de aprimorar o projeto. De todos os estudos travados sobre a
proposição, resultou a conclusão de que a mesma ê cons·
_ titucional, jurídica e está elaborada em boa técniCa legis-lativã,_ merecendo apoi8J!lento -~nclusive quanto a() méri-

e

to.
Reportamo-nos aos brilhantes pareceres produzidos
na outra Casa do Congresso par opinar favoravelment~
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ao projeto, dada a sua constnuc10nalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa.
Este. o nosso parecer.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1984.- Murilo Dadan},_ Presidente -José FrageiU, Relator - Martins Fllho- Passos Pôrto - Hélio Gueiros -José lgnáclo Ferreira- Aderbal Jurema- Helridio Nunes- José Fn.gelli.

PARECER N• 676, DE 1984
Comissão de Agrlâ.ltura

•D~:t

Relator: Senador Enéas Faria
Vem ao exame deste órgão técnico o projeto--de lei da
Câmara que modifica a redação d_o art. 411 da Lei n11
5.371, de 1967, a fim de permitir que a FUNAI venha a
ser administrada "por pessoas apontadas por comunidades indígenas e que sejam índios ou pessoas reconhecidamente indigenistas e cOnhecedoras da situação do índio
no Brasil".
Pelo§ 29, o Conselho Diretor de que trata o§ 111, será.
fiscalizado por ''um Conselho Indígena composto por 5
(cinco) líderes índios•._ E o§ 311 cria "um Conselho Indígena composto de 5 (cinco) membros apontados pelas lideranças indígenas da região", "para fiscalizar os atos dr!
representates reJtion-ais da Fund:~cão".
- O § 411 vincula a f<'UNAI diretamente à Presidência da
Rep6blica, retirando·a, dessa fonna, do âmbito do Mi·
nistério do Interior.
Dessa forma, a proposição cria dois Conselhos Indígenas: um de caráter federal, destinado a fiscalizar os a tos
_da_ adminis_tração central; outro, de jurisdição regional,
com a .competência para m'calizar os atos da administração regional.
Q número de conselheiros- apesar da jurisdição menor e maio"r- é estabelecido em cinco, pois assim considera preferível ci aumento do projeto, Deputado Mário
Juruna.
Amatêria foi examinada e aprovada pelas Comissõe~
e pelo Plenãrio da outra Casa do Congresso. A douta
Comissão de C_o_ns_tituíÇão e Justiça do Senado também
opinou favoravetmente.
O projeto, evidentemente. cria situação nova. Colide
com disposições Vigentes do_ Código Civil, na parte relativa à capacidade civil da pessoa natural.
Entretanto, esta Comissão deve ater-se ao_ Re_gimCnto
Intei-no e à competêiicia que ele traça, porquanto o tema
de capacidade civil foi examinado pela douta Comissão
de Constituição e Justiça.
OUtro detalhe está na denominação unuorme de Conselho ln dígena, para os âmbitOs federal e regional.
Do .r9n_to de vista desta Cotnissão, o projeto abre
perspec_tiv3s i pãrticipação do fndio na sociedade brasileira. Desse ângulo, ê salutar que o silvícola, prejudicado
e reduzido em sua atividade, readquira parcela de direito
que é seu, como ocup'ante multissecular das terras que os
portugueses tomaram para formar_ o Brasil de hoje.
Para a agricultura brasile!ri, a proposição traz beneff~
cios, pois o índio precisa assumir responsabilidades no
contexto da noss~ sociedade, a fim de que as frentes pioneiras não mais se tornem conflituosas, mas possam con::.
tar com a: colaboração do silvícola.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984. -Álvaro
Õ!as_, _Preside~!E -)~~as Faria, Relatt~r- Benedito Ca~
nelas - GalviÕ Modesto.

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - O Expediente lido vai à publicação.
S~bre a mesa, projeto_de lei que vai ser Iid~ pelo Sr. 111SCcretário.

B lido

o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
nt' 216, de 1984.

Estabelece critério para o reajustamento das pres-tações de casa própria do mutuário profissional liberal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O reajustamento das prestações mensais de
amortização dos contratos de aqtiíSfção -Ou construção
de casa própria, I)elo Sístema FinanceirO de Habitação,
quando se tratar de mutuário profissional liberal,
ralizar-se-á em conformidade com os aumentos da _respectiva contribuição previdenciâria.
Art. 21' Esta lei entrará eni vigor- ila data de sua
publicação.

Art.

3~'

Revogam-se as disposições em contrãto.
Justificaçio

O critério da equivalência salarial, em que o BNH parece haver-se apegad_o para estabelecer os níveis de reajustamentos das prestações de casa própria, à parte as enormes dificuldades de seu total entendimento ;tté m~:
mo por pessoas do ramo, não é, certamente, o mais ade-quado para aplicação aos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação que exercitam- profissões lib~Jrais e
que, portanto, não percebem salário e não 1êm O seU ganho aumentado a cada vez e na mesma proporção das elevações salariais periódicas.
De outra, parte, conforme bem lembrado pelo Dr.
Arthur Pacheco, ilustre advogado do Rio de Janeiro, ·o
profissi-onal liberal está sujeito a obedecer a um critério
de recolhimento previdenciárío, de tem pó de valor, que
varia em -relação a .. n" salârios de recolhilileilto (iim Critério do próprio contribuinte) e valor reajustável sempre
que o salário é ma:jorado.
Este, portanto, - o critério da elevação da contribuiÇãoprevidenciária- põderia ser o paradigma aplicável aos reajustainentos das pre~tações de amortiZaÇãO da
compra de casa própi'lã., quando o mutuário for--Piofis:
sional liberal.
Sala das Sess_ões, 24 outubro de 1984.- Nelson Carneiro.

e

Às ComissQes de ConstituiçãO e Justiça e de Economia

O SR. PRESID_ENTE (Lo_manto Júnior) ~-o _projeto
lido será-publicadO e remetido às comissões-Competentes.
Sobre a mesa, comunicação qõe Vai ser lida pelo Sr. 19Secretário
É lida a seguinte

OF(GAB/N• 066(84
Em. 10-10-84
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a_ Vossa Excelência~ de acordo com o disposto no artigo 43, alfnea a, do Regimento Interno, que nie ausentarei dos trabalhos da Casa
durante o período de 17 a 29 de outubro de 1984, para
proferir conferências no exterior.
Atenciosas saudações. -

Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr)- A Comunicação lida vai à publicação.
-- -O SR. PRESIDENTE (Lonianto Júnior)- Há ora-dores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, gostaria
de ceder a minha vez ao eminente SenadOr H:enrique
Santillo. Posteriormente, falarei em Seu lugar. uma homenagem especial ao Estado de Goiás.

e

O SR. PRESID~TE (Lomamo Júnior)- V. Ex• será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, [j'NTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR},JENTE.
O SR. PRESiD-ENTE (Lomanto Júrliof)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pfonuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
numa citação especial, jã que estamos homenageando a
memória de Pedro Ludovico Teixeira, e comemorando a
fundação da cidáde de Goiânia, -cci"nStniíclã por ele, eU
quero nominar seus dil((tos filhos que aqui se encontram,
os nossos colegas Senador Mauro Borges Teixeira e Paulo Borges Teixeira, Deputado Federal.
O desejo do Brasil de integrar o seu território vem de
longos anos e o Marquês de Pombal foi um dos pioneiros de acertada iniciativa, desde o momento em que seu
gênio de estadista criou colônias agrícolas no -vazio es~
paço amazônico.
Outros governantes, já nos períodos imperial e republicano, também tiveram igual pieocupação, quer
abrindo os portos à navegação estrangeira, quer coiÕnizando, ou criando territórios e abrindo estradas, especialmente na Amazônia e TIO <:entro~OeSte. E essa meta
não se arrefeceu com os Governos Revolucionários de
Castello Branco a João Figueiredo.
Não se pode omitir Getúlio Vargas, entre aqueles que
se propuseram a ocupar as terras devolutas desta Pátria,
com as medidas por ele tomadas em 1930, Ú:ndo inclusi~
ve, com a mudança da velha Capital de Goiás para a par-te mais adequada do Estado, aproximando-o-dos centros
desenvolvidos como o Rio, São Paulo e Minas Gerais,
região que lhe é limítÍ'ofb.
E essa -tarefa hercúlea, alimentada há um século,
tomar-se--ia feal com o idealismo do mêdico Pedio Ludovico Teixeira, que sentindo essa neCeSsidade não tergiversou, e da idéia partiu para a realidade, vale-ndo-se da
sua conhecida {orça di Um dos Uderes da Revolução de
1930, e posteriormente, de Interventor de Goíás.
Ocultando a dor do sentimento que o ligava à velha
metrópole- palco de inumeráveis acontecimentos políticos- raciocinou e, mesmo sofrendo, tomou a decisãO
correta e patriótica; ifariSferindO-a pãra o local deVidamente estUdado, onde antes existiam as fazCndas de gado
Cre:mêia, Vaca Brava e Botafogo.
A sua carta enviada à AsSeii:ibfêi3. CegiSiaÜva, bem retrata a sua figura de homem obstinado e que, face a seu i-dealismo puro e sadio, estava muito além da sua época.
Diz o bravo lutador:
.. PenSO deveis comparecer à Assembléia e votar uma lei conforme já conversamos, baseada no
artigo 18, n"' 16, da Constituição, o que s.eria lógico e
aceitável em face do ambiente de inseg"Urança provocado pela questão da mudança.
O futuro dir"á.
·
_ Só Deus t.et-á p-o_deres para ine fazer rec1,1ar.
:Do amigo Pedro Ludovico."
-

Planejada pelo 1,1rbanista Atflio Correia Lima, o velho
líder Ludovico, sem medir canseiras, fazendo de um barracão o seu palãcio, efetívoi.J. a mudança e plantou acidade que alegra o Centro~Oeste pelo progresso alcançado,
em especial, -depois do nasclinento ·de Brasília.
- E--peáio Ludovico TeiXeira, venCendõ" os primeiros·
percalços, j ã via no horizonte dístante o despontar da luz
que haveria de iluminar a sua caminhada. O registro-que
fez corrobora a minha assertiva. Eis:
"Sem violências, indiferente às maledicênciaS dos
que são incapazes de se sacrificar por unl1deal, re--

Outubro de 1984

solvido a antes cair com a minha idéia a "abandonála por interesses pessoais, venho vencendo todos os
óbices da caminhada construtora."
Essa figura ímpar, homem de sensibilidade, também
soube diagnosticar o mal que afTigia a sua p!aga,
oferecendo-lhe a terapêutica com a construção da nova
Capital- hoje a pujante Goiânia, que se tornou sede d_o
Go.verno em 1937, oficialmente inaugurada em 24 de our~,~_bi_Q de 1942, há 42 anos.
Proclamou a sua vitória com a humildade de que soube batalhar e vencer:
"Não será preciso que nos encarreguemos de frisar as conseqUências benéficas da construção de
Goiânía. Elas aí estão aos olhos de todos. Um surto
.de progresso jamais verificado em nosso território,
domina todos os setores de suas atividades. Goiânia
abriu novos horizontes a Goiás."
E prosseguiu:

"Esta palestra é um depoimento sincero de quem
viveu intensamente todas as fases da batalha mu-dancista, um depoimento de condutor de um peque-no grupo de idealistas, que preferiU -enfrentar os óbices de uma jornada heróica a ficar desfrutaDdo da
rotina ini::onscieiite qrie afoga vã o I:stado, bá dU.Zen~
tos- anos!'
Goiânia! Esta minha reminiscência tem o sentido de
homenagear a memória do seu fundador, o eminente e
saudoso GOvernador Pedro Ludovico Teixeira, político
audaz, que honrou esta Casa e amou a sua Pátria. Se
vivo estivesse, completaria hoje 93 anos. Faleceu em
1979, mas a sua lembrança perdura e jamais se apagará
ante a "Obra realizada em favor do Brasil Central.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --A Mesa
associa-se às -homenagens prestadas pelo transcurso do
519 aniv-ersário de Goiânia, exaltando a -figura do seu
fimdãdOI', o inesquecível Senador e Governador Pedro
LudoViCo.
Concedo a palavra ao nobre Líder do PDS, Senador
Marcondes Gadelha, para uma comunicação de urgência.
O SR- MARCOND.ES GADELHA (PDS- PB. Para
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores há
quase 40 anos, em São Francisco, representantes ilustres
ae vâri;ls nações reuniram-se para tentar estabelecer novos padrões de convivência iil.ternaciorial, que pudessem
poupar as gerações futuras do flagelo das guerras, sobretudo em vista do conflito mundial que se abatera sobre a
hum.JUlidade de~1939 a 1_245. Nessa nobre tarefa, reafir~
mar-ãm a fé na dignidade; no valor e nos direitos fundamentais do homem e na igualdade soberana entre as
nações, aSsim como comprometeram-se com a promoção do progresso social e a busca de melhores con·
dições de Vida para todos, sem distinção de raça, sexo,
língua ou religião. Nessa ocasião, foi criã.da a Organi~
zaÇãõ-das Nações Unidas, que comemora hoje o- seu trigéSiin o Iio no ailíVe-isãrio.
Nestã. data, Sr. Presidente, é preciso· traZer à
lembrança os princípios que nortearam o estabelecimen~
to da Organização e que constituem até hoje pal-âmefros
fundamentaís para a convivência pacífiCa entre·os Esta~
dos, ria busca de nielhOres perSpectivas de vida para a
humanidade, princípios estes refletidos sobretudo nos
artigOs prii:neiro e segl.!ndo da Carta das Naçties Unidas.
E neste momento, quando grave crLe políticoeconômica se abate sobre a humanidade, é rreciso, ma:is
que nunca, ter presente os ideais que inspiraram ã
criãÇão- d<iif-Nações Unidas. Quero confirmar, pOiS, õ
-COmpromisso inamovível do Brasil com os principias da
cõi:JVivênda -internacional consagrados na Carta das
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Nações Unidas, no empenlro pela realização das causas
universais da paz e do desenvolvimento. Quero propor

assim que, da maneira apropriada, esta Casa se asSocie à
comemoração internacional desta importante data, registrando em seus Anais o trãnscurso dessa efemêríde.
Muito obrigado. (Muito beml)

O Sr.ltamar Franco- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Fránco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,- mais
uma vez, venho solicitar a V. Ex• o ãndamento de dois
projetas: o primefro, face às inúriienis soficitil.ções que tenho recebido, isenta do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, a comercialização de leite in natura. Um
projeto da mais alta importância que-apresentamos este
ano, de alto alcance social, mas que está paralisado
numa das comissões técnicas.
Nós sabemos que, inclusive, se não me engano, o próprio Estado de São Paulo já concedeu essa isenção- e
me diz o Senador Fernando Henrique Cardoso que isso ê
fato. Então, eu pediria a V. Ex•; niáiS uma-Véz, Oiilú:resse para a verificação e andamento desse projeto para que
pudéssemos aprová-lo ou não antes do recesso do Congresso Nacional.
O Qutro projeto, Sr. Presidente, que é de nossa ãutoria
e que mais tarde foi acoplado a um outro do Senador
Jorge Kalume, pela informiçã:o- que temos, foi arquivado. Ele é de 1976, veja V.-Ex•, mas ele nãO devei Cstar arquivado porque no acoplamento do projeto do Senador
Jorge Kalume, que pretendia a criação da Coordenação
de Recursos Humanos e Patrimônio CUltural, o nosso
projeto apresentado em 1976 visava, através de resolução, a criação do Museu Históricõ do Senado Fe9eral.
Portanto, Sr. Presidente, eu pediria a V. Êx• ...

O Sr. Jorge Kalume- PCrmite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muito prazer,

ilobre Senador Jorge Kalwne~

O SR. PRESIDENTE (Lo,manto Júnior)- Nobre Senador Jorge Kalume, -o nobre Senador Itamar Franco está usando a palavr_a pela ordem.

O Sr. Jorge Kalume- Pela ord~m não se pode apartear--. O Regimento ê rigoroso. Depois voltaréi ao assunto.
O SR. ITAMAR FRANCO -senador Jorge Kalume,
quando se quer, o Regimento ê aplicado, quando se quer
as leis são aplicadas, quando não se quer faz-se· Vista
grossa.
Mas, Sr. Presidente; eu pediria a V. Ex', por obséquio,
a tentativa de colocar, como eu disse, o projeto que isenta o ICM e, ao mesmo tempo, a verificação do projeto
do Senador Jorge Kalume e o nosso que trata, desde
1976, da criação do Museu Histórico do Senado Federal.
~ o apelo que eu dirijo a V. Ex' (Muito bem r)

DOCUMENTO A (!pESE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 51, DE 1976
Institui o Museu Histórico do Senado Federal, e
determina outras provfdênl:!las.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 1:. instituído, como órgãõ supervisionado, na
forma da estrutura prevista no art. 69, item III, da Resolução n9 58, de 1972, 6 Museu Histórico -do Senado Federal, com a finalidade precípua de divulgação_da histo~
riologia do Senado Federal.

Parágrafo ú.TI.icO. O órgão a que se refere este artigo
goza de autonomia, nos termos do art. 172, do Dec!etO- _
lei ij9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e nos Jim-Hes de Regulamento a ser aprovado mediante Ato da Coniissão
Ditetora do Senado Federal.
Art. 29 A administração do órgão instituído na forma desta lei, serâ atendida, no que tange à execução das
atividades administrativas, por servidores do Senado• Federai, designados expecialmente para tal flrn; e, no qu-e
concerne ao exercfc1o das tarefas técnicas do camp,o de
museologia, por especialistas, contratados pelo regime
jurídico da legislação trabalhista.
Art. 39 O Museu Histórico do Senado Federal funcionará enf local a ser indicado pela Comissão Diretora,
e terá o seu acervo patrimonial tombado peta Subsecretaria do Patdmônio, com registro especifico no siStema
de informação do Centro de Pro-cessamento de Dados-

PRODASSN ..
§ 19 o· acerVo p-átrimánial referido neste artigo será
constituído por todos os b_ens tombados à Conta do Museu RistOiicci do-Senado Federal, representados, principalmente, "pelos .. elCmenios de valor -histórico.. encontrados em qualquer dependência do Senado Federal; pelos que sejam adquiridos e pelos que lhe sejam doados.
§ 29 Para os efeitos do parágrafo ai:tterior,
consideram-se ..elementos de valor hístórico". dentre
outros, os documentos, livros, revistas, qLiàCfros, móveiS,
tapetes, estátuas, jarros, fitas, filmes, gravações, e quaisquer utensílios, assim consider3dciS- por decisão _da Comissão Organíiãdora, designada pelo Presidente do Se" nado Federal.
§ 39 Com- eXceÇão dos documentos declarados secretos, na forma regimental, poderã a Comissão Organízadora detenninar a transferência, imediata- e definitiva,
para o acervo do Museu Histórico do Senado Fed.~al,
dequà:fsqLier elementos históricos porventura eXistentes
em dependência de órgãos do Senado Federal, providen.ciaitdo a cOmpetente altefação de tombamento./\tt. 49 São órgãos do Museu Histórico do Senado
Federal:
I .:....:. COnSelho de suPervisão; e
ii-:_ Diretoriã ExecutiVa.
Parágrafo Unico. A cOiiipetênciã e conlposição dos
órgãos de qu~ trata este artigo, bem assim, as atribuições
e vantagens de -suas funções dirigerites serão especificadas no Regulamento indicado pelo art. 19, parágrafo O:nJco, desta Resolução.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 69- Revogam-se as disposições em CQntrário.
Justificação
A criação do Museu Histórico do Senado Federal, na
- forma preconizada pelo presente projeto, coO:stitui, em
concreto, uma novidade legislativa, no âmbito da economia interna dessa Alta Câmara do Congresso Nacional.
A idéia, contudo, nos seus amplos contornos, poderá até
_:___não ser-nova. uma vez que sUgestão idêntica, já teria sido
ventilada. por exemplo, para o Congresso Nacional. Tal
iniCiativa, no entanto,- à vista dos impedimentos de ordem juridíca e constitucional, não conseguiria lograr acolhimento, ainda, porque dependeria do beneplácito
~das duas Casas do Congresso NacionaL
Em verdade, não fãz muito tempo, Senado e Câmara
mantiveram diálogo sobre a possibilidade do estabelecimento de servíços comunitários para ambas as Casas,
mediante a fusão de órgãos existentes na estrutura adm.i~
nistrativa de cada uma delas. Faiou~se em Biblioteca, em
Serviços Médicos, em Computador, etc. A providência
final, porériJ., jamaiS foi sequer tentàda, sobretudo, à vis~
ta dos empecilhos de natureza jurídico-constitUcional
que a matêria envolve.
De fato, estando as Casas Legislativas _organizadas
c_onstit_ucionalmente segundo o sistema bicarneral, que
impõe autonomia para ambas, no que concerne aos-as-
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suntos de sua economia interna, não se admite a possibiw
!idade de uma Casa Legislativa votar matéria de alteração da estrutura administrativa da outra, sem fer~r o
-ordenamento _insc;rto no art. 30 da- Constituição, que garante a cada uma das Câmaras "dispor sobre sua organização, polícia e provimento de cargos de seus serviços".
De _igual modo, não_ há outorga constitucional para a
viabilidade da criação de organismos vinculados diretamente ao Congresso Nacional, pois tal entidade ê representada em d1ialidade - Senado e Câmara - não possuindo, por isso, configuração com unidade administrativa ou orçamentária que permita tal desiderato.
Assim, uma Resolução, do Senado ou da Câmara, que
pretendesse fundir -órgãos de ambas as Casãs, seria inconstitucional, diante_do preceituado no art. 30 da Cons-tituição. De ígual modo, não seria possível a adoção da
medida por meio de lei ordináiia, porque, neste caso,
teríamos a interferência do Executivo- sanção da leiern assuntos da economia íilterna das Casas Legislativas.
Por intermédio de Decreto Legislativo, tarnbêm, seria-inviãvel a medida, não só porque tal instrumento legislativo só pode ser empregado nas hipôteses indicadas na
Constitt.!ição (art. 44) senão, trunbém, em. virtude de sua
tra~itação bicameral, o que corresponderia à permissão
de uma Casa dispor sobre matéria constitucionalmente
-reservada à outra.
Assim, diante desses aspectos ponderáveis da tecitura
jurídica, fomos levados a limitar a idéla ampla Que tfnhamos, de propor a instituição de um órgão para o Congresso Nacional. para nos situa:nnos nos parâmetros a-- penas do Senado Federal, pensando que, pelo menos, te_remos da4o um pásso em busca de uma soluçao mais
pragmática e identificada com os reclamos da atualida-

de.
O projeto, pois, a propor a instituição do Museu Histórico do Senado Federal, objetiva.. sobretudo preservar

. um valioso acervo qUe, infelizmente, se está perdendo e
deteriorando, por falta de cuidados especiais e adequados à espécie.
Não é raro vermos importantes elementos, de extraordinário valor histórico. espalhados pelas várias dependências do Senado Federal, sofrendo o desgaste causado
pela impropriedade da localização e da falta de conservação. De igual maneira, seria maiS prudente que certos
livros e documentos,. tambêm pelo que representam na
- vida do parlamento brasileiro, fossem colocados em situação de melhor acomodação e proteção, apesar de reconhecermos os desvelos dos atuais servidores da Casa no-trato desses elementos.
O Senad~ Federal é uma instituição que não deve
limitar-se a ter apenas Anais - CQmo dizia Euclides da
Curih3, aos países subdesenvolvidos - ml!S divUI$3-r a
sua história, inediante a utilização dos valores que possui
e que, sem dúvida, representam momentos e episódios da
maior significação na existênéia nacionaL Alguns poderão objetar, porém, que o País já possui um Museu HistóriCo, mas, evidentemente, tal fato não elide a presente
iniciativa, quando se sabe da impossibilidade de manter
aquele organismo -na side do COngri:sso Nacional, em
Brasília, além da circunstância de, atê hoje, não ter sido
muito interessante o estabelecimento, naquele Museu, de
uma dependência específica para a historiologia do Poder Legislativo.
O projeto, assim, institui um órgão de natureza especial, na esti-utura dos serviços da Casa, na posição adequada à sua natureza, como unidade supervisioilada, segundo a definição do art. I 72 do Decreto-lei n9 200, de

1967.
Cremos, éntão, com a presente iniciativa, estar prestando ao Seitado Federal uma colaboração que, certamente, produzirá resultados compensadores no âmbito
da divulgação da nossa cultura e -das nossas tradições.
Sala das Sessões: 12 de maio de 1976. -Itamar Fran-

co.
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LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO No 58, DE 1972
Regulamento Administrativo do Senado Federal

TITULO II
D• Estrutura e das Competêntl~ dos Orgãos
.
CAPITULO l
D~ EstrUtura Admlnúitrativa
Art. 0.., 0- Senado Federal tem ..a segtlirite estrUtura·
bãsica:-

I - CoriilsSão Difetõra;
II - ÓrgãOs de AssessoramentO Stipeiiõr;
IH - Órgãos Supervisionados;· ·
IV - Orgão Esp~ial;
V - órgão -Superior de Planejamento 'e COiltrole;
VI - Órgão CCnlúll de Coordenação e Execução.
Parágrafo único. Os Senadores contarão, cada_ um,
no desempenho de suas f1.mções, com a assiStência de um
Gabinete, organizado na forma deste Regulamento.

DECRETO-LEI No 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE
1967

Dispõe sobre a organização da Administração Federal: estabelece dketrizes para a reforma adminis-trativa e dá outras providências.
Art. 172. O Poder Executivo assegUriirã autonomia
administrativa e-fiitanceirã.~rio grau conveniente, aos-serviços, institutos e estabelecimentos fficumbidos da supervisão ou execução de atividãC!C:s de peSquisa Ou- ensino,
de caráter industrial, e de outras que, por sua natureza
especial, exijam trãtiiilerifó diverso do aplicável aos demais órgãos de Administração Direta, Observada, em
qualquer caso, a supervisão ministerial.
Parágrafo úni~ -os-6i.B:ãos a que se refere este artigo terão a denominação genérica de Orgãos Autónomos.

PROJETO DE LEI DO SENAD!).
N"~

36, 1984, Complementar

Isenta do Imposto sobre ClrculaçAo de Mercadorias - ICM, a comercializaçio de leite in natural.

O Congresso Nacionãl decreta:
Art. 19 Ficam isentas- do Imposto-sõ-bre Circul3.ção
de Mercadorias - ICM, as operações de comercialização de leite in natura para consumõ público em todo o
País.
- Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificaçio
Vem repercutindo negativamente na imprensa e junto
às organizações cooperativas que lidam com a distribuição de leite fn natura a tributação que alguns Estados
estão impondo à comercialização de leitC, fato que, a rigor, implica prejuízos manifestos para produtores e consumidores. Cremos desnecessârio, pelo óbvio mesmo da
situação, arrolar subsídios demonstradores do truísmo
de que o leite constitui alimento básico dos brasileiros,
sobretudo das faixas etárias mais baixas. Desta sorte, é
estranho que se estabeleça tributação sobre a produção e
com~rc:ialização do leite ln natura destinado ao consumo
público, quando se sabe que essa tributação seria inteiramente destituída de qualquer finalidade social, pois, sem
·elevar sintomaticamente a renda tributária, só serviria
para mais agravar a penúria das classes menos favorecidas de nossa sociedade.

A Constituição Federal atribui à União- o poder de regular os excessos que se verifiquem no estabelecimento
da carga tributária imposta pelos Estados, facultandolhe o estabelecimento de isenções mediante lei complementar, desde que sejam para atender a relevante interesse social ou económico nacional. Ora, no caso do consumo de leite in natura, conforme analisamos, constata-se
esse relevante interesse social e econômico, a justificar a
edição de lei complementar, estabelecendo a isenção do
ICM. em caráter nacional.
Sala das Sessões, 28 de março de 1984. -Itamar Fran--

co,
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clusive, publicada na mesma hora em que se publicava o
projeto de lei sancionado pelo Presidente da República.
Quer dizer, Sr. Presidente, além da irregularidade, da
usurpação dessa atribuição, porque nãd lhe competia
nem devia, a maioria da Mesa ainda se precipitou não
tendo nem a paciência de aguardar, ao menos, a publicação da lei.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' me concederia um aparte?
O SR, H~:LIO GUEIROS.,-, Conccdoqapartea V.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Financas..)

O .SR. PRESlD~TE (Lomanto Júnior) - A Mesa
diligenciará Jiroyidéncías no sentido de atender ao apelo
do eminente Senador Itamar Franco.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueircis.
O SR, HltLIO GUEIROS (PMDB - PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do oradoi'.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não tenho por hábito proceder à leitura de jornais do
dia, da triburia do- senado da República.
.
Acho que cada tribuna é cada tribuna, e as matérias
podem ser tratadas tanto na tribuna do Congresso Nacional c_omo na tribuna da imprensa, na televisão e no
rãdio, sem que, necessariamente, se tenha_ que estar lendo o que os jornais publicam.
Não sou, contudo, absolutamente contrário a que se
dê eco, nesta Casa: -ao (iue a impfensa dfa!iamente faz
publicar por todo o Brasil. Mas, hoje, sou forçado um
poucO a sair deste hábito de dieta de ler jornal, porque,
realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, houve um assunto que despertou o clamor público em todo o Brasil.
E este fato foi a absurda decisão da maioria da Mesa do
Senado Federal, supostamente corrigindO o teXto de
uma lei complemen"tar; votada pelo Congresso Nacional.
O ciso realmente escandalizou o Brasil e embora eu
não tenha tido tempo fiSico de ler tOdos os jofnaís do
Brasil, porque hâ necessidade de muito tempo ffsico para
se ler todos os jo_rnais, a verQade é que, numa rápida vista de olhos por qualquer jornal do Brasil, o leitOr teve
sob as suas vistas desabafos, criticas veementes e até violentas contra a decisão da Mesa do Senado da República,_ alias, contra a maioria.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na nossa
-opin-ião, data vênia, para usar o termo respeitoso, a
maioria da Mesa do Senado usurpoU atribuições que não
tinha:-A Coristituição Feâeral é clara quando diz que a
composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral serão regulados por uma lei compl6nentar. Poder-se-ia di--zer que não haviil lei complementar, e para sanar essa irregularidade ou essa omissão imprevisível, a Mesa se dispusesse a fazer essa regulamentação.
A verdade porém é outra, existe a lei complementar re·
centemente votada pelo Congresso Nacional. Foi votada
nesta Casa, indo para a Câmara dos Deputados e voltand·o para cá. Essa lei foi votada· por decisão unâniine do
Çon_gresso Nacional. Ela é que deve regular única e exclusivamente a composição e o funcionamento do Colé- gio Eleitoral. Esquisitamentc; suTpreendenfemente, usurpadoramente, abusivamente, arbitrariamente, inconstitucionalmente, a maioria âa Mesa da Câma:ra entendeu
de fazer acréscimos a artigos votados pelo Congresso
Nacional. Se o Congresso Nacional não quis cOlocar foi
porque não quis colocar e ninguém tem nada a ver com
isso. 1; atribuição do Congresso. A Mesa não substitui o__ _
Congresso, de maneira alguma .. O Congresso, inclusíve,
rejeitou uma emenda no sentido do que foi aproveitado
pela Mesa da Câmara. Foi um artigo repudiado claramente, explicitamente pelo Congresso Nacional. No entanto, não se sabe por que a Mesa da Câmara, por maioria de votos, resolveu baixar uma resolução que foi, in-

Ex•
O Sr. Fábio_Lucena- Nobr"e .Dep~tado Hélio Guei·os, a posição que V. Ex'assunle nã. Tribuna corrobora a
)risição dos líderes dos Partidos de OposíÇãO, no Seriado
e na Câmara- âos Deputados, corrobora a indignação
pública nacional, que atualmente se volta contra essa estapafúrdia decisão, ora vergastada por V. EX' Mas temos, nós do PMDB, também que fazer o nosso mea culpa. Temos um quinhão de culpa em tudo isto. ~ que os
nossos assessores, jurídicos em verdade, dormiram ou
cOchilaram, quándo se cUidou da elaboração do projeto
de_ lei complementar, com e_xceçãqdo Deputado Airton
Soares, Líder do PT, o único que chamou a atenção para
o perigo que as Oposições estavam correndo, diante do
propalado acordo que seria respeitado e, a seguir, foi desacatado. Veja o que díz a Constituição no § 29 do art.
74: .
"Cada Assembléia terá seis delegados indicados
pela bancada do respectivo Partido majoritário dentre os seus membros." '"indicados"
Isto foi o que eu disse ao Senador Lo manto Júnir, on·
tem, depois de S. Ex' não ter podido dar o aparte. S. Ex'
veio a mim e me perguntou qual seria o teor do aparte.
Eu lhe disse: a Constituição fala em indicação de delega·
dos. Já no projeto de lei complementar, as OpoSições,
com excc:Çao única do Uder Airton Soares, consentiram
·que -se substituísse a indicação pcir eleição. o- segUndo
cochilo foi: a Lei Complementar n"' 15 fala em votação
pública, em sessão pública, e votação nominal na escolha
dos delegados das Assembléias Legislativas. Repete o
que diz o art. 74 da Constituição.
"O Presidente·da República serâ eleito" etc...pelo sufrágio de um Colêgio Eleitoral, em sessão
pública e mediante a votação nominal".
Doravante, nobre Senador, já que a Mesa pretende,
com base na interpretação semântica da palavra ..escrutínio", adotar o voto nominal secreto, no Colégio Eleitoral; quero chamar a atenção da direção do Partido
-há poucos instantes, eu me dirigia ao eminente Senador, meu professor, Fernando Henrique Cardoso, para õ
remédio jurídico que cabe neste exato momento, que é o
que devemos fazer. Eu, pessoalmente, já estou redigindo
o documento, o resguardo que me assegura a Constituição Federal. Está aqui, nobre Senador, o que a-Mesa
vai fazer, modificando o voto nominal, que é uma violência contra a Constituição e, para isto, ela é clara
quando diz no seu art. 153, § 20:

uArt. 153. ········,-··············--·-·· .•.
§ 20. Dar-se-á babeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação."
- ..Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência". É o que pesa sobre o Colégio Eleito~
çal. Então, sugiro ao eminente Presidente U!ysses Guimarães, ao eminente Líder Humberto Lucena, ao· nobre
üder Freitas Nobre e a todos os membros do Congresso
Nacional que desejam declarar o seu voto -seja no Sr.
Paulo Maluf, seja no Dr. Tancred.o Neves- que ingres~
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sem, como vou fazer, julifo ao Supremõ Tribunal :Federal, com habeas corpus preventivo para que aquele egrégio tribunal nos assegure o direito_ de declarar o voto no

Colégio EleitoraL Este é o caminho a seguir para que
não soframos novos cochilos e venhamos a ser vítimas de
novas urdidoras que só têm em vista alterar- agora não
mais a vontade do povo brasileiro, e, sim, a vontade expressa dos membros do Colégio Eleitoral. Era este o aparte com que queria interromper- acredito que não o
fiz- á discurso de V. Ex• Muito obrigado,
O SR. Hf:LIO GUEIROS - Muito grato ao aparte
de V. Ex~. que é uma advertência muitO oportuna aOs
mem bras do Colégio Eleitoral. Mas, quero referir-me
preliminarmente ao toque inicial do seu aparte quando
atribuiu a cochilo de correligionários da Oposição na vo·
tação do projeto na Câmara dos Deputados. Nobre Senador Fábio Lucena, pode ser que seja isto interpretado
como cochilo, mas, na verdade, não se podia pensar que
se estivesse - vou dizer uma palavra dura - tratando
com bandidos. Porque, se se faz um acordo de lide~
ranças ...
O Si. Fábio Lucena- Nobre Senador, ainda- que-se
estivesse tratando com bandidos ...
O SR- Hli:LIO GUEIROS ~ Estou falando_,ó hipoteticamente.
O Sr. Flibio Lucena - Evidentemente, não concordo
com a colocação de V. Ex• Mas, ainda nas reuniões em
que fazem os bandidos, nos seus viveiros costumeiros,
que não é o Congresso Nacíonal, Jiinda assim, bandido
com bandido trata como se bandido fosse.
O SR. Hli:LIO GUEIROS- É aí, nobre Senador Fábio Lucena, que não quero aceitiir esta tese.
Não podemos, no Congresso Nacional, partir da -pre~
missa de que estamos tratando aqui com pessoas de má-te - vamos dtze-r um nome mais grosseiro - ou com
bandidos. Acho que quando se dá a palavra, deve-se
honrar neste Parlamento. Ninguém é obrigado a dar a
p:ilavra. Alguém pode dizer: não concordo, vou votar
contra, vou obstruir. Tudo bem. O que não é possível é
fazer~se um acordo e a outra parte ter o ·direito- de
reservar·Se para dar uma rasteira logo depois, Não quero
admitir isso. É possível que não quero dizer que houve
um cochilo lá. Ouve, na certa, boa fé, mas uma boa fé
que é autorizada pelos usos e costumes deste Parlarilen~
to. Não sei de outro caso em que se tenha dado uma ras~
teira tão rápida como agora neste episódio.
Então, daqui por diante será preciso tomar maís pre·
cauções e cautelas_. Na verdade, antes desse episódio, todos os tratos, os contratos e acertos, dentro deste Parla·
menta_, eram cumpridos tanto pela Oposição como pelo
PDS.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar-

te?
O SR. H:tLIO GUEIROS- Terminando de respon·
der ao Senador Fábio Lucena, concederei o· aparte a V

Ex•
Quanto ao segundo tópico da advertência de V. Ex•, o
de que se deve tomar uma medida preventiva ou cautelar
junto ao Supremo Tribunal Federal, para garantir o direito aos Membros do Colégio de votarem aberta e
publicamente na eleição do dia 15 de janeiro-, acho bem
oportuno que se provoque isso.
O que se está verificando, Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, é que está se querendo passar uma tese, por toda a
parte, de que a Mesa do Senado da República tem mais
força do que o Nabucodonos_or.
O Sr. Fábio Lucena- Só para ilustrar a V. Ex• Aqui
está o eminente Senador Mauro Borges que só não foi
preso cm 1964, quando ameaçado de prisão no Go_vcrnO_
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de_Goiâs, porque recebeu do Suprem·o Tribunal Federal
um babCas COrpus pl-eventivo. ~ o exemplo, então, do eminente Senãdor Mauro Borges que devem seguir as Oposições e os eleitores do Colégio Eleitoral se desejam
votar nominalmente Como- manda a CQnstituição.
O SR. H:ltLIO GUEIROS - Pstou .de pleno acordo
com V. Ex•: estou aduzindo a essa conclusão absurda, a
essa interpretação maluca de que a Mesa do_ __Senado
pode legislar, executar e julgar se eu posso ou não posso
votar. Só existiu isso com o AI-5 no Brasil.
O Sr. F'bio Lucena -Nem com o AI-5.
O SR~ Hti.IO GUEIROS - Mas ainda existia um,
pouco, C1T! determlnãdos casos, com o AI-5, o Po~er E~
xecl.itiv-o ·usurpava os três Poderes. Mas, agora, 5em AI·
5, com essa redemocratização e abertura, vê~sc a Mesa
do Senado nessa poSição absurda, onipotente. Nenguêm
vai em cima dela, porque a justiça não pode, porqUe diss_e que o problema é da Mesa do Senado. Então, a Mesa
do Senado, por maioria, está legislando, irá executar o
que legisla e irá julgar se alguém, porventura, sentir-se
ferido no seu direito.
De ril.odo que quero dizer a V. Ex• que conCordaria em
·se provocar este aSSunto junto ao Supremo, até porque,
nobre Senador, nós deVemos estar prevenidos para o que
der e vier. O mal que acho, em certo julgadores, no País,
- af me refiro ao Poder Judidário, a quem respeitO e acato - é, desculpem~me a expressão, "o diabo de uma
prelimínar". Houve a chance ·de haver o julgiunento de
-uma preliminar e se corre o risco de não se ter o nosso di~
reito apreciado. E, neste caso específico, há pnr aí preliminares -de tudo que diz respeito à eleição de Presidente
da República, por via indireta e quem manda é a Mesa
do Senado Federal. Acho- um absurdo essa interpre-taÇâo, j:lofque tem que haver um poder acima da Mesa
do Senado. Acho, portanto, que se deve, oportunamcn·
_ te, fazer logo essa provocação para que saibamos exata~
mente o que pode ou não acontecer na reunião do dia IS
de novembro.
concedo o- aparte ao ilustre Líder Marcondes Gade-

lha_
O Sr. Marcondes Gadelha - Senador HéliÕ Guciros,
acho que não aproveita a ningtiéiri, nem a estã: Casa, nem
aos partidos políticos, nem à Nação, revolvermos aqui
um fato jurídico acabado e sobre cujos efeitos, do ponto
de vista axiológico, não temos nenhum elemento, ne~
nhum parâmetro para discernir, neste momento. Sabe~
mos que, em última análise, os partidos acabaram con~
cardando com a solução dada pela Mesa do Congresso,
e algumas assembléias já realizaram as suas escolhas de
delegados, sem que houvesse, atê o momento, qualquer
protesto de quem quer que seja, sem que ninguém tenha
se considerado lesado nos seus direitos por adotar os
procedimentos sugeridos pela Mesa do Congresso Na~
cíonal. 1:. um tema áspero, é um tema delicado, insurgír~
se de qualquer forma contra o_caráter secreto de um vo~
to. E_ uma temeridade, de certa forma, a não ser que nós_
viéssemos a situar componen-tes factuais sobre as quais
não temos cçmdições de anâlise para,- ao fim, sUbmeter o
princípio geral que vem sendo adotado por esta País,
desde que despertou para a vida democrática. Considero
ainda temerário pensar~se em violência, e até reOOI-rer·se
a habeas corpus, pelo fato de ter o seu voto secreto. O
voto secreto foi instituído exatamente para coibir violências para c'oibir abusos, para coibir qualquer fomla__dc
-constrangimento.
O Sr. Fábio Lucena - Mas não para Presidente da
República, A Constituição é clara; o voto para Presidente da República_ é nominal.

o· Sr. Marcondes Gadelba vúlÇado no tempo.

Sim, mas V. Ex• está

a~
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O-Sr. Fábio Lucena~ Falei em babeas corpus apenas
para garantir o meu direito de votar para Presidente da
República.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Peço ao
Senador Fábio Lucena que não interrompa o aparte do
nobre Sen-ador Mar-condes Gadelha.
O Sr. Fábio Loeena -

Desculpe-me.

O Sr. Marcondes Gadelha - Eu concordaria com V.
Ex• se, efetivamente, o voto nominal perante o Colégio
Eleitoral estivesse, de alguma forma· ameaçado. Mas V.
EX• i!stã antevendo uma situaçã._o COI!l base no que supõe
seja Um precedente para um Colégio Eleitoral. Não vejo
neilhUffia râzão pafa pensar dCssa maneira, nobre Sena·
dor Fábio Lucena. E fique certo, estarei ao SCU: lado se
essa situação vier a ocorrer. O que suponho, nós estamos
discutindo agora- é" o prOblema da escolha dos delegados
perante as assembléias-legislativas: Várias aSSe-ID."I)-IêiaSj"â
realizaram essas escolhas e não houve até aqui nenhum
recurso, não houve nenhum protesto, não houve nenhuma apelação dos resultados. Quer dizer, suponho cu,
ninguém se sentiu preterido, ninguém se sentiu logrado,
ninguéin -se-sentiu lesado nos seus direitos, seja pessoa
fisica, seja pesSoa jurídica, sej3. entidade de direito públi~
co, COf!10 os partidos políticos. De modo que não vejo
vantagem em estarmos aqui a revolver, a acusar de im~:
probidade a ação da Mesa dessa excclsa Câmara, acusar
de ato de banditismo" ou coisa que o valha, e até mesmo
eivar de suspeição um resultado que nós não podemos
al1teve~ a priori, desde agora, qual -hã de ser em janeiro
de 1985. Considero, por tudo isso, temerário avançar hi~
póteses, aVanÇar preocupações, avançar elucubrações
que não têm nenhum -assento nos fatos que nós estamos
vive-ndo hoje.
O SR. H:ltLIO GUEIROS - Nobre Senador Mar~
condes Gadelha, no começo do meu discurso, eu disse
que estava impressionado pelo volume de comentários
da imprensa b_rasi\eira, escandalizada com a decisão da
maioria da Mesa. E para responder a objcção de V. Ex•
sobre o voto secreto, cai como uma luva o editorial do
jornal O Globo, onde ele faz a distinção entre _o voto se-creto e voto escondido. Há uma grande diferença, e eu
não vou ler tudo aqui, porque não gosto de cansar nin~
guém com leitura de quem quer que seja. Mas o articulista, o editorialista mostra muito bem que não tem nada a
vei' a _decisão-da maioria da Mesa com a integridade do
princípio do voto secreto,
O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex• chamaria os votos
dados, na Asseffibléia do Piauí, V. Ex• chamaria de votos
secretos ou escondidos?
O SR: HÉLIO GUEIRQ_S - Ele diz claramente,
nobre Senador. Vou ler somente o final.
"Esse abandono dos principias éticos constitui
uma traição aos ideais:da Revolução de64. É um la&
_ _mentável indício de que figuras responsáveis pela
condução do movimento iniCiado para combater a
corrupção passarão a utiliZar-se, dÕs poderes que
lhes foram delegados pelo povo c pelas ForÇas Armadas, para assegurar a impunidade dos corruptf·
veis e, simultaneamente, resguardar os que teriam
vergonha e temor de votar_ às escâncaras contra os
anseios nacionais, embora se disponham a faz!~lo se
o seu gesto for sonegado ao conhecimento do povo.
Afinal, os autores da manobra não querem o voto
secreto, preferem o voto escondido."

.sr.

Marcondes Gadelha- Seiiidor, isso af é opi~
O
niàci, -eit eStou lhê citando fatos. Já houve eleição no
Pi.i.Uí.pa-ra ã escolha dos delegados. V. Ex• tem alguma_
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coisa a objetar·contra o resultado da escolha dos delegados do Piauí?- Já houve eleição na Assemblêia de Pernambuco; V. Ex' tein alguma objeção contra isso'?

O SR. HtLIO GUEJROS -

Nobre Senador. Mar-

condes Gadelha, o que está remendado remediado está.
Não adianta berrar nem gritar, porque não há oportunidade para o berro e para o grito. Então, V. Ex' não vá
pensar Que as Oposições vão ficar no terreno lírico, poético, e romântico dC ficar se esperneando e bradando, .
deixando o tempo correr e perdendo a oportunidade de

credenciar ilegalmente os seus delegados~ Não, vai se
dançar de acordo com a música.
O Sr. Marcondes Gadelha - E V. Ex' vai -ver que o
voto secreto não vai altentr, fundamentalmente, os resultados esperados.

O SR. HtUO GUEIROS - Vai se dan~ de acordo
com a música. Então, para que mudar?

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• está muito
mista, nobre Senador Hélio Gueíros.

pessi~

O SR. HtLIO GUEIROS- Se não vai alterar, para
que mudar? Para que il ConfuSão? Para que esse atropelo
de última hora? Para que fazer repetir tudo se n~o vai
; mudar nada?

O Sr. Marcondes Gadelba- Não vai alterar.
O SR. HÚIO GUEIROS - Mas há expectativa de
mudança, e ai é que a-coisa é mais graVe. E um outrO jor:.
nal publica essa matéria absurda, Senador Marcondes
Gadelha~ "Théoplistes do Maranhão - "800 milhões
por um voto". E vem o histórico que pOde não coi-reSponder à verdade, mas é uma acusação gravíssima.

O SR. MARCONDES GADELHA- Qual é o jornal, Senador?

-

---

O SR. HtLIO GUEIROS- Tribuna da Imprensa. Inclusive com uma charge gaiata, com dois bonecos em
que um diz assim; uE não se esqueça do nosso lema: ·a
voto é secreto, mas o pagameniO ê: a descobc!'ftO•O: (Ri-sos!)
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu gostaria que a Mesa
d!J Senado, que foi tão ligeira, através d3. sua maioria em
descobrir algum problema para o exato funcionamento
do Colégio Eleitoral, também tomasse providências para
apurar o que de verdade existe numa matéria amplamente divulgada pela imprensa brasileiià.
V. Exf poderia dizer: mas é porque a Tribuna da lmpreDSa é um jornal contra o Governo, às vezes pode e~a
gerar. AcÓntece. nobre Senador Marcondes Gadelha,
que a Frente Liberal, um órgão absolutamente idóneo,
respeitável, decisivo na atual conjuntura nacional, faz o
mesmo tipo de acusação póblica, editada no jornal O Estado de S. Paulo. E raz um histórico aqui mereRcório,
triste de quase seqUestros e confinamentos de Deputados
do Maranhão em chácaras e em hotéis, de modo a
impedi-los de terem' cantata com quem eles entendiam
que não deveriam ter até chegar o instante em que sedeslocariam todos para o Palácio do Planalto e lã razer uma
nova jura, uma nova profissão de fé na posição que, eu
não sei bem, na pretensa posição do Presidente Figueiredo que, segundo consta, vai apoiar o Deputado Paulo
Maluf. Assim, nobre Senador Marcondes Gadelha, es-tou mostrando aqui a perplexidade, o espanto da opinião pública brasileira ante a decisão da Mesa d_o Senado, querendo tornar camuflado um processo que a Constituição~diz que é público, livre, nominal. E aí os outros
comentários, com~O de O Estado de S. Paulo, que coloca,
pelo nomejã se vê: ..0 retrado de-Dorian.Gray", nO seU
princiPal comentãrlo onde mo"stra o absurdO da inaioría

da Mesa do Senado. Este editorial faz um tópico do péssimo exemplo que _a Mesa do Sendo Federal estã dando.
Vou ler um pequeno trecho:

..0 triste, nesse episódio, é o exemplo que se dá à
juve!ltude - o exe1_nplo que o malufismo dá à juventude. Os jovens que-não têm expe"riêi:tcia- não sàberão distinguir, a partir de agora, o que é ce"rto do
·que é erradO; não poderão ter padrões de referência,
na medida em que aquilo que a democracia criou
como salvaguarda do direto do cidadão pode vir a
ser usado como salvaguarda da traição, se_mpre em
nowe da democracia. Se se pu-desse ra:zer a comparação, dir-se-ia que o Sr, Paulo Salim Maluf. ~liado
objetivo da Comunidade -de infoi-mãÇães, inãugu~a
o duplo-pensar de Orwell, usand_o poderes que
lembram os do lendário rei.· Ele precisa ganhar como Dorian Gray desejava_desfrutar a_vida. Ama-_
n hã, se verificar qu.e o voto secreto ainda não foi suficiente para garantir a vitória, irã buscar no arsenal
(pequeno e defensivo) da democracia outra medida
para facilitar seus propósitos liberticidas. ~ contra
isso que todos se devem acautelar. Os que irão votar
no Sr. Parulo SaHm Malufquerem fazê-lo à socapa.
Por isso, em brave passarão resolução dizendo que
..votação nominal" não é voto a descoberto. E haverá os quê proporão a votação por cédula, assinada~ num processo de tal forma confuso que nigutw
acabarã sabendo quem v_otou no Sr. Paulo SaHm
MaJur. E se isso não der certo também, ressuscita~
rão o fantasma da fidelidade partidária ou outra
coisa necessária para ven-cer."
Do mesmo teor, nobre Senador Marcondes Gadelha é
o editorial da Folha de S. Paulo, mostrando, também, a
absoluta inconsistência e tõtal injustificação da de<:isão
da maioria da Mesa do Senado Federal.

p Arguqtento de- que a esc_ol,ha deis_ ciele&ados
deve ser feita pelo voto secreto, em respeit~ a princípio constitucionãl e a norma democrâticcl consagrada, é claramente inconsistente. Nã(i há anafõgia entre o sufrágio universal e o mecanismo das Votações
parlamçntares. A independência e a liberdade dos
deputados não exclui que tenham de prestar contas
de seus atas, em todos os momentos, aos que os elegeram.
Nobre: Senador Marcondes Gadelha, V. Ex• indagou
retoricamente quem foi que se queixou. quem foi quere
clamou da decisão da maioria da Mesa do Senado.
O "iSr. MarcOndes Gadelha - Não, Ex• Que~ reclamou da escolha dos delegados no Piauí.

O SR. Htuo GUEIROS -- O Brasil inteiro estã
chocado, perplexo, sem entender essa decisão e, através
dos seus órgãos mais expressivos, está censurando o procedimento da Mesa. Limitei-me a ler apenas os-editoriais
porque também todos os outros colunistas, de todos os
naipes, de todas as'tendéncias, todos eles, também insistem em recriminar absurda, a-fbitrária- UsurPadora decisão da maioria da Mesa do Senado.
Vou dar ao ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso, que solicitou primeiro.
-

a

e

O Sr. Marcondes Gadelha- Depois V. Ex• há de me
conceder.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Senador Hélio
Gueiros, pedi um aparte apenãs parajuriüu a ínlnha voz
ao protesto de V. Ex• porque não estive aqUi, mas rio Rio
Grande do Sul, em reuniões do PMDB, e não pude manifestar neste plenârio, tambêm, o meu inconformismo
diante da decisão da Mesa do Senado. Eu havia outro
dia, em discussão com o nobre Senador Moacyr Duarte,

Outubro de f984-

perguntado a S. Ex• o porquê da sua argumentação a
respeito do voto por escrito. Não quis discutir a legalidade ou a ilegalidade. Parece-me que ela é flagrantemente
inconstituciOnal e teni r"azão o Senador Fábio LuCena.Mas há uma razão política por trás disto. S. Ex• não respondeu a razão política e V. Ex~ hoje explicita. Por que
temer o voto? Por que temer dizer em alto e bom som ao
País intc!iro·o nome do Sr. PaUlo Salim Maluf'? Eu respeito mais aqueles que têm a coragem de dizer que são maJufistas do que aqueles, que por conveniêli.Cía, õu sabe lá
por que, votarão no Sr. Paulo Salim Maluf e querem votar, como diz O Estado de S. Paulo, à socapa, sem que o
País saiba. e_ ilusório. O País inteiro vai saber na mesltla
hora por que o Brasil inteiro estará de olho posto neste
Congresso, estará de olho posto no Colégio Eleitoral. ~
inútil, é apenas lamentâvel assistir esta derrocada do regimC:. Não seria' necesSário envolver o PreSldeõte da-RCpública como Súa Excelência está serido eitvolvid_o, ao
ter que receber Deputados recentemente aliciados para o
nome do candidato oficial. Não era necessãrio fazer com
que a Mesa do Senado Federal se humilhasse: diante do
País, inteiro, tOmando uma decisão absolutamente incorreta e fazendo_ com que o Senado que, até hoje, tem
sido um bastão nestas transformações todas - ainda na
discussão do Colégio Eleitoral assim procedeu e não foi
objef6 de aCordos aqui, os ãcordos foram feitos na Câ.mara. que referendamos bona flde - de repente tivesse
de passar por esta tortura nacional que está ocorrendo
hoje. 8('. Senador, tudo isso para quê? Para tentar fazer
aprovar um nome que não será aprovado. E disse bem o
Senador Marcondes Gadelha, o voto secreto não-alterou
em nada e não vai alterar o resultado. :ipenas humilha.
Não o voto, mas a tentativa visível a todo mundo de burlar o sentimanto nacional. Isto que é humilhante, para
aprovar o nome de uma pessoa que foi Governador do
meu EStado, e ainda hoje, no jornal O Estado de S. Paulo, podemos ler o voto_do Conselheiro Zancaner, que foi
Senador e que não foi nomeado para o Tribunal deCantas pelo PMDB, pedindo que as contas do Sr. Paulo Salim Malufsejam impugnadas pelos desmandos feitos na
viagem ·a:o Jã.Pão para eleger um homem que ainda-hojf:
na-Imprensa se lê, está envolvido nos escândalos da
JMESP, quando utilizou maciçamente os recursos doEstado para tentar fazer eleger o seu candidato; para eleger
um homem que não tem o respeito do País, que hoje não
pode sair às ruas. Não porque nós, do PMDB, estejamos
organizando o que quer que seja, mas porque o País inteiro sente que esse homem não serve para presidi-lo.
Disse, oütro dia, aõ Senador Lenoir Vargas, num pro·
grama de televisão. e a um Deputado, cujo nome me esqueço, que também debatia e que era malufista, que levassem o candidato do PDS a qualquer campo de futebol do País, no dia que quisessem e que apenas mencionasse a sua presença. S. Ex•s veriam que a repulsa seria
imediata e não haveria nenhuma possibilidade de organizaçãO por parte de quem quer que fosse. Eu concordaria
em levar o nosso candidato a qualquer praça pública' do
Brasil, que não fosse organizado por nenhum partido e
verfamos que imediatamente haveria aplausos. Essa é a
situação do País. ~de lamentar que os homens que hoje
dirigem o Pafs não entendam que a última contribuição
que eles podem dar, para que n queda total deste sistema
seja realmente inglória, é a neutralidade diante do voto
do Congresso. Que pelo menos se abstenham de tentar
intervir aqui. É inútil e sendo inútil fica desastrado. fica
vergonhoso. Estão envolvendo o Presidente da Repúbli·
ca. A imprensa inteira diz: finalmente o homem malufou. Malufou no Brasil, hoje, não quer dizer apoiou um
candidato, quer dizer qué se incorporou àqueles procedimentos que o País inteiro repele. ~ isto õ que está acontecendo. E não adianta envolver as Forças Armadas. As
Forças Armadas que em 1964 se levantaram contra o
que elas supunham, e talvez tivessem razão, ser a corrupção e o que elas sepunham ser a subversão. Hoje a
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corrupção está incorporada do lado de lã, e o País todo
sabe. E não há subversão nenhuma_, a não ser a direita
que pega fogo em Comitê de Tancredo Nev~. Não é que
não existam esquerdistas, existem no País inteiro, _mas
não estão atuando de forma subversiva. A subversão _está à direita, a corrupção-está com os homens do poder, e
o País todo, e as Forças Armãdas, constitucionalmente,
têm que estar do mesmo lado, estão repelindo isto. -E
quero dizer a este Senado, que me conhece, que não sou
homem de palavras grandiloqilentes, mas, o procedimento que está_ sendo _mont_ado _aqui encontrará uma
barreira- sólida no País;-sólida em qualquer terreno, no
voto ou onde seja, porque chegou a hora de dizer -um
basta a tudo isto. Agradeço a V. Ex'

O Sr. Álvaro Dias -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HltLIO GUEIROS- MuitQ grato ao'emineri.te Senador Fernando- Hernique Cãrdoso, que colocou
com muita lucidez, e sucintamente, o problema, como aliás, outro--dia, aqui, já disse o_ nobre Senador José Frage!IL Não se trata de problema político-partidário, nem
de fidelidade partidâii"a. A repulsa ao nome do candidato do PDS é repulsa de ordem moral. Não adianta se aduzir comentâiio desta ou daquela natureza, porque existe esta repulsa de ordem moral. Eu tenho certeza que
se o candidato do PDS fosse outro nome, não tão vulnerável, ou sem nenhuma vulnerabilidade, não haveria essa
reação da opinição pública. O PDS iria disputar tfanqOilamente, calmamente, a eleição, com todas as chances de
vitória, atê porque ele dispunha, até um tempo desses, de
36 votos na frente das Oposições. :Então, era uma vitória
tranqUila, mansa.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Lembro a;o
ilustre orador que' o seu tempo estâ esgotado.

O SR. HltLIO GUEIROS- Voujã atender a V. Ex•
O Sr. Álvaro Dias- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. Hf:LIO GUEIROS - Agora, o que não é
possível é se impingir, se impor liin candidato repudiado
pelo povo somente porque a eleição é indireta. O povo
brasileiro não vai permitir. Eu admito perfeitamente a
validade da advertência feita pelo Senador Fernando
Henrique Cardoso: o povo brasileiro não vai admitir umcandidato que é uma ciferisa a suas ,mãis nobres tradições
de civismo e de moralidade. Para concluir, tem o aparte
o nobre Senador Álvaro Dias.
O Sr. Álvaro Dias - Nobre Sen_ad_or Hélio Gueiros,
mais uma ofensa ·a consciência democrática da Nação
Brasileira acaba de ser praticada. Há poucos minutos, na
Câmara dos Deputados, o Deputado Alceni GUerra:, -do
PDS do Paraná, fez Sêria denúncia de suborno. Denunciou o Parlamentar que o Sr. Paulo Maluf, pessoalmente, sem intermediários, propôs, vergonhosamente., a
compra do seu voto, ofefecendo-lhe trinta veículos da
marca Volkswagen e se propondo, inclusive, a colocar
no telefone o Presidente da Volkswagen, o Sr. Wolfgan
Saver, para assegurar ·o compromisso. Oferecendo-lhe
todo o papel necessário para a campanha política de
1986, e oferecendo-lhe o compromisso do Sr. Israel Klabin, oferecendo-lhe 150 milhões por Município que fosse
disputado na eleição. E oferecendo, ainda, espaço político em trinta Municípios do Paraná. Veja, nobre Senador, que não é sem razão o protesto que V. Ex• lavra desta tribuna, sobretudo porque o festival da imoralidade
prossegue e~ e preciso detê-lo.

O SR. HltLIO GUEIROS- Nobre Senador Álvaro
Dias, eu disse, em certa parte do meu pronunciamento.
que esperava que a Mesa do Senado, que foi tão rápida e
célere em suprir uma suposto omissão da lei complementar, o que fez usurpadoramente, indebitamente, arbitrariamente, tome conhecimento também- dessas denúncias

escandalosas que estão surgindo por a-í. Porque se ela é a
única lnStância, o único óTgão hoje que vai tomar conta e
dirigir tudo quanto se refere à eleição do dia 15 d_ejaneiro,- ela tem que tomar conhecimento dessas _deoMncias
públicas que estão sendo feitas através da imprensa e através dos parlamentos.__ _
Não quero admitir que cidadão acusados de receber
800 milhões, 1 bilhão de cruzeiros, vão ter livre acesso,
rindo aqui dentro do Colégio Eleitoral, para pagarem
seu voto. Tem que ser tomada uma atitude, e a Mesa do
Senado está na obris;ação de apurar alguma coisa sobre
esse assunto.
Ao que estou informadO, os co"rreiores já-se pUserari:i a
campo arpeio Brasil inteiro, atrás- da conquista desse
voto nas Asseniblêias Legislativas. V. Ex• citou o __exemplo do Paraná. Estou informado de que os jornais do
meu Estado do Pará também hoje trazem deri]1ncias e in~
formações_ a respeito da ação de corretores, que, não sei
se são autorizados ou se são autônomos, se são (relance,
mas o que é fatO é que os Estados brasileiros estão serido
tomados agora de assalto por esses corretores atrás de
decisão da Assembléia Legislativa do Estado.
Nobre Senador Almir Pinto vai-me perdoar, mas a
Mesa está com o Senador Martins Filho, que é quem tem
competência, no momento, para -observar.
O Sr. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. H:f:LIO GUEIROS nobre Senador José Fragelli.
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dizer que falo em nome de todo o povo de Goiâníã e, por""
qúe não dize.r. do povo goiano: S. Ex• terminou o seu
d_i;s.cu_rso e eu não tive a o_por~unidade de aparteâ-lo naquele inomento. Quero aqui dizer o quanto somos gratos
pelas expressões felizes generosas, que pronunciou, e
quero ®mprigtentá-lo pela inteligência e_pelo brilhantis~
mo do seu discurso, que será levado por mim e ficará
como peça permanente do Museu Pedro Ludovico, de
Goiânia, o Construtor dessa cidade quejâ ultrapassa um
milhão de habitantes e que, como disse não é apenas
uma glória nossa, uma glória dos goianos, mas uma
glória de todos os brasileiros~Sero dúv~da alguma, apresença de Goiânia, uma cidade fantástica, de crescimento
quase indescritível, ajudou a construção de Brasília, e
ambas, juntas, São realmente os pólos de desenvolvimento do Brasil central, que, _com outras ddades, vão levan-do a c_aho__~s_a _ta~:e.f? que ê uma obrigação nossa, obri~
gação de todo o povo desta Nação; a conquista dos espaços vazios que ainda restam no nosso País. Era isso,
Sr. Presidente, que eu queria dizer e manifestar estes agradecim!!ntos ao Senador Jorge Kalume.
Era o_ que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Alberto Silva- Peço a palavra, Sr. Presidente,
para uma breve comunica-ção.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre s'enador Alberto Silva, para uma breve
comunicaçã-o.

Olm todo o- prazer,

O Sr. José Fragelli - Eu acho que esses corretores jâ
devem aumentar o lance. V. Ex• falou em 800 milhões,
em um bilhão. Só essa oferta agora denunciada, que eu
ouvi pessoalmente, sem corretores, diretamente, segundo
o Deputado Alceni Guerra, do PDS, só em dinheiro iria
a quatro bilhões e meio; De sorte que os corretores têm
que aumentar o lance, e algum que se disponha aceitar o
lance não pode ficar por meilos de quatro bilhões e meio.
Era apenas uma lembrança que eu queria fazer.
O SR. Iú:UO GUEIROS - Grato a V. Ex• pela sua
colaboração. E para quem se espanta com o volume do
dinheiro, eu façO observãção de um amigo meu que se
eqcontrou comigo casualmente e disse que se porventura
o Sr. Paulo Maluf tivesse recebendo petrodólares dos
árabes, o que não quero acreditar, mas a coisa mais simples do mundo seria, se eleito, fazer o pagamento: bastaR
ria aumentar o barril do petróleo em meio dólar para indeniziu cabalmente todo o dinheiro que porventura ele
estivesse entregando provindo de outras procedências.
Sr. Presidente_, eram estas as observações que eu desejava fãzer,lãmentando, mais uma vez, a atitUde da Meia
do Senado e que estâ dando lugar a essa avalancha, a
essa piracema de denúncias a respeito de desenfreada
corrupção na eleição indireta para a escolha dos delegados das Assembléias Legislativas. Era o que eu tinha a dizer. (Muito bemt Palmas.)
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, para uma breve
comunicação. _

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO ~QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 0RAooR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
.
O Sr. Mauro Borges- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.

O SR. PRFSID)lNTE (Martins Filho)- Tem a palavra o nobre Senador Mauro
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Borg~s.

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tendo sido citado nominalmente pelo Senador Jorge
Kalume, eu queria manifestar a nossa gratidão e posso

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu queria apenas congratular~me com a Força Aérea
Brasileira que ontem exibiu, para tOdo o Brasil, aquele avião funcionando a um querosene extraído de um óleo
vC-geial. Queria dar meu testemunho de que este projeto
jâ vem de longe; o grupo de trabalho da Universidade
Federal do Ceará, tendo à frente o Engenheiro Expedito
Parente, em 1976, foi- praticamente reuiiido em torno de
recursos que a EBTU. que eu presidia naquela ocasião,
colocou à disposição_ da Universidade do Ceará, para
pesquisa de combustíveis alternativos. Foi desse grupo, e
com esses recursos, que nós passamos à Universidade,
que nasceu a idéia de fazer um combustível diferente,
_
partindo do óleo vegetal.
Qtiero esclarecer,-aqui, que o E~genheiro Expedito de
Sá Parente, que foi o idealiza-dor do projeto, e que 8.final
de contas foi o autor da reação quírriica,=que se chama
transesterização, isto é:, colocação de um álcool metflico
çm presença de um óleo vegetal, elevado a uma temperatura de 8Q'l na presença de um catalisador. Isso é algo revolucionáiio e, tãlvez, único no mundo. Aí precipita óleo
diesel, ou querosene, e do outro lado sai glicerina que é
substituída por uma transferência molecular.
Essa patente foi tiiada em nome, íustamente, do Professor Expedito Parente, e desse organismo que se criOu
lá, chamado PROERGE, e é uma patente iiücirnacional,
em nome naturalmente de um brasileiro e de uma empresa brasileira.
A8-ora; o que é importante, o que é bonito é que o
CfA, que.- é utn eXcelente e talvez o melhor Instituto de
Tecnologia da América Latina, apanhou essa idéia, e naturalmente desenvolveu uma forma de utilizar o querosene· assim obtido, para colocá-lo Como reserva estratégica
da Força Aérea Brasileira.
Eu quero congratular não só com o Ministro Délio
Jardim de Mattos, pelo que fe:i erri prol do desenvolvimento, porque depois o Ministério da Aeronáutica colocou recursos, também, para o desenvolvimento disso lá,
na empresa do Ceará, como também porque ontem nós
vimos o resultado, com wD. avião Bandeirante voando
com querosene. Tanto pode voar o Bandeirante como
pode voar-qUalquer jato de guerra, brasileiro. com o querosene produzido a partir de qualquer óleo vegetal.
Era a contribuição que eu queria dar à informação do
nobre Senador Almir Pinto. (Muito _bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz
-Gaivão Modesto~ Alexandre Costa- João Castelo
-Carlos Lyra- Albano Franco- Amaral PeixotoAlfredo Campos - Anlaral Furlan - Severo GomesJorge Bornhausen -

A lnathiã~ deixou de ser votada, naquela oportuni~a
de, por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Os SrS_. Seiladores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

son Carneiro, que revoga-o Decreto~lei n' 1.541, de
14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenãrici_;_ da Comissão
- de Constituição e justiça.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên·
cia convoca sessão extraordináríil a realizar=se hoje, às

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

Votação do projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matêrias:
-Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei dQ Senado n~ 164, de 1981;
-Projetas de Lei do Senado n~'s 9 e 120, de 1984-DF;
-Mensagem n~> 131, de 1984, relativa à escolha do Senhor Wladimir do Amaral Murtinho para exercer a
funÇão de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca;
-Mensagem n~> 143, de 1984, relativa à escolha do Senhor Vasco Mariz para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto _à República Democrática Alemã; e
-Mensagem n' 167, de !9841 relativa à escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri AhdCD.ur pitfii exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Equador.

O SR. PRESIDENTE Martins Filho)- Sobre_ a mesa, requerimento ciue vai ser lido pelo Sr. 1'-Secretârio.
É lido o seguinte._

Passa-se à

ORDEM DO DIA
SObre a ffiesa, requúimerito cUja teifuni Será feita pelo
Sr. }\l-Secretário.
É lid-o

e aprovado ·o segUinte

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como Observador Parlamentar,
da Delegação do Brasil nas cerimônias comem_oraliv8s
do 309 aniversáriO da Revolução de Primeiro de Novembro, a serem realizadas em Argel, de3l deoutu~ro a
3 de novembro de 1984, solicito autorização do Senado
para aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 36, §
2', da Constituição C-44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 24 de o_utubro de 1984. -Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O (equerimento lido serâ objeto de apreciação pelo plenário, após
a Ordem do Dia da pi'esente sessão. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
f\1-:Secretárío. --É lido o seguinte

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro-a inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do iten1 n9 2 seja submetida _ao plenário em l' _lugar.
Sala das SesSões, 24 de outubro de 1984. - Nelson
Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)Item 2:
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)

Voiação,_em turno único, do Requerimento Íi'
1_60, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,- soJicitando, rios termOs dos arts. _75, c, e 16 do
Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 11 (onze) Senadores e II
(onze) Deputados, para, no prazo de 210 (duzentos
e dez} dias, realizar estudos sobre a fabricação, comercialização e uti!ização de agrotóxiCõs nõ País,
tendo
PARECER ORAL, pela prejudicialidade, proferido em plenário, da ComiSsão
-de Azrfcultura.
Sobre a mesa, requerimento que será !ido pelo Sr. 19SecretárJC!~=

t: __ lido _o_ seg_~inte

REQUERIMENTO N• 1.$7, DE 1984

REQUERIMENTO N• 259, DE 1984

Nos termos do art. 77, § J9, a, do Regimento Int~rno
do Senado Federal, primeiro -Subsidiário do RegimeittO
Ccimü_rn, requeiro a pforro8:3Cão, por I (um) anO, do
prazo da Comissão Especial Mista, criada pelo Requerimento n" 712/83-SF, desfinaaa_ a p"rognimar comemoração pela passagem do -centenário da proclamação da
República e da priirieii-a Cartã- Republicana no País, que
termina dia 18 de novembro de 1984.
-Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. -Marco
Maclel, Presidente da Comissão Especial Mista.

Nos termos do art. 280 do_ Regimento Interno, requeremos a retirada do_Requerirnento n9 160, de 19"84, de
minha autoria, e da Liderança do PMDB.
Sala das Sessões, 24 de _outubro-de 198_4._- Nelson
Carneii-0 ~Hélio Cueiros.

O SR. PRESIDENTE (Martfns Filho)- Em votação_
o requerimento que acaba de ser lido. _
O.s Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos _Deputados,

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -A propo·
sição lida será submetida à Votação,- efn virtude de estar
relacionado com requerimento incluído em Ordem do
Dia pelo plenário, em deliberação anterior sobre requerimento de ufgência;_
Em votação o requerimento.
Os Ni's. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~tados. (Pausa.) Aprovado.
S~rá cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 1:

O SR; PRESID;ENTE (Martins Filho)- Em sessão
anterior foi lido o Requerimento n9 255, de I 984, de autoria:do Senador Helvfdio Nunes e outros Srs. Senadores, solicitando que a Hora do Expediente da sessão do
Senado_do dia 22 de_novembro do corrente ano, seja destinada a ·comemorar o CentenáriO de Nascimento do
Poeta Costa e Silva.

O SR& PRESIDENTE (Martins Filho).....;.. Solicitada a
verificação de votação, e sendo evidente a falta de quorum, em plenário, a Presidêncía suspe-nderá a se."'São, nos
termos do ars. 327, inciSo VI do Regíme~to.
Estã suspe-~sa a seSsão.

REQUERIMENTO N• 258, DE 1984

REQUERIMENTO N• 160, DE 1984
REQUERIMENTO N• 256, DE 1984

O SR. HllLIO GUEIROS -Sr. Presidente, peço ve·
rificação.

PROJETO DE LEI ÔQ SENADO N• 139: DE1984
(Em regime de urgência - art. 3?r, c, do Regimento Interno)
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 139, de 1984, de autoria do_ Senador_N.~l-

(Suspensa às /6 horas e 16 minutos, a sessão é rea·
berta às I 6 horas e 26 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Martins FHho)- Está reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto_ de Lei do Senado n9l39/84, em regime de
urgência, fiei Com a sua votação_ adiãda por falta de quorum.
Em Cónseqiiêii.Cia, as demais matérias da Ordem do
Dia, todas em faSe de votação, constituídas dos Projetas
de Lei da Câmara n•s 10/81,44/81,53/.77,65/79, 14/84,
211/83 e 79/79; Prõjetos de Lei ·do Senado_ ri<?s 13/80 e
41/82, ficam com a sua apreciação adiada para a próxíma sessão ordinãria.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa~se à
instrução do Requerimento n"' 256, lido no Expediente.
em--que o -D_obre SenadOr Jorge Xalume soliCita autorização do Senado para cumprir missão do Exe-cutivo.
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon,
para proferir o parecer da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para proferir
pareCer. S_ern feVisão do- orãdor.) ._Sr." Presidente, Si;-s.
Senadores:
Vem à Comissão de Relações Exteríores do Senado
federal, a indicação de Sua Excelência Senhor Presiden-.
te da República, do ilustre Senador Jorge Kalume para
integrar a representação do Brasil nesse importante e extraordinário feitQ que se realizará em ArgeL Não temos
nenhuma dúvida de qu_e_o__ Senador Jorge Kalume bem
representará este Senado e, _em nome deste Senado, externará o noss_o pensamento. Mas, de modo muito especiai,_temos cçr:tel:a que o Senhor Jorge Kalume ao voltar
aqui, nos trará importantes esciarecimentos_ e haverá .de
nos trazer importante orientação no sentido do _que se
travará no_ debate dessa assembléia que se realizará em'
Argel.
Por isso, o parecer da Comissão de Relações Exteriores é favorável, na certeza dos trabalhos que o Senador
Jorge Kalume lá desempenhará e na certeza dos importante:g subsídios que S. Ext trará a esta Casa quando aqui
regressar.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é
favorável.
A votação fiCa adiada por falta de quorum.
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) ~ Volta-se à
lista de oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre
Senador José Fragelli.

O

Sr~

José Fragelli- Desisto, Sr. Presidente.

O Sr. HéliO Guelros Sr. Presidente.

Para uma questão de ordem,
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho} - Para uma
questão de ordem, concedo a palavra ao· nobre Senador
Hélio Gueiros.
·-·
O SR. HtLIO GUEIRQS (PMDB -oPA. Para uma
comunicação de ordem. Sem revisão do orador.)--: Sr.
Presidente:
Parece~me que para a votação de licenças para Senador viajar em missão ao exterior, o quorum é de 11, e não
de 35.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nobre Senador Hélio Gueiró~ os requerimentos que dependem apenas da presença de onze Senadores são os seguintes:
a) Licença para tratamento âe saúde.

b) De prorrogaçã:o de tempo de sessão.
c) De homenagem de pesar, inclusive levantamento
de sessão.
d) De nãO realização de sessão em determinadO dia.
Portanto, o requerimento do nobre Senado Jorge Kalume é de quorwn normaL
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso_. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dentro de mais algumas horas o Senhor Presidente da
República estarã infringindo, uma vez mais a Constituição Federal. Não será nenhuma novidade, porque,
comentava eu com o Senador Álvaro Dias, faz poUcos
minutos, que um evento, para tornar-se novidade neste
Pais, precisa ser anormal em situações normais. Eventos
anonnais em situações anormais passam por não ser novidade neste País.
Mas amanhã, dia
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o Senhor Presidente da Repúbli-

ca estarâ cruzando a fronteira do Brasil e estarâ pisando
em terras estrangeiras, na Repúb!ica do Paraguai. A via- ,
gem de S_ua Excelência foi devidamente autorizada pelo
Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, isto
ê, para não sofrer a pena de perda do mandato, teve o_
chefe da Nação de solicitar, nos termos -da Constituição
licença do Congresso Nacional para ausentar-se do Pais
e a Câmara e o Senado deram a Sua Ex.celência a licença
rogada.
Ocorre, Sr. Presidente, que em se ausentando do País
o Senhor Presidente da Repúblia estará irilpedido de
exercer a Chefia do Governo. E, nessa circunsiãil.cia,
manda o art. 78 da Constituição Federal que Sua ExCelência transmita o ex.ercfcio do cargo do Vice-Presidente
da República, ao Dr. Aureliano Chaves. Se este estiver
. impedido, manda a ConstituiçãO que o exercício da Presidência seja confiado, pela ordem, ao Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e ao Supremo
Tribunal Federal.
O .exércíclo--da Presidênçia da República é um ato que
exige protocolo e formalidade; o Presidente, ao transferir
o cargo ao seu substituto eventual, no caso, tem de fazêlo em sessão pública e, logicamente, no recinto da Presidência da República. No entanto, o Presidente da República vai amanhã ao Paraguai e não vai transferir o
exercício da Presidência --são expressões constitucionais - ao Vice-Presidente da República.
Não vou dissertar sobre o crime de irresponsabilidade
em que vai incorrer o Senhor Presidente da República.
Já disse e repito que impacto neste País só pode ser causado por fatos anormais, que ocorram em sítuaÇ:ões nOrmais. Nas circunstâncias anormais que estamOs vivendo,
fatos anormais como- eSSe não Caüsam 'nenhuma novidade. Mas, a verdade é que, deixando de transmitir- õ
exercício da Presidência ao Vice-Pre"sidente da República, o Senhor Presidente João Figueiredo infringe-a-COns~ -tituição Federal.
E daí, Sr. Presidente? Quem vai ãpU:rar estar-espOnsábilidade do Presidente da República? Pela Constituição
o órgão processante seria a Câmara dos Deputados e o
órgão judicante o Senado Federal. Mas, isso tucl9, Sr.

Presidente, além de edênico e endémico, isto ê, além de
se referir ao Éden, e às edemias institucionais, que têQl
tid_o lugar neste País, isto tudo vi~ou rotina e nós Corigressistas, nós cidadãos, temos de conter a perplexidade
e assistir de braços cruzados - porque nada podemos
fazer,- mais essa violência que se Vai cometer contra-a
ConstítuiçãQ FederaL
O.. Sr. Marcondes Gadelha
aparte?

V. Ex• - me permite
um.
---

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Senador.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Fábio
Lucena, não fosse por se tratar da Barragem de ltaipu,
eu diria que V. Ex• estâ fazendo uma tempestade em
· cop-o d'água.
O SR. FÁBI_O _LUCENA- Estou com um copo d'água na mão e V. Ex• não estâ vendo nenhuma ventania.
O Sr. Marcondes Gadelha- Não estou vendo. Efetl::.
. vamente não- há ventanja.

O SR. FÁBIO LUCENA- Então, Ex•, não pode haver tempestade sem ventania.

O Sr. Marcondes Gadelha- ~ nossa_ Constituição é
sólída o suficiente para resistir a qua!S:quer pequehas aragens de fronteira. Veja V. Ex• o quanto tem sido rigoroso, o quanto tem sido meticuloso, ~ quanto tem ficado
adstrito a filigranas para verberar o comportamento do
Senhor Presidente da República. O Senhor Presidente da
República vai permanecer basicamente, todo o tempo de
sua viagem, cm território nacional.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Basicamente.

O Sr. Marcondes Gadelba -

Haverá um instante, ...

O SR. FÁBIO LUCENA -

Haverá um instante!

O Sr. Marcondes Gadelha- ... um momento fugaz, ...

O SR. FÁBIO LUCENA - Gostaria de não concordar com o fugaz.
O Sr. Marcondes Gadelha - ... cerca de 15 a 20 minutos, talvez se muito, em que o Presidente da República
estará pisando solo paraguaio. Sr:Senador, V. Ex•, no
início da sua alocução, dizia que a transferêricia de cargo
ê uma solenidade prQ_tocOiaf, é uma solenidade lon'ga,
procedida no recinto do Palácio Presidencial consistindo, entretanio, num ato público cheio de formalidades.
Nobre Senador FábiO Lucena, imagil:te V. Ex• se o Presidente da República, a cada 5 minutos que cruzasse a
fronteira, tivesse que passar o cargo a seu sucessor, em
que meãndrõs, em cjue próbelams de burocracia entraríamos nós. Se passa o cargo ao vice.:PreSidente da
República e, 10 minutOs depois, retorna ao territóriO na-cional, estará Sua Excelência de novo no gozo pleno d8Jl
suas· funções presidenciais e daí, então, comO Se procede1
Telefona~se para o Palácio dos Despachos, em Brasflia, e
avisa-se que o Presidente da República estâ em território
naCional, está no exercíCiO de suas funções? Lamentavel~
mente~ -a nossa CónstifUição, no seu art. 77, que- tfã(a da
substituição do Presidente da República não foi explícita
no que diz respeitO" a impedimerito. Dii o art -77:"Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-Presidente,"
V. Ex• não vai chegar ao extremo de dizer que há Wl_la
vacância do cargo de Presidente da Repúblic~.

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, falei emfmpedimen·
lO.
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O Sr. Marcondes Gadelha- Ficamos, então, no caso
·
de impedimento.
.
O SR. FÁBIO LUCENA- Foi só o que eu meneio~
nei.
O Sr. Marcondes Gadelha - O impedimento, no entender de V. Ex•, consistiria no fatO de o Presidente se
encontrar por alguns minutos em territóri~ paraguaio ...

-Ú·SR. FÁiiJO LUCENA- Eu não sei quaritos-minutos, a Constituição não cogita de minutos e quero in(or_mar a V. Ex•, permita-me, que o Presidente da República
solicitou licença do Congresso Nacional p,ara ausentarse do País; o Congresso Nacional copcec{eU ao Presidente da República a licença para,qiJ~Se 8UWitâ.sse do Pa[s.
Em estando ausente do País~ O:Ptesidenté da República
éstá impedido de exercer a Presidência da República.
Nada me parece mais lógico, mais claro e mais certo.
O Sr. Marcondes Gadelha - Mas nós estamos de
pleníssimo acordo neste ponto, nobre Senador Fábio
Lucena ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Então me permita prosseguir....
O Sr. Marcondes Gadelha- Absolutamente, não sem
uma objeção no que eu pretendo me fixar. O art. 80 da
_ Ç_onstitu~o não estabelece quanto tempo o Pres~d~nte
poderá se ausentar do País ...

-0 SR. FÁBIO LUCENA --E nem poderia estabele·
cer ...
O Sr. Marcoodes Gadelha - ...exige licença do Congresso Nacional. O Corigresso Nacional concedeu essa
licença. V. Ex•, na pior das hipóteses, se fala em crime de
responsabilida-de, vai admitir que este Congresso Nacional é cúmplice deste crime, que este Congresso Nacional
-estã coonestando com e;sse crime ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Em absoluto, em absolu·
to são Poderes distintos ...

O Sr. Ma~condes Gadelba- ~ .. e que o Piesidente da
~epública

estâ agin9o com o absoluto consentimento da
_ soborania nacional, representada por est~ Casa.
O Sk. FÁBIO LUCENA- Em absoluto, não é esse o
Jfieu argumento. Esse é o entendimento que V. Ex• estabelece ...
O Sr. Marcondes Gadelba --Não, essa é uma apreóiação que- estou fazendo e espero que V. Ex• esteja de
acordo ...
O SR. FÁBIÜ LUCENA do ...

Não, não estou de acor·

O Sr. Marcoodes Gadelha ·--Não está de acordo?!
O SR. FÁBIO LUCENA do.

Não, não estou de acor-

O Sr. Marcoodes Gadelha- V. Ex.--ConCorda quC
houve uma licença do Congresso Nacional?_
O SR. FÁBIO LUCENA -

Houve'uma licença.

O Sr. Marcondes Gadelba- V. Ex• concorda que este
CongreSso representa a vontade soberana deste País?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Concordo.

O Sr. Marcondes Gadelha -

V. Ex• então hã de con-

c6idãr que essa licença representa o consentimento da
Nação, para que o Presidente procedesse daquela maneira?
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O SR. FÁBIO LUCENA~ Para que o Presidente se
ausente do País. Até aí concordo. Mas, a partir do momento em que o Presidente se ausenta do País, fica S. Ex•
impedido de exercer a Presidência da República, nobre
Senador Marcondes Gadelha, porque não vai admitir V.
Ex• que, estando o Presidente do Brasil no Paraguai, ou
no Japão, possa S. Ex• exercer a Presidência da República.

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• é muito inteligente: imagine o Presidente na_ faixa de fronteira e _que. a
cada vez que colocasse os pés em território paraguaio, tivesse que transferir o· cario!

--

-

-

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• é um homem inteligente e, naturalmente, um amante da lógica, da verda~
de. Mas, tanto a Constituição não cogifa de faixa de
fronteira, de distância, nem de hora, nem de minuto, que
o Presidente da República cumpriu a Constituição, Ex~!,
ao -solicitar Iiceriça
"aUsentar-se do País.. _O Presidente cumpriu a Coristítuição. S. Ex• não vai-cUmprir a
Constituição ~-é -aqui que eU sustento - quando não
vai transmitir o·exerfcio- da Presidência ao seu sucessor,
vez que estã impedido de exercê-la, enquanto estiver no
exterior. Esse o argumento de ordem constituciOnal.
Gostaria que V. Ex• me permitisse prosseguir e, logo
mais, terei todo o prazer de ouvir V. Ex•.

para

O Sr. Marcondes Gadelba -

Aguardarei V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, Sr. Presidente, o Dr.
Aureliano estâ acamado; é possível que haja um atestado
do INAMPS impossibilitando S. Ex• do_ exercício da
Presidência, é possível! Mas, o Senador Moà.cyr Dalla,
ao que S. Ex• informou, acompanha S. Ex•, o Presidente
da República, em sua viagem ao Paraguai. Resta, então,
segundo a Constituição,- pãra eXercer a Presidência da
República, o Deputado Flávio Marcílió; alíâs, antes do
Senador Moacyr Dalla, hã o Deputado Flávio Marcíllo.
Vamos admitir que o Deputado Flâvio Marci1io também
acompanhe o Presidente da República.
Sr. Presidente, ai está o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, para que se faça cumprir a Consti- ·
tuição. Registro este fato com tristeZa e iridi_gnação, ao
mesmo tempo. Porque, enquanto os Srs. Mip.i.Stros militares deveríam, neste exato momento, exigir o cumprimento da Constituição, isto é, fazer cOm que o ex«cício
da Presidência da República fosse transferido ao VicePresidente, ou ao Presidente da Câmara ou ao Presidente
do Senado Federal ou, ainda ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, que esta sim é a missão constituciOnal
dos Srs.. Ministros militares, não, onde estão os Srs. Ministros militares? Aqui estão, em praça pública, num palanque oficial, em companhia do candidato Paulo Maluf, na sOlenidade do dia do aviador. E que contraste, Sr.
Presidente, as fotografias do Jornal de BrasOfa; na foto
ao alto, o Presidente Figueiredo, coitado, sentado, talvez
com dores na coluna, com ares de preocupação e acredito que S. Ex• esteja preocupado; a seu lado o Sr. General
Walter Pires, lendo algum 'escrito, acredito em portu~
guês, porque não sei se S.· Ex• fala língua árabe; lendo algum documento escrito para o Sr. Paulo Salim Maluf e,
mais à direita~ o Sr. Ministro- da Aeronâuticã. Embaixo,
Sr. Presidente, na foto inferior, o povo de Brasílía,
aguardando que o candidato Paulo Maluf desça da inau~
guraçâo de t.im tal comitê para apupá-lo, vaiá-lo e ovalálo!
Que· constraste, Sr. Presidente, o Chefe da Nação, os
Ministros Militares, no Dia do Soldado, isto é, no Dia
do Aviador, que é um soldado dos ares, fazendo salamaleques! f: a saudação árabe ao Sr. Paulo Salim Maluf,e o
povo fazendo o gesto de protesto dos brasileiros: o dedo
em riste apontando, apodando, acusando, rejeitando, renegando, na praça pública, o mesmo candidato qu_~ h_oje
só não ê vaídado, neste País, pelos Ministros militares,
pelo Presidente da República e por poucas pessoas, porque duvido, Sr. Presidente, que o candidato do PDS C-o_n-

siga entrar sozinho num quartel, neste País, duvido!
numa vila militar, duvidol, porque a reação dos soldados, dos sargentos, dos capitães, dos coronéis, e até dos
generais que não exercem postos de comando, _vai ser a
mesma dos seus irmãos civis: a de repúdio ao candidato
oficial à PreSidência!
Nunca, neste País, se viram cenas dessa riatureza: os
Ministros representantes do Exército, da Aeronáutica e
o Presidente da República, cortejando, num palanque, o
candidato de um partido político, quando os Ministros
militares devem,_ de acQrdo com a Constitpi_ção, se colocar acima dos partidos políticos.
Mas tudo isso, Sr. Presidente, é o reflexo da degradação do regime republicano, do regime que Rui Barbosa, segundo o Historiador Luiz Viana Filho, se dispunha
construir nem que fosse atravês da violência. O que o diferenciava de Joaquim Nabuco, segundo o Professor
Luiz Viana Filho, poçque Nabuco era um monarquista
de convencimento e não aceitava os mêtodos de Rui para
implantar a República.
Veja, V. Ex', a degradação da República: o_
Procurador-Geral da República, Professor Inocêncio
Mártires Coelho faz republicar, no Diário Oficial da
União, um decreto com o texto alterado para que o próprio Procurador-Geral da República seja aproveitado
em cargo de provimento efe(ivo do Miriislério Pú-blico
Federal. Aquele que deveria ser um fisCal das leis e o defensor da sociedade ê o que altera a lei dentro do próprio
Diário Oficial da União. Pasme, Sr. Presidente!
·o Diário Oficial, do dia 31 de agosto, publica o
DecretO-lei ri"'-2.159, de 30 de agosto.
"Art. 29 As promoções para os cargos finais da
carreira far-se-ão exclusivamente pelo critério de
merecimento, apurado dentre a metade dos
membros mais antigos da categoria anterior, em !.ista tríplice organizada pelos respectivos Conselhos
Superiores."
No dia 3 de setembro é republicado o mesmo decreto,
em que o mesmo prefalado art. 2"' é alterado. E aqUi ·estã
o asterisco dizendo:
.. Republicado por ter safdo com incorreções no
Diário Oficial de 31.8.84.
Art. 29 __As prq_moçõe_s_para os cargos finais d~
carreira far-se-ão exclusivamente pelo critério de
meredmenÍO, apurado dentre os membros da categoria ant~rior...
O texto anterior dizia:
"aprovado dentre a metade dos membros mais
antigos da categoria anterior".
Por que essa alteração cometida pelo Procurador da
República? Para beneficiar a -ele próprio!
Aqui estão Diário Oftclal do dia 17 de março de 1984
que publica a lista de antiguidade dos ocupantes da carreira de Procurador da República. Se vigorasse o primCi=ro texto do decreto-lei, publicado em 31 de agosto, em
que as prOmoções se fariam pelo critério de merecimento
apurado dentre a metade dos membros mais. antigos da
categoria anterior, o Professor Inocêncio Mártires Coelho não poderia ter sido aproveitado, porque na relação
por antiguidade ele aparece no nonagésimo sétimo lugar.
Aqui estâ. Lista por antiguidade. N9 97: Inocêncio
Mártires Coelho. Como são apenas 140, os Procuradores, a rile~ade de 140 é o número 10;- que terrriffia -n(f
nome do Procurador José Taumaturgo da ROcha.
Observe, Sr. Presidente: __Q decreto-lei. assinado pelo
Presidente da República e pelo Ministro da Justiça, foi
encaminhado ao Congresso Nacional, mas nos termos
em que foi er1:caminhado, o Procurador-Geral- da República, Professor -Ino"cêncio Mártires Coelho, não poderia ser apioveitado, porque o decreto falava em aproveitar ."até metade dos membros mais antigos da catego-

a
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ri_a~'. Um Oulro textO, de três dias depois, supnme a lo-e_ução"_ ..metade da categoria anterior" e fala, simplesmente, "em apurado dentre os membros da categoria anterior".
E assim, como se vê, Sr. Presidente. houve uma verDadeira escalada de agressões a preceitos constitucionais,
para edição desses mencionados decretos, e, além diss-o,
um vergorlhoslssimo- ato administrativo- para poder
implantá-los.
Consumou-se uma autêntica fraude que altera forma e
fundo do decretojã inconstitucional, modificando-lhe os
efeitos jurídicos, em causufsmo dirigido à satisfação dos
inte_resses do Professor Inocêncio Mártires Coelho, o -único dentre os que_vieram a ser nomeados, porque já foi
nomeado, que não atendia req-uisito da antiguidade,
como se pode ler da lista de antiguidade dos Procuradores da República a que me referi.
_ E o que maisestupefaz ao observador, ou aos observador~ dt;J;sa nauseante cadeia de acontecimentos é a con·
cretização das promoções.
Na reunião do Conselho Superior d~ Ministério
Público, para esse fim realizada, foram organizadas listas trfplice.<>, cujos encabeçadores tinham por certa a pro·
mação como, efetivamente, veio a- ac-ontecer.
Essas vistas foram encaminhadas ao Ministério da
Justiça pm meio do Ofíci-o PGR/GAB, n9 338, de 5 de
setembro di: L984, subscrito pelo ProCurador Oeátl da
República, Professor Inocêncio Mártires Coelho.
E, o mais inàível, é--cjue o-Sr. Professor Inocêncio não
se tenha afastado da Presidência do Conselho Superior
do Ministério Público, quando esse Conselho votava seu
nome para a sua própria promoção. Ao contrário, contribuiu com o seu próprio voto para a sua própria promoção, sendo ele o ditoso árbitro de seu próprio mérito
na autopromoção com que se ungiu.

Mas, como dizia, Sr. Presidente, esses fatos lamentáveis estão borbulhando nesta República estupefacta. Pri·
meiro, não se cuffipre ã. Constituição; segundo, se publica um decreto-lei cujo tex:to é encaminhado ao Congresso Nacional; terceiro, se altera a redação desse decretolei e se institui, assim, Sr. Presidente, a organização da
ilegalidade. Cofisubstancíam-se com todos esses atas à
luz da i!J:galidade todos os preceitos que, por deverem
ser legais, passam a ser itêgais, porque a ilegalidade passou a imperar solenemente e impunemente neste País.
-o-(J-ue-dizer, Sr. Presidente, do restante da sociedade,
dos seus segmentos inferiores, quando tudo isso acontece
nos mais elevados escalões da República?
O que dizer, Sr. Presidente? Apenas, afirmar, ter a
confiança de que tudo isso é transitório, de que tudo isso
também passará.
Sr. Presidente, hâ um romance famoso, cuja leitura recomendo a V. Ex•, se é que ainda não teve a oportunidade de o ler, de autoria de Adonias Filho, chamado Me.
m6riu de Lázaro. Nesse romance há uma personagem
femiriina a (juem a natureZã-ilão dotou de belos olhos, a
quem não conferiu a perfeição singular dos cabelos. da
tez, a beleza, enfim, corpórea, a quem a natureza fê-la
feia. E-hã um personagem, Si-. Presidente, chamado Ge~~ Qu_in~~·--~- quem o infOiiúnio da vidã tornou
da hanseníase desde a infância e que asSím, narra o magistral escritor Adonias Filho, jamaís pudera conhecer
LiMã-m-ulherem toda a sua vida. E ao tentar fazê-lo procura precisamente a santa Rosária, tão feia, mas tão santa, segu.ndo o romancista, e é por ela rejeitado.
Sr. Presidente, até ser rejeitado não há o que comentar, mas o grande romancista se transplanta para os tempos a tua is, e nos fas ver como é triste um homem doente,
vítima de uma das piores doenças que possa haver no
nwndo, como é triste esse personagem ver-se rejeitado de
forma assim tão drástica, tão veemente e tão definítiva.
Sr. Presidente, é o que o povo brasileiro está fazendo
conl o candidato oficial. Não vou, evidentemente, esta-

·vítima
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belecer nenhuma comparação entre os termos do romance es:crito e os termos do r_omance do dia-a-dia, que jâ se
transformou em comêdia e que pode se converter em tragédia, o que ninguém deseja~ Mas, o que eu quero fazer
ver, para concluir, Sr. Presidente, são esses precedentes
gravíssimos: o Presidente da República se ausenta do
País e não transfere o exercido da Presidência ao seu
substituto legal.
O Procurador-Geral da _República faz republicar textos_de decretos no Diário Oficial, em causa própria, E os

Ministros militareS, outrora tão admirados, no Dia do
Aviador, prestando continênCias a um candidato de um
partido poHtico amplamente repudiado pelo povo brasileiro.
Concluindo, Sr. Presidente, em relação aos aviadores,
eu gostaria de citar uma frase de um estudante que ven~
ceu, certa vez, um certame, em São Paulo, sobre Santos
Dumont. A frase é a -seguinte:
"Quanto mais encU:ftam aS distâncias, mais cres-ce-Santos Dumont."

1:, Sr. Presidente, quanto mais se elastecem as distâncias entre o Brasil e o atual Governo, mais ciescCO povo"
brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Beml)
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Art. 4'~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163Q da Independência
e 96Q da República. -JOÃO FlGUEIREDO -lbrahlm
Abi-Ackel.

tamento de ~eus ocupantes, os atuais cargos em comissão
de Subprocurador-Geral da República, SubprocuradorGeral Militar e Subprocurador-Geral do Trabalho.
§ I'~ São criados seis cargos, de provimento efetivo,
de Subprocurador-Geral da República, mediante a
tni'nsformaçãó de igual número de cargos de Procurador
da República de primeira categoria.
§ 2'~ São criados três cargos de Subprocurador-Gera!
Militar e três cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, todos de provimento efetivo.
Art. 2'~ As promoções para os cargos finais da carreira far-se-ão exclusivamente pelo critério de merecimento, apurado dentre os membr_os da categoria anterior, em lista tríplice organizãda pelos respectivos Conselhos Superiores.
A rt. 3'1 As despesas decorrentes da execução deste
Decreto--lei correrão à conta das dotações_ constantes do
~orçamento da União.
Art. 4<:>_ Este Decreto-lçi entrará em vigor na data de
sua publicação, ievogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163'~ da Independência
e 96•. da República. -JOÃO FIGUEIREDO -lbralm
Abl-Ackei.

(*) DECRETO-LEI N• 2.159,
DE 30 DE AGOSTO DE 1.984.

Transforma em cãrgos finais de carreira os aluais
cargos em comlssio de Subproc:nrador-Geral da República, Subprocurador-Geral Militar e
Subprocurador-Geral do Tn~balho, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da constituição, Decreta:
Art. I'~ São transformados em cargos de_ provimento
efetiVo, -do finai das respectivaS carreiraS; dO-Ministério
Público Federal, Militar e do Trabalho, com o aprovei(•JRC:pub!icado pOr ter saídO oom i11coruções no Diãrio
JJ.08.84.

o·ncfal
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
FÁBIO LUCENA; EM SEU DISCURSO: _

DECRETO-LEI N• 2.159,
DE 30 DE AGOSTO DE 1984

MINISTt.:RIO J>OBLICO FEDERAL
Procuradoria Gtral da
U•tado ontll!'l-

Transforma em cargos finais de carreira os atuals
cargos em comissio de Subprocurador-Geral da República, Subprocurador-Geral Militar e
Subprocurador-Geral do Trabalho, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, III, da Constituição" Federal, decreta:
A rt. I<:> São transformados em cargos de provimento
efetivo, do final das respectivaS carreiraS-, do Ministério
Público Federal, Militar e dQ Trabalho, com o aprovei~
tamento de seus ocupantes, os atuais cargos em coTilissão
de Subprocurador-Geral da RepúQiica, SubprocuradorGeral Militar e Subprocurador-Geral do Trabalho.
§ I'~ São criados s_eis cargos de Subprocurador-Geral
da República, mediante a transformação de igual númerode cargos de Procurador da República de primeira categoria.
§ 2'~ São criados três cargos de Subprocurador-Geral __
Militar e três cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho.
·
Art. 2'~ As promoçõe-s para as cargOs "limús da carreira far~se-ão exclusivamente pelo critério de merecimento, apurado dentre a metade dos membros mais antigos da categoria anterior, em lista tríplice organizada pelos respectivos Conselhos Superiores.
Art. 3<:> As despesas decorrentes da execução deste
Decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do
Orçamento da União.
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Designar o Doutor _Renato_ Arltonio Mâtt_ei, Procurador
dà. RepÚblica, 'para 'funciol-iao nos aUtos da Ação Penal
_:___m-ovida coátrã. Ooides Nunes ~e Oliveir~. Qac~~ "fie:riedito
Mqreira, Varnes ForgiarirÜ Bastos, Ari Soares-deAraú~ _
jo, Bruno Ortega e Álvaro Santana de Campos, em curso
-no Juízo Crin'lin-ãl da Comarca.de Câceres, neste Estado.
Oderly de Souza Azerido

~O SR. PRESIDENTE (~artins -Filho)_~ Con-~do a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, (Pau~a.)
S. Ex' não estâ presente.
·
Concedo a palavra ao n_obre Senador Álvaro Dias.

Ministério da Justiça
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N• 378, DE 5 DE SETEMBRO DE.l984
O Ministro de Estado da Justiça, no uso da competênR
cia que lhe foi delegada pelo artigo (9, alínea c,-do DeR
creto n9 83.840, de 14 de agosto de 1979, e tendo em vista
proposta do Conselho _Superior do Ministêrio P-úblico
Federal (Of. PGR n' 338(84), resolve
PROMOVER
Na carreira do Ministério Público Federal, aos cargos
de Subprocurador-Geral da República criados pelo
Decreto-lei n\0 2.159, de 30 de agosto de 1984, os seguintes Procuradores da República de I~ Categoria:
Arnaldo Setti
Walter José de Medeiros
Arthur Pereira de Castilho Neto
José Arnaldo da Fonseca
Moacir Antonio Machado da Sílva
Inocêncio Mártires Coelho
lbrahlm Abi-Ackel
DEPARTAMENTO DO PESSOAL
PORTARIA No 1.320, DE 5 DE SETEMBRO ,DE 1984
O Diretor-Gerãl do Departamento do Pessoal do Ministério da Justiça, em exercício, usando da competência
que lhe foi subdelegada pelo artigo J9, iterri V, da Portaria MiníStr!ríal n"' 246, de 2 de abril de 1981, resolve:
Aposentar, de acord_o com o artigo 176, item III, combinado com _o_ai:_fígo 178, item I, letra b, da Lei n"' 1.711,
de 28 de outubro de 1952, com a redação dada pela Lei
n"' 6.481, de 5 Cle dezembro de 1977, a Marcelo Antônio
Esteves Cav-alcanti, matrícula n9 022 2 407 8U8, rio cargo
de Agente de Polícia Federal, classe B, código Pf-505,
referência NM-27, do QUadro Permanente do Departamento de_ Polícia Federal deste Ministério; CCfm·a vantagem da Gratificação por OperaçõeS ESpeciais, iilstitufda
pelo Decreto-lei_n.,. 1.714, de 21 de novembro de 1975
(Processo nY 08200. 7126/"84 ).
Marília Pacheco de Souz~

MINISTI!:RIO PÚBLICO.FEDÉRAL
Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso
PORTARIA N• 08, DE 29 DE AGOSTO DE 1984
O Procurador~Chefe da Procu_ra_doria da República no
Estado de Mato GrOsso, no uso de suas atribuições legais, resolve

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB-PR. Pronuncia o
-s-eguinte --discurso.Y- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Atravessa o Brasil, no presente momento, uma de suas
mais ~urriultuadas e, ao mesmo .tempo, mais criativas fa~
ses de mUdança institucional. Contfa a força dominante,
cóOtfa- o ..arbítriÕ c~&"O de ITiinÕrias- autOritáriaS, contra
sucessivas tnanobras distorsivas das normas e instituições vigentes, a sodedade civ~l e as õrgã.nizãçõi!s ·partidárias com ela identificadas vêm conquistando significati_vas vitórias, no caminho da redemocratizaçâo do País.
E o que é -J'!.lals importcirite, conqUista S~us êxitos com lutas ordeiras, claras, límPidas, mesmo nO eStreitíssimo espaço que lhes deixam as normas constitucionais e legais
estatuídas exatamente para obstar~lhes o avanço.
De todos os mOdoS- éticos ou não, justoS ou ilão cortOu-se a via das eleiçõer diretas, qUCCofocarfam, no
voto popular e universal, a_expressão do veredito condenatório do regime que amordaçou a Nação ao longo dos
-últimos vinte anos. E nem assim o regime aquebrantou a
férrea determinação nacional de riscâ-lo da História
como, fase ultrapassada a ser inscrita, na posteridade,
coinO episódio sofrido e- superado, corri g'lória.
Esta mesma determinação, contraposta à obstinação' da continuidade, vem marcarrdo esta nova frente de luta:
a de selar a vitória democrática e -poPular na !içá adrede
e cuidadosamente preparada do Colégio Eleitoral. Era
esse esdrúxulo corrciliábulo o instrumento próprio à enganosa encenaçã9 de uma substituição presidencial. Pre- tendia a minoriã dirigente que nele, ã:través de uma composição calcUlada mente favorável ao continuísmo, selegitimasse mais um per~odO de seu domínio.
Frustr'ou-se, no en_tanto, este desígniõ malévolO. De
um lado, porque convergiam, irrefreavelmente, os objetivos e a vontade da maiori:i-do povo Prasileiro para uma
meta superior comum: mudar! De outro,-Pofque, reflexamente, esboroou-se a base política de sustentação da~
quelas minorias hegemônicas. Ajudou bastante, diga-se
de passagem, a tropelia desencadeada pelo esquema malufista para impoôr-se, atrabiliariamente, ao Partido do
Governo. Seus métodoS~ suã ináedibilidade, Sua prepotência jactanciosa, sem nenhuma dúvida, pfecipitãraríl as-· já adiantadas e múltiplas fraturas da base partidária do
sistema.
Em conseqüência, hoje está muito claro, mudou substancialmente o significado do proceSSo eleitoral via Colégio. Já não se trata de ungir uma personalidade no comando do mesmo arcabouço político-institucional. -Já
não sairá deste colegiado apenas um ·novo Presidente,
que com uma equipe aparentemente nova, dará continui- dade ao mesmo regime que o povo, de há muito, já rechaçou.
Forçado o curso do processo de mudança em direção
a este Colégio, ele será, ao mesmo tempo, a culminação e
o fim desta fase de luta pela reconstrução democrátiCa
do Brasil. ExorciZado de sua função ludibriante, o Colégio Eleitoral dará, paradoxalmente, passagem para o
novo ciclo histórico da denlocracia brasileira.
Porque nele não se ferirá uma falsa disputa. entre duas
candidaturas postas em termos aparentemente iguais, viciada, no entanto, pela prévia garantia de que uma e apenas uma - a escolhida pelo Regime - seria vitoriosa.
Ao contrário, uma das candidaturas - a escolhida pelo
Regime - continua correspondendo ao propósito da
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cont~uidãde,

da. negação da mudança real. A outra é a
própria ~ncârriaÇão da vontade nacional de mudar. E.
por ::;er assim, receberá os votçs, não de apenas um paftidO Ou de partidos afins, mas de uma ampla e diversificada frente de correntes políticas, representatiVas dos mais
variados segmentos da socieda.de, todas irmanadas no
propósito comum de efetivar uma real e inconteste alternância do Poder.
Pois esta é a natureza e o escopo da Aliança Democrática.
E nestç significado está a suma de seu Programa oferecer à Nação brasileira um período de redefinição de seu
estilo de desenvolvimento, de reestruturação de suas instituições políticas fundamentais, de recomposição das
- fOrcas sociais que orientam e moldam a ação govei-na- mental.
E para tanto, é obvio que não pode haver uma formalização prévia de um Programa. Antes há uma proposta
democrática e pluralista de construir, no debate franco c
livremente aberto, o caminho a seguir para alcançar
aquele conjunto de objetivos que a Nação claramente já
demonstrou aspirar: um desenvolvimento autosustentado, solidariamente equalizador das oportunidades económicas e sociais, que supere a pobreza e a falta
de perspectivas de mais de metade da população, que internalize e recoloque sob decisão autodeterminada os fatores básicos de dinamização da economia, que assegure,
Com soberania, a plena e equilibrada utilização dos po·
tenciaís de recursos do País. E que permita fazer tudo
isso com participação de todos. E, principalmente, liberdade.
Esta concepção essencialmente democrática é que, afinal e cabalmente, distingue a postulação da Aliança Democrática. E seu aval não está em promessas pessoais,
no "eu faço e aconteço". Está na autenticidade dos mó~
veis que levaram correntes políticas tão diversas a aliarse para alcançar o desiderato comum da Nação, aCima
âas conveniências imediatas de cada qual, por cima dos
riscos que cada qual corre, apesar dos ânus e sacrifícios
de cada participante.
E é por comungar desta concepção e destes ideais e
por assumir a responsabilidade que lhe cabe como integrante majoritário desta aliança, que o PMDB, a partir
das suas bases programáticas- de há muito conhecidas
de suas dezenas de milhões de eleitores e seguidores vem se dedicando a equacionar os grandes problemas
nacionais e a elaborar pautas de discussão sobre as futuras diretriZes do Governo de tiansição.
Saliente-se, Srs. Senadores, que não se trata de redigir
Planos e Programas para o Governo, nem pelo Governo;
ma,s de organizar avaliações críticas da situação real do
P.a.is, apontar alternativas de ação e, modestamente, sugerir as trajetórias mafs eficazes para dar conta dos principais problemas enfrentados pela Nação.
Para tanto, não se limita o PMDB a chamar os técnicos mais afamaçlos e prestigiosos- embora eles se contem às centenas em seus quadros - para que emitam
suas próprias opiniões, por mais abalizadas que sejam.
De modo conSistente com seus postulados fundamentais.
o PMDB está mobilizando seus militantes, dirigentes, intelect~aís, lídefes locais e regionais, sindicalistas, participantes de associações de classe e de movimentos comunitários, professores e empresários, para que, expressando
as percepções e juízos dos mais variados segmentos socíaís, formulem os problemas mais fundamentais, indiquem as prioridades maiores de ação e avaliem as alternativas de solução.
-A p-artir daí, será possível, com clareza, objetividade e
autenticidade, saber o que quer, concreta e efetivamente,
a so_ciedade brasileira. E esta é uma das bases primárias
da democracia: dar canais de voz às aspirações e reivindicuções de todos.
E não é só isso. Ao -dar voz a todos, não s-e ouve apenas o que todos pretendem. Supera-se o viéS de encontrar soluções em nome de todos, corrio cõstumam fazer
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os governos tecnocráticos. Ouve-se também quais alternativas de ação serão aceitâveis pela maioria no iiltei'esseda maioria.
E este é o caminho de aprendizagem da democracia
verdadeira. Dando VQZ e canais de expressão e difusão
das reivindicações e sugestões das bases da sociedade, o
PMDB ajuda a instrumenülr métodos participativos de
GoVerno.- O porte e a complexidade da sociedade brasi-

leira nunca couberam em modelo_s tecnocráticos autoritário-s. t preciso que haja um desenvolvimento planejado, fundado em uma visão pluralista e somativa dos interesses e necessidade das várias camadas sociais da
Nação. E só elas podem dizer quais são-estes interesses e
necessidades. E só elas podem julgar qUais as políticas
mais eficã.Zes para solver seUs problemas. Isto egovernar
democraticamente, isto é procurar dar eficiência ·ao se.:
cialmente mais eficaz.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Seõadores, quero deixar
registrado nos Anais desta Casa o primeiiõ teic.tó resul~
tante dos Simpósios NacionaiS do PMDB, aquele tirado
do primeiro encontro, realizado em Curitiba nos dias 15,
16 e 17 últimos, dedicado ao tema "Agricultura e Meio
Ambiente". E cujo sumário executivo tem a jüStà deno·
minação de "DiretrizeS para ãS Mudanças Democráticas
e Populares na Agricultura e no Meio Ambiente".
Deste Simpósio particiípàrari\: pãrlamentares, dirigentes de organizações de trabalhadores e de empresários,
de cooperativas, Igrejas, técnicos e especialistas, Secretários de Estado, prefeitos, persOnalidades e estudantes
de vários pontos do País. E, o que fcii iriãls-ilnpofüfnte;realizou·Se com expressiva e espontânea párt1cipa:ção po--pular.
A partir deste e dos demais simpósios que realiza o
PMDB por todo o País, nosso Partido e seus integrantes
não só darão urna substancial contribuição ao delineamento dos programas do próximo Governo da Aliança
Democrática, como, terá também o PMDB urna sólida
base de conhecimento dos problemas brasileiros e das alternativas para sua solução, credenciando-o a oriei:ttar e,
quando necessário, cobrar do fUtUro GOverno a realização das políticas que mais interessam à Nação.
Pois é assim que entenaemos -a natureza-de nossa presença, como partido originariamente democrático e po~
pular, numa frente democrática de Governo. Nio imporemos, unilateralmente, nossa vontade; nem trànsacio~
naremos com nossos objetivos. Mas, a cada momento,
seremos os primeiros a exigir e a garantir os comprõtnis-sos assumidos com o povo brasileiro.
Se nós do PMDS, i:Jão somos os únicos nesta .Alians:a _
DemoCrática, por Cerfo- sOmos os respOnsáveis pelo estímulo à mudança das estruturas que está a exigir a Nação
brasileira.
Peço a V. Ex•, Sr. Presidente, que dê como lido o texto
do documento, fruto -do Simpósio Nacional da Agricultura e Meio Ambiente, realizado em Curitiba.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO-A QUE SE REFERE O SR. ÁLVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO:
l-INTRODUÇÃO
2-DIRETRIZES
2. J - Prioridade para a Democratização da Posse e do
uso da Tetra: Reforma Agrãría.
2.2- Prioridade para a maioria: Pequenos e Médios
Agricultores e Trabalhadores Rurais.
2.3- Prioridade na Luta Contra a Fome: Abastecimento Alimentar.
2.4 - Prioridade para a Qualidade de Vida: Recuperação e Preservação dos Recursos naturais e do Meio
Ambiente.
2.5 - Prioridade para a Participação e Organização Po.:
pulares.
2.6 ......;., Prioridade para a Gestão: Participação das Políticas Econômicas e Sociais parã. a Agricultura.

"O objetivo cen"tfiil do PMDB é erradicar a mi- Sêi'Tã-e -aSSegurar trabalho, dignidade e partiCipãçãó
ao_povo brasileiro."
(Do Programa do PMDB)
I. INTRÚDUÇÃQ
Mais de sete ffiilhões de desempregados; 80 milhões de
brasileiros desnutridos sendo 4Q milhões em estado de
miséria; morte de-Uma criança por minuto_ por falta de
alimento; 2(f mílhõeS de analfabetos; seis milhões de
crianÇas abandonadas; inflação de 280%; dívida externa
de 110 btihõis de dólares; dilapidação dó meiO ambieD.te.
Este O-Brasil deixado Por 20 anos -de autoritarismo;
este o resultado_ do "modelo"; este o_ País que a Aliança
Democrática deverá recuperar.
Esta a responsabilidade do PMDB, como principal
__
base partidária dessa coligação.
Por comPreender a gfavidade do quadro e a sua vincUlação com a questão agrária e a produção de alimentos,
que o Diretó_dQ_Nacional do_PMDB delegou ao Diretório Regional do Para_ná a_ responsabilidade_ de_ reã.tizar
o "Simpósio Nacional sobre Agricultura e Meio Ambiente", com a finalidade de propor as diretrizes para o
Governo Democrático-Popular que deverá se instalar no
País a 15 de março de_l985.
1.1 - Este Sumário Execu_tivo é produto da Proposta
pàra Debate- "Diretrizes para as mudanças democráticas e populares na agricultura e no meio ambiente" elaborada pelo Diretório Regional de Paranâ do PMDB e
enriauecida-coffi as contribuições oriundas de três dias
de dd>ates e de numerosos documentos trazidos por enti_dad~ de base ligadas ao_ setor, no "Simpósio Nacional
sobre Agricultura e Meio Ambiente", realizado_em Curitiba, dias 15) 16 e 17 de outubro de -1984.
As diretrizes apresentadas neste Sumário -Executivo
foram precedidas_ de ampla discussão dem_ocráticapopular em encont1os regionais. _
Este processo de discussão pré-governo ê uma das ca'racterísticas de um governo democrático· e popular. Nesta fase do processo foram definidas, após amplo debate,
as diretriú:S Para as mudanças na agricultura no meio
ambiente.
1.2- O Simpósio Nacional teve a participação de
parlamentares, dirigentes de organizações de trabalhadores, de empresários, de cooperativistas e de igrejas,
técnicos, especialistas, Secretários de Estado, prefeitos,
personalidades e estudantes vindos dos mais diversos
pontos do Brasil, além de expressiva presença popular.
Os participantes e as discussões ---apOffaranccontribuições expressivas e deram dimensão e validade nacionais à "froposta para debate" do Diretório Regional do
Para!]:á.
(j_-Tanto a "':PrOposta para debate", como as discussões iiavidã:s evídeliciaram:·a prepOnde"râiicia da decisão popular sobre as pretensas elites tuteladoras; a necessidade esse"ncial da org3.nização da sociedade, dCsde as
bases poPulareS-até os p~artidos Políticos e, eSses; sem
qualquer discriminação; a estreita relação- entre a· concentração das aspirações dos trabalhadores das cidades e
do campo e a existência de um Estàdo democi'ãtico que
assegure as lil;lerdades essenciáis à população; ~. ainda, ~
importância do enlace do Partido com as bases SociaiS-e
os moViffientos pOpulares.

1.4 -O PMD B, assim, ê um partid~ prOgrainâtico e
essencialmente comprometido com o exercíci_g da liberdade, da organização popular, da modificação profunda
da sociedade no sentido de democratizá-la e fazê-la humana e socialmente justa.
h desta forma que será alcançado o_ objetivo centr:al do
PMDB de erradicar a miséria e as-segurar trabalho digno
e particípação ao poVo brasileiro.
1.5 - A demociacia ê compromisso programático do
PMDB. O Interesse popular e nacional sobrepõe-se ao
particular; o trabalho é o fundamento da riqueza social e
é colocado acima do capital; a repartição da renda e da
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riqueza é axiomática ila s"ociedade democrática e popular
como ê ptetendido pelo PMDB. O corpbate implacável à
corrupção- e à impunidade ê condição preliminar à democracia que se busca.
1.6- A erradicação da miséria se dará com a distribuição concreta da renda -e da riqueza, o que se alcançará com a elevação dos salários, da participação dos trabalhadores na renda nacional e com uma profunda mud"ãnça na estrutura agrária e na política agrícola do Paf~.
_1. 7 - Este documento contéril as diretrizes priori-tárias da ação gqvernamental capazes de atingir aos objetivos antes especificados. Não é um plano de governo.
Este, somente poderá ser elaborado depois da instalação
do Goyerrio Democrático em 15 _d_e março pr6ximo,
após o-conhecimento Ctas disponibilidades de recursos financeiros, humanos e materiais. As condições objetivas
.dispo_nívéis ngrteàrão a elaboração do plano de governo
capaz de alcançar as diretrizes aqui definidas, através da
conduta, da ação e do ,comportamento explicitados neste
do-cumento e no Programa do PMDB.
1.8 --A erradicação da fome e da miséria é a prioridade niilior de u-nl governo -democrático e popular. Para isso, neCessita>se alimentos e riqueza pata distribuir.
O novo governo, imediatamente após à sua. posse implementará um plano de emergência de alimentação popular.
_ ___
Em seguida. serão adotadas medidas para a aplicação
do Estatuto da Terra, de modo a assegurar a terra a
quem nela trabalha.

2.

DIRETRIZES

2..1 - Prioridade para a democratização da posse e do
uso da terra, Reforma Agrária.
-

Estatuto da Terra

~

imediata a_plicação do Estatuto da Terra, principal~
me_nte o seu Título III que trata da Refonna Agrária,
corresponde ao atendimento de a~ppla reivindicação social. É o Estatuto da Terra, instrumento legal em plena
vigênc!a. que pode permitir imediato infcio do processo
de reformulação da estrutra fundiária do País.
-

Módulo Máximo

No curso da implantação da Refonna Agrária
impõem-se a fixação de um módulo máximo para a área
dos imóveis rurais, atendidas as peculiaridades regionais.
Em todas as áreas excedentes ao limite incidirão crit~rios
rigorosos e medidas restri~vas de acesso aos instrumentos de política agrícola, podendo inclusive incidir de pleno direito_ à desapropriação.
-:- Usucapiio
A supremacia da posse s_q_bre as_ relações de domínio

eXige a redução de todos os prazos de usucapiào,
mOdificando-se a legislação federal ern. vigor. ~ inadimissível que continuem incidindo sobre as relações possessóriaS, os ultrapassados conceitos de que a posse é
nle!a ~xie-IlsãO da proprieditde.
A reduçãO dos prazo$ do usucapião 1 tanto representa
o- reCOriliec.írilenJ:O -® _relevo_ que d~ve ter a posse, corno
figuri autónoma de direito, quanto significa estender
concretarilerlte- ~eneflcio sOci:~ll dirigido ao equacionamento de inumeráveis situações de fato. Sua instituição
requer medidas siinultâneas, tais como a instrução dos
procedimentos judiciais céleres e eficazes, e a criação de
condições de acesso à justiça.

- Terias l'llbllcas
h necessário e urgente que si: estabeleçam critérios
rígidos "na destinação das terras públicas, já que as concessões feitas a grandes grupos colonizadores e mesrno
projetós de c-olonização têm favorecido a concentração
da terr:;~..
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mental possa efetivamente refletir as aspirações e as ne~
cessidades da comunidade, em cada região e localidade,
e possa beneficiar-se do conhecimento e das energias
criatiVas- dos próprios agricultores;
_• considerações com as diversidades regionaíS a fim
de que a atuação governamental não contribua para
agravar as desigualdades inter-regionais' e as distorções
-Terras lndigenas
da agricultura através da impossibilidade de orientações
Impõem-se, também, respeito absoluto à demarcação
gerais baseadas em realidade localizadas e que não refle~
das terras indígenas, como questão de prioridade e eoetem as condições de todo o País;
rêricia, reCOnhecendo-se o- direito à autodetenninação da
• constituição e manutenção de estoques reguladores
corllun'idade indígena.
-e de segurança. As caracteríSticas- de sazonalidade biológica e económica da agricultura e da conseqUente
- Imposto Territorial Rural - I'fR
instabjlidade que tanto atinge os agricultores, também,
-- ãiiilge,_o Pais. O ãhastecimento_ do mercado interno está
O ITR deve tCr seus critérios dC aplicação revistos,
sUjeito a graves criSes se uma polític'a definida da estabi~
para realmente penalizar a ociosidade, a especulação e a
Hzação do abastecimento nacional não for colocada em
apropriação de grandes extensões de terras
prática;
privilegiando-se, com baixa tributação, aoS pequenos e
• reorientação da pesquisa e extensão ruial para ierar
médios produtores.
e difUndir tecnologias alternativas que Permitam o forta~
Impõe-se, igualmente, a necessidade de se contar com__
Iecimento económico e social dos pequenos e médios
mecanismos eficazes-Para a execução da cobrança do tri·
agricultores e dos trabalhadores rurais, de forma a ga~
buto sobre todas as propriedades nos prazos exigidos,
rantir:
bem como para penalizar os contribuintes que perderem
-avaliação dos processos de produção científica e
os prazos com a incidência de taxas de juros e correção
tecnológica
aplicados agricultura através de instfumenmonetária. Tarribêm deverá ser proibida a concessão de
tos
democrâtico~populares de participação de produtoanistia fiscal, medida esta que geralmente privilegia os
res rurais;
grandes proprietários inadimplentes.
- redução da dependência externa de matériasprimas, de gennoplasmas e outros insumos e de tecnolo- Justiça Agrária
gias;
C~be ainda estudar a criação da J ustíça Agrária, anti- domínio do conhecimento cientifico da biotectiologa reivindicação dos trabalhadores rurais, e necessâria
gia e engenharia genética, dando !nfase aos processos
diante da extensão e intensidade dos problemas e confliprodutivos biológicos vegetativos em detrimentos dos
tos na ãrea rur.al.
químicos-mecânícos;
22 - Prioridade para a maioria: Pequenos e mé-geração de tecnologias compatíveis com os ecossisdios agricultores trabalhadores rura"js temaS tropicais e subtropicais (cerrado, semi-arido, amaCom relação aos pequenos e mêdios agricultores e trazônia e pantanal) obedecendo a lógica ctos interesses sobalhadores rurais, as suas necessidades mais prementes
cja._is e· recuperação e preservação dos recursos naturais e
indicam que as orientações_ mais significiitlvas Cio GOVerdo meio ambiente;
- b'üSca de maior eficiência energética na agricultura.
no devem pautar-se nas seguintes diretrizes:
-garantia da manutenção do subsídio ao crédito ruinclusive pela reciclagem de energia a nfvel de unidade de
ral com prioridade ao público que se acabou de referir.
produção e uso de esgotos e lixos urbanos como fonte de
Os subsídios crediticios constituem um dos instrumentos
maté-ria orgâp.ica;
de política económica utilizados rotineiramente pelos
- síntese dos conhecimentos tecnológicos a- nível de
governos. Assim, o subsidio à agricultura ê legítimo e seunidade produtiva onde se combinam sistemas agrícola,
rá restabelecido. cabe, entretanto, afirmar que a sua
pêcuário e florestal;
aplicação nos últimos 20 anos, para os objetivos elitistas
-geraÇão .de tecnologia socialmente apropriada.
Para que tais orientações do Gove_mo se efetivem plede fomento de produção em grande escala de produtos
exportáveis, é que foi responsável pelas graves distorções
namente, far-se--á indispensável e complementar as seguintes diretrizes:
que serão sanads através do redirecionamento dos subsf~
a) redefinição do Programa Nacional do Álcool.
dios às prioridades estabelecidas neste documento;
O Programa Energético Brasileiro, tem-se mostrado
..!... clareza e estabilidade da política agrícola. Toda a
equivocado desde os seus pressupostos pois teve como
nação reclama hoje da instabilidade ou dos casufsmos
prinCipais instrumentos o Programa Nuclear e ·o Proáldas orientações governamentais de política agrícola, que
cool, ambos caros e danosos à soci_eçlade brasileira.
espalham a incerteza e a insegurança. Para isto é conR
No ~ do Programa Naciona_l do Álcool, que inyesdição primeira que sejam exPlicitados os objetlvos que o
Governo se propõe~ a atingir n.iJ. agriCultill-3..- A- segunda
tiu Cno!mes somas na substitui~o do produto mais sucondição é definir os meios pai3-ã.tingir objetivos. Final:
p6rfluo a Sêr_ substituído, ao invés de se explorar as possimente, a terceira condição é que os objetivos e às meiOs
biÚ~deS oferecidas pela reciclagem da frota de veículos
constituam parâmetros de uma atuação que escapa dOautomotÇ>res, pela introdução de melhorias na eficiência
casuísmo e se projeta no médio e no longo prazo;
dos motores e lançamento de um vasto programa ferro-estabilização dos mercados agrícolas e da renda dos
viâ~io e ~idroviário, a polític:i_ e~ergé:ti~ brasileria a-cabÕU-se Comprpmetendo com os (nteresS:.CS das classes do·
produtores. A polrtícã- agrícola. alérii dOS ob]etivos CsR
pecíficris e particulareS do Governo, tem- Uma fuilção anminantes: usineiros, fabricantes de equipamentos, indústíciclica e rotineira: proporcionar a maícir estãbilizaçãO
tria automobilística e grandes proprietários de terra.
possível dos mercados de produtos agrlcolas, e particuR
O PNA é hoje considerado um programa autoritário
na origem, atrasado no tempo, distorcido na execução e
larmente prorilover mecanismos de estabilizaçãO da rerielitista nos seus objetivos. Tràta-se de um programa auda dos agricultores e trabalhadores rurais. Dentre os parâmetros que devem fazer parte deste obji::tivo"de esta-bitoritário, pois foi decidido por decreto sem a consulta doo
Congresso, dos segmentos interessados e da comunidade
lização, e como tais devem constituir condicionantes percientífica. É um programa atrasado no tempo, pois efn.
manentes do traçado e da aplicação da política agrícola,
hora decretado em 1.975, somente ein 1.980 entrou em
pode-se destacar os seguintes:
execução efetiva, quando as necesSidades energéticas já
• a criação- de mecãnismos institucionalizados de conse faziam sentir desde a crise do petróleo de I 973. Finalsulta aos agricultores, particularmente aos pequenos e
mente, ê um programa distorcido e elitista pois, até o
médios agricultores, a fim de que se erradique o tecnocratismo da tecnologia, de modo que a atuação governamomento, está contemplando quase que excl~sivamente

É fundamental restringir a transferência de qualquer
direito sobre a terra a pessoas ffsicas ou jurídicas quejil
tenham atingido os limites pré-fixados quanto ao módulo máximo, visanOo findar com a concentração e especulação de terras.

e
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os seigmentos priVilegi<idos já mencionad~s. proprietários de carros de passeio e proprietáriOs de terras de
alta produtividade.
Face a esta realidade, ê indispensável uma imediata
reorientaçâo no plantio de cidturas energéticas à. partir
das seguintes diretrizes:
- o PROÁLCOOL pode se tornar um instrumento de
reforma social no campo, na medida em que pode viabilizar uma redistribuição fundiária, permitindo o acesso à
terra aos trabalhadores rurais sem terra ou com pouca
terra, sob a forma individual, comunitária ou cooperativa;
- separar a etapa industrial da etapa da produção da
matéria-prima para a produção de álco_o_l;
- o sistema de fornecimento da matéria-prima seria
feito através de agricultores organizados em grupos ou
cooperativas deixando ao industrial a etapa exclusiva de
processamento;
-melhor distribuição do privilégio locacional entre
os produtores de cana estabelecendo·se um limite de cota
de pioduçào de cana-de-açúcar para os fundos agrícolas
das novas destilarias;
-viabilização do uso do álcool, exclusivo ou em sistemas mistos ou bi-carburantes no transporte de massa e
de carga.
b) Redefinições das relações intersetoriais e ínternacionais.
Para que essas redefinições se concretizem os seguintes
pré~requisitos abaixo são propostos.
Na distribuição da renda:
- o estruturamento de uma política salarial compatível com as necessidades de consumo dos trabalhadores;
- oS :SalárioS devem ser reajustados a cada ganho glo·
bal de produtividade da economia;
- os salários devem ser repostos a níveis reais a cada
período em que a inflação ejou custo dç vida atinja 10%,
e em prazo nunca superior a dois meses, caso nesse
período a inflação seja superior.
Com relação à dívid~ exten;~a nacional:
- a renegociação da dívida externa, recolocando o
seu pagamento em condições compatíveis com as novas
propostas democráticas e populares e ainda a discussão
livre e democráti~a da forma com que ela foi contralda
pelo regime político autoritário após o golpe militar pós-
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:__que a dívida das empresas multinacionais seja
transformada em capital cfe risco, não como capital de
emprêstímo, como ocorre atualmente;
- que a dívida do Governo e suas empresas quando
tratiSoferid"as, por qualquer meio, à iniCiativa privada seja
por ela assumida.
No setor financeiro:
- o estimulo à formação de cooperativas de Crédito
Agrícola, contratadas pelos agricultores, com jurisdição
restrita- à sua ârea de ação;
--:-a regionalização dos bancos privados que atuam na
área agrícola, com mecanismos coercitivos dC reinVestimento dos recursos captados exclusivamente na agricultura regional.
2.3 -Prioridade na luta contra a fome: Abastecimento Alimentar.
Um dos direitos fundamentais do homem é o da alimentação. Entretanto, no Brasil, a percentagem das
crianças famintas é particularmente alarmante, porque
atinge o pontp mais sensível de qualquer Nação. Uma
criança alimentada apenas a água e açúcar, como ê a situação de 70% das crianças da zona canavieira nordestina, conforme denúncia da CNBB, fica irremediavelmente afetada no seu desenvolvimento físico e mental.
Lamentavelmente não são apenas as crianças nordestinas da zona canavieira que apresentam dietas alimentares insuficientes para a s·ua adequada reprOdução. Aproximadamente 70% da população brasileiia ingere menos
alimentos do que o mínimo indispensável.
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Esse processo crôitico- de a_gravarrtento da deficiência
alimentar e da população brasileira não é recente~-Ao
contrârío, acompanha a história do Brasil desde seus primórdios. Entretanto, jamais se atingiu índices tão elevados de tão acentuada agudização.
Inúmeras têm sido as propostas de remediar tal questão._ Todavia, ainda que algumas delas tenham tido êxito, dada a sua amplitude e persistência, não tem qualquer significado perante as dimensões do problema.
Muitos paliativos foram incrementados, porém, se forem

sornadas todas as ini_ciativa.s .r.ealizadas para amenizar a
fome da população, elas não representaram nem um décimo dos desperdícios de alimentos que ocorrem durante

um ano no País.
Caso não se vislumbre uma reversão drástica deste
quadro sombrio de agravamento da fome de milhões de
brasileiros, permanecerá a perspectiva de uma Nação
doente, subserviente e subdesenvolvida, Daí a príoridade.
O Brasil é um País com uma produção agrícola e um
potencial produtivo imenso. Soment~ c_om a expansão
das culturas e criaçào nas áreas de fronteira iil.terna,
poder-se-á triplicar a produção_ alimentar, utilizando-se
recursos produtivos nacionais, Vialiblizados por uma Reforma Agrária e uma tecnologia socialmente apropriada.
Assim, concebido, O abastecimento alimentar se tornará num grande setor_dinâ_mi_co de ativação da economia, em especial a agrícola, permitirá absorver a força de
trabalho hoje sem ocupação produtiva.
Trará assim~ no bOjo desta prioridade; coritribuição
efetiva para uma redistribuiÇão da renda, que deverá ter
um efeito indutor imediato sobre o setor urbanoindustrial de produção de bens e serviços, e atendimento
à imensa maioria da população.
A situação crónica de fome e misêr_ia prógressívà a Cjúe
foi Submetida a maioria da população brasileira determina a segui_nte definição das diretrizes básicas para as múdanças democráticas e populares no abastecimento alimentar:
• a obrigatoriedade das empresas de oferecerem urna
refeiçãO Coin.Pieta diáriaaos empregados com até três salários míriimos, esiabelecendo-se estfmulos via mecanismo tributáriO;
• a garantia de alimentação básica a gestantes, lactentes e crianças atê sete anos de idade;
• a alimentação bãsica obrigatória a crianças do primeiro grau a"travês das escolas e ampliação do t6npo de
permanênCia da mesma para práficiã de esportes e lazer;
• a criaÇãO do saláriO-desempfego qU:e venha-garaOiiralimentação adequada à família- do trabalhador;
• a recuperação do salãrio mfniino real para atender
as necessidades de sobrevivêncía Oo trabalhador.
De uma forma m-aí.S-arilpla o suplemento alimentar básicO- à jjopulB.ção deve estar estabelecido sobre algumas
diretrizes· básicas ati'ãvés de:
• estabelecimento de mecanismos que restrinjam ãs
taxas de intermediação e que permitam com isso a aproximação entre produtor e consumidor para -que estes
possam estabelecer novas relações de troca;
• garantir a ampla participação popular sobre organismos de proteção aoconsumidor, com a finalidade do
estabelecimentO de preços aCessíveis e ãssegilrar a qualidade biológicã.- dos alimentos.
Aplicação de crédito para a produção de cana vincuii~
do à produção -eqUitativa de alimentos básicos em--termos de área, observando-se um prazo de ajustamento
desta medida, através de um cronograma de conversão,
As áreas de pousio de cana que representa 20% da área
anualmente renovada, deve ser utilizada na produção de
alimentos:
• formação e readequação de estrutura de armazenagem e distribuição dealimentos para centros consumidores, evitando-se _o passeio dos produtos e possibilitando
auto-suficiência regional de alimentos, tais como: _:.._
pequen~s unidades armazenadoras, inclusive, a nível de
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Unidade de_produçào agrícola, através de financiamento
a lon_g_o prazo e a juros subsidiado_s, permitindo a Warrantagem da produção;
-transformação industrial a nível de comunidade e
mecanismo;
- mercado de produtores, feiras e sacolões;
• formação de estoque reguladores _com a finalidade
de atender ao abastecimento a_limentar e propiciar a eStabitidade dos preços a nível de atacado e varejo.
• implantação de um Plano Nacional de Abastecimento, Com_ o objetivo de dimensionar a demanda atu~l
e futura da população brasileira e com vistas à projeção
regionalizada da produção agrícola por produto. Isto
implicaria ainda em promover a articulação de todas estruturas e instíumentos de política ligados ao abastecimento alimentar, visando a integração de ações voltadas
às reivindicações das organizações pOpulares.
2.4 - Prioridade para a qualidade de vida: Recupe~
ração e preservação dos recursos naturais, e do meio ambiente:
Os recursos naturais e _o meio_ ambiente são patrimô~
nio da Nação e da humanidade.
Um desenvolv_imento agrícola, em bases democráticas
e populares, implica o respeito e a preservação desses elementos báSicOs para- ã vida humaha, animal e vegetal.
· A produção pode e deve ser realizada sem os seus sacrifícios ou destruições.
Esse cUidado elementar não pode se confundir com o
menosprezo à produção de alimentos nas quantidades e
qualidades necessárias ao abastecimento das populações.
Antes,--com ele se complementa, porque o abastecimento
_alimentar não é ação paSsageira; é atividade permanente
e crescente, que só pode ser sustentáVel se os-recursos naturais o meio ambiente forem mantidos em condições
de produzirem constantemente e acolherem_ a vida_ de
forma sadia.
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Por isso, é prioridade se estabelecer uma política
científica e tecnológica voltada para a sustentação imprescindível do equilíbrio ecológico, através da administração visando o interesse s_ocial dos recursos naturais,
ocupando ordenadamente o espaço ambiental e
utiiiiaõdo-o Corfetamente. Isto se-consubstancía .na implantação de um sistema politica, técnico e -operácional
capaz de proporcionar ao País condições de desenvolvimento satisfatórias, conciliando interesses sociaís, i:conômicos e eco_lógicos-para que a população brasileira, e
as "geraçõ"es futuras, desfrutem melhor qualidade de vida.
A indiferença dos governos que se sucederam após o
golpe militar em 1964, e dos grandes grupos econômicos
naciona"is e estrangeiros perante a problemática dos recursos humanos e do meio ambiente eXige medidas imediatas, prioritárias, intransferíveis,- para se sanar tantos
desvarios.
Dian.te da sit~""a.ção ~alarma~t"e de desperdício de recursos naturais, poluição da terra e das águas comprometendo o patrimôriio das gerações futuras, se impõe a imew
diata reversão da situação.
Para que isto se_ possa realizar, serâ necessário partir
de uma __visão que tenha em conta a diversidade da
problemática ambiental e permite atacar os problemas
onde ocorram.
A organização das comunidades locais deve ser o principa:l esteio de uma politica ecológica autêntica que responda, com presteza, às reais necessidades das populações ~J_tiogidas. O fortalecimento de agências Cficazes e
bem equipadas, a nível municipal e estadual, junto co_m a
ação coordenadora de uma agência federal flexível e ágil
_ -é extremamente urgente para que se inicie uma verdadeira polftica de proteção ao meio ambiente em nosso País.
Três -diretrizes bãsicas sintetizam as inúmeias PropOS:
tas defendidas pelas organizações populares do País:
ã) EstaQcamento do processo de destruição dos recursos naturais e meio ambiente.
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- Lei de agrotóxicos
_
Implementar, respeitando as esferas federal e estaduais, rigorosa fiscaliz<J.ção na importaçãO, industriaUz~ção, comércio e uso d_e agrotóxícos incluindo a produção daqueles que por pal-âmetros técnicoS.foram e venham a s~r proibi.dos, como os organo-clorados e tpercu~
riais.

- Manejo integrado de solos e da água
Introduzir práticas de manejo integrado de solos e da
água, em bacias hidrográficas com o objetivo de conter a
erosão e a degradação dos regimes hídricos, e introduzir
práticas agrícolas adequadas à utilização perene do solo
ôil água,- PriVilegiar as foimas de administração-Comunitária, cooperativa ejou coletiva das áreas com manejo
integrado de solos.

e

- TecnolÕgias alternativas
Desenvolver tecnologias alternativas poupadoras de
insumos e capazes de proteger e recuperar os Recursos
Naturais.
~ Manejo florestal
Desenvolver e incentivar o uso de sisteinas de manejo
com princípios de rendimento auto-sustentado de recursos florestais.

- Portos industriais
Rever todos os projetas de implantação de portos industriais que estão sendo instalados nos ecossistemas flUviais, estuários _e lãgunares.
b) Controle das fontes de agressão aos recUrSos naturais e do meio ambiente.
Legislação
Revisar efOU..instituir legislações referentes ao solo, à
água e às florestas, com o objeiivo de aparelhar o poder
p_úblico, nos.níveis federal, estadual e municipal, a introduzir adequado disciplinamento do s_eu uso, sob critérios
de conservação _dDs Recursos Naturais e do Meio Ambiente.
- Preservação de áreas de falor ecológico
Limitar a expansão da fronteira agrícola em áreas de
valor ecológicO, como florestas remanescentes, o pantapal mato-grossense, a região amazônica, a região semiárlda, como medida de proteção ambiental, dos recursos
indígenas, dos santuários de flora e fauna, considerando
que a área destinada a produção agrícola atual e futura
do País atendem plenamente as exigências nutricionais
do povo brasileiro, restando ainda significativa parCCla
para exportação.

- Preservação da água para consumo humano
Garantir a qualidade da água para o consumo huma~
no e para a agricultura, pela fixação- de critérios para a
proteção das baCias hidrográficas e para o controle das
caigils poluidoras, seja de procedência agrícola industrial ou urbana.
- Proteção à população costeira
Estabelecimento de normas de proteção da população
costeira ligada à pesca artesanal, normas e penalidades
mais rígOrOs"aS, fiscalização efetiva das transgreções relativas à poluição marinha e pesca predatória.
e) Preservação dos recurs_os naturais renováveis e do
meio ambiente
- Preservar os ecossistemas com a criação de novos
parques e reservas biológicas;
~ Utilizar bacias hidrográficas e suas subdivisões
como a unidade básica de manejo integrado do solo, á~
gua, fauna e flora;
- Promover a diversificação da produção integrando
as atividades florestal, criatória e de lavoura com Vistas a
unidade de produção e elevação da produtividade agrícola e do trabalho;
- lmpiãntar florestas energéticas, orientados segundo
a demanda potencial e o auto-abastecimento regional;
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- Recuperação e preservação dos germoplastas de espécies na,tivãs_ de fauna e flora; -Criar incentiVOs-tributáriOs creditícios para a apli-

e

cação massiva de técnicas agrícolas conservacionistas
dos recursos naturais e do meio ambiente;
-Desenvolver processos de baixo custo para reciclagem e aproveitamento de resíduos urbanos, sólidos e
líquidos;
2.5 - Prioridade para a participação e organização
populares
Das grandes_ reivindicações colocadas pela sociedade

sobressaem-se, pela sua urgência, as dos pequenos produtores e trabalhadores, justamente as camadas da População rural mais sacrifícadas peta política econômiCil
vigente nos últimos vinte anos. A prioritização dessas
reivindicações deve realizar-se fugindo-se de esquemas
assistencialistas, característica comum dé regirriC:s a·utõrl~
tários.
O Estado, ao invés de organismos tutelador, deve circunscrever sua ação à abertura de espaço para .a movimentação e organização aUtônoma: ~aesses segmentOs do.
meio rural, utilizando-se_ de mecanismos próprios de
política econômica e social em geral e de política agi:ícola
em particular.
Numa transição democrática, o Estado deve rejeitar a
visão vigente no âmbito de seus mecanismoS té:cilicosburocráticos- de que a questão social no campo é--uma
questão de polícia e de segurança nacional e, ao mesmo
tempo, desmantelar os mecanismos de atrelamento desses movimentos e organizações. Paralelamente, devem
ser abertos canais para participação efetiva da- população rural organizada no seu processo decisóriO, tanto
na elaboração das políticas gerais do Estado, como naquelas atinentes as suas condições maís imediatas de vida
e sobrevivência.
As principais propostas atualmente em discussão dizem respeito ao título 5 da_ CLT .. Da Organização Sindical" e ao Artigo 166 da Co~stituição Federal, além de
itens relativos à regulação das rela~ões-trabalho em geral. Nesse sentido propõe-se:
Alterar o Artigo 144 da Constituição da República,
que cria e determina o funcionamento da Justiça do Tra, balho que contribui para manter de pé o Sindicalismo
corporativo e elaborar um noyo Código de Trabalho que
garanta a liberdade e a aut~momia sindiCal~ qu~ teyis_e,
em profundidade, os direitos soCiais básicoS dos trabalhadores visando assegurá-los e agilizâ-los efetiV.iunente;
Mudança na Lei de Greve, de modo a garantir o direito dos trabalhadores exercerem todas as formas legítimas de reiviridicação e pressão de que dispõem, inclusive
paralisação do trabalho;
Garantir que os trabalhadores possam estruturar forma ou formas centrais de OrgaO.ização;
Alteração_ dos itens que tratam da "Contribuição Sindical", para que o Estado deixe de ser o cobrador, administrador, distribuidor e fiScal dos recursos que cabem
aos sindicatoS, PassanâO aos trabalhadores a responsabilidaâe de manterem seu sindicãto";
Gúánfir-ã ex1en5ã01l6s direitos trabalhistas, básiCos ·a
todos os trabalhadores ruraiS.- Púalelamente, garantir
reajustes reais dos seus saláriOs e ii incorpõiação de -ga:
nhos efetivôS de_ produtividade;
Proceder a fiscalização sistemática da aplicação da legislação trabalhista no meio rural, com a partiCipação
dos SindicatOs;
--- -Respeitar a convenção 87 da Organização- Iri.teinacional da Trabalho - OIT.
No que diz respeito aos Movimentos dos Sefn-Terrã,
cada vez mais amplos no País, o Estado deve garantir
suas formas- de organizaçãO Preferenciais e discutir coni
os mesmos a_s_s_uas propostas_. Dentre elaS, se distacam aS
seguintes:
-Na destinação -das terras públicas, Federais e Estaduais, bem como as provenientes-de desapropiações, que

seja dada prioridade para o reassentamento dos agricultores Senl-Terra que estejain devidamente organizados;
-Apurar denúncias e desenvolver ações de prevenção
e aplicação- da Lei, quando arbitrariedades cometidas
por terceiros contra os movimentos sociais e suas organizações;
-Assegurar a participação dos agricultores atingidos
por desapropriações por intereSse- público (para construções de barragens, rodovias, rede elétricas, e-tc) rias
decisões quanto à validade do.ji projetas c, se aprovados,
fias decisões quanto às indenizações, estrutura e localizaÇão-- dos reassentamentOs.
Quanto às formas de organização·cooperativistii-dos
produtores, é necessário modificar a função exclusivamente empresarial das cooperativas hoje e-xistentes -e seu
conseqUente agigantamento.
Alterar profundamente, com_ base na mais ampla discussão com os interessados, a legislação cooperativista e
associãtivista, abrangendo os sistemas contâbeis, administrativos, tributáriO-s, de representação, físcaís-e de registro,_:fl~ !Tian_eira 1:1 viabiliza~ a interiori,zação e democratizaÇão da prática cooperativista de forma a atender
os interesses da maioria dos associados;
Estimular o surgimento de Cooperativas ou orgamzações que envolvam a possibilidade do controle da terra
e a organização do processo produtivo, em bases coletivas ou Comunitárias, ou ainda, de esqUemãs mistos, que
permitam a convivência coletiva ou comunitária com a
exploração familiar de pequenas parcelas, respeitadas as
condições do meio c: os interesses das comunidades cm
questão;
-Dar prioridade aos incentivos e subsídios govemamentãís~ -inclUsiVe-aos serviçOS dlrCtos prestados pelo Estado ao meio rural (assistência téCnica, extensão rural,
fomento) dirigidas às cooperativas e associações que
pautem seus programas de ações nos interesses de peque·
nos produtores;
- Estimular e apoiar a constituição de novas foimas
de coóperitivismo é aSSociativismo que desenvolvam ãtividades de prOa"tJ:ção, comercialização e consumo, tais
como os~grupõs de us_o comum de bens de ~pital (terra,
máquina, efi:\ condomínios e consórcios de produção,
associação. df; defesa dQ meio ambiente, associaçãO de
produtores, cooperãtiva de eletrifiCação, cooperatfVa <!e
crédito, e outrOs moaos de organização comuilifãria; ·
--.Implantar as Cõoperativas Integrais de- RCforma
Agrária - C IRAs,- previstas no Estatuto da Terra e até
hoje não disseminadas na_ forma e extensão qUe consultem os interesses dOs trabalhadores rurais.
-Respeitar, na organização popular, a criação e a
cultura do povo, sem quaisquer limitações, controle, divisão e desmantelamento pelo Estado.

2.6- Prioridade para a GeStão Participâtiv_a_ das Poli-- ticas Econômicas e Sociais para a Agricultura
O Regime político autoritário que r'Oi instituído no
País após o golpe militar de 1964, caracterizou-se, entre
outros elementos da maior importância política-e social,
pela concentração e centralização excessiva -e \trbitrária
de poderes junto ao PÓder Executivo. Ó esvaziamento gradativo de todas as -prerrogativas·
do Congresso Nacional, das AsSembléias Legislativã.s e
- dasCâma:ras-de vereadores, aliados às medidas repressivas e de controle polítíco, ideológico e policial sobre as
organizações da sOciedade civil, facilitaram a consolidação de um processo de oligarquização ..das decisões,
onde uma eficaz arHCulação tecnocrátiCa militar diSPunha sobre todas as dimensões do exercício de GovernO.
-NO-ãm-a&o-d~a d.~âffiic8:..,.celiúatizãdofa e·concentra,
dera de po~eres I?Olíticõs- r~~izou-~ su~ivas alte~
rações técniCo-adrninístrativ8s ilas-íristiúdç(ies -gOVei-na-mentãis; moviinento eSse ·que se denominou de ..modernização administrativa". ·
·
As alterações. nas estruturas e objetivos- das organi:
zações complexas do aparelho do Estado obje"tivarari:t- a_
sua adaptação orgânica:- às -propostas iiTIPil'Citãs
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transfOrmações econômícas e sociais que -se fizeram in~
dispensáveiS para a consecUção do processo de internacionalização da economia nacional, horizontalização do
desenvolvimento capitalista no País, a garantia de elevadas taxas -de lucros para os grandes grqpos económicosfinanceii:OS, a mariutenção sistemâtica do arrocho salarial, a transferência de renda intersetorial, em particular
da agricultura para o setor secundârio e frações do setor
terciário, -a aprOpriação privada de vastas extensões de
terra c dos recursos minerais que se constituem patrimônio de toda a sociedade, enfim, para a concentração dos
meios de produção e da renda nas mãos de uma minOria
de Ca"jjitalistãs naCionais e estrariB:elros. As articulações en~re _a tecnocracia militarista e ·os execUtivos das emprCsãs capitalistas de grande porte, formaram, ainda que eivadas de contradições, autênticos ..lobbies" antipopulares, que definiram autoritariaineiite Óll
critérios dirctores das políticas económicas nacionaiS, sejam para fins de equacionamento das questões intern~s
como internacionais.
Neste- contexto centralizado, o Ministério da Agricultura foi sistematicaffiente CsvaziadO de conteúdo e de
funções. Várias de suas empresas vinculadas, autênticas
variguàtâas dos interesseS do capital multina-cional e das
empresas nacionais a ele subordinadas, dispunham de
maiores margens de intervenção política -do que~ própria Administração Direta do Ministério. Ein muito$ cas-os, senão_ na maioria, as empresas oU Orgailíi3.Ções vinculadas seguiram diretrizes de outros Ministérios, erii
particular da Sec~taria de Planejamento da Presidên~ía
da República- SEP_LAN, a qual concertou em seu âmbito a ma/cria dos poder~ IJ.o Executivo.
AO se propor mudanças na agricultura brasileira de
forma a se prioritizar a maioria- dos pequenos e médios
produtores e trabalhadores rurais, garantir a função social básica da agricultura que se constitui na oferta de
aiJmentos para ~ popuh~.ção, recuperar e pr~ervar os recursos naturais e o meio ambiente, apoiadas, todas essas
mudanças, no processo indispensável da reforma
agrária, far-se-á indispensável, não apenas se reorientar
a diVisão de re_spQ_nsabilidades entre os organismos fede.1iiS estaduais-_qUe atuam re.lacionados com a agricultura, como assegUrar articulações democráticas entre as
instituições governamentais e aqueles da sociedade civil.
Nesse sentidO, ass-eillii-ltCS díretríies aprCSentam-se
como de imediata ãj:)HcaçãO:
.descentralizar e desconcentrar os poderes de tributação e alocação de recursos orçamentários do Governo
Federal para os _Governos Estaduais e Municipais;
.reduzir drastÍcameilte o número de funcionáriOs técnLco __ e b_urocráticos sediados em Brasília,
redirecionando-os para os Estados;
.ãSseglirar a ã.mpla representação das mais_diversas organizações econômicas, polític:is e sociais náS estruturas
de decisão dos Ministérios e, ou empresas vincUladas
com a agricultura;
.redefinição daS -relações interministeriais e a necessária independência e autonomia do Ministério da Agricultura em relação aos Ministêrios da chamada área económica;
.garantir que a gestão da política agrícola seja exeCutada supletivamente pelo Ministério da Agricultura,
transferin-do-a- p3ra os Estados à medida de suas habilitações;
.estabelecer mecanismos de controle e fiscalização -das
ações executivaS govern-amentais diretamente pelos organismos populares comunitários.
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O'SR. PRESIDENTE (Marti~s Filho)- Conce<Ío a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
U SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o Segili:ilte discurso.)- Sr. presidente, Srs. Senadores:
Os Procuradores da Justiça do Trabalho vencem um
salário mensal de s-eiscentos e vinte e três mil e vinte e seis
crüzeirOs, efiCj_llàrifo osjúíies·, no início de carreira,· réce~·
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bem um milhão e quatrocentos mil cruzeiro_s_mensaiS e
os Fiscais do Trabalho percebem, como vencimentobase, novecentos mil cruzeiros mensais.
Evidencia-se, portanto, uma clara disparidade, taRte
mais quanto_ pouco mais de seiscentos mil cruzeiros, o
equivalente a menos de sete salãrios mínúnos, ·são abso-lutamente insuficientes para que se mantenha- Cj_uem-;
além da famtlia e do--sustento pessoal, tenha que arcar
com as despesas inevitáveis com a biblioteca, precisando
estar em dia cOm a evolução da matériajuiidica, no campo do direitO laboral, um dos mais mutãveis em-noSso
País.
A relevância das funçõ$ -exercidas- pelos Procuradores
da Justiça do Trabalho estã a exigir um nível salarial
condigno.
Entretanto, esse problema não tem sido tratado com a
devida oportunidade e urgência, tanto que eXiste um
Projeto de Lei Orgâriica, conhecido pela classe hâ mais
de vinte anos, emperrado, sem qualquer andamento, por
falta de interesse das pessoas responsáveis.
O citado ProJeto de lei declara, no seu artigo 141:

"Fica incorpófada aos vencimentos dos
membros do Ministério Público da União, pelo seu
valor máximo, a -gratificação de produtividade que
lhes ê devida, nos termos do Decreto~lei n" 1.709, de
31 de outubro de 1979."

Tal medida, cujo cumprimento se retarda, pelo menos,
cinco anos, viria dar niais dignidade aos procuradores da
Justiça do Trabalho, sem acarretar maiores dispêndios
para a União, uma vez que, nos termos desse decreto-lei,
há a previsão desse perc-entual, como vantagem para os
membros do Ministério Público da União.
Diante disso e atendendo a justo e veemente apelo daqueles servidOres federais, cabe-nos solicitar ao Ministro
Abi Ackel, titular da pasta da Justiça e por isso -mesmo
chefe do_ Ministério Público da União, que promova o
andamento do Projeto_ de_Lei Orgânica do Ministério
PH-bfico, a fim de que possa tramitar, possivelmente em
regime de urgência, nas duas Casas do Congresso Nacional, fazendo justiça a uma classe que esperam hã vinte
anos, em nome do princípio da isonomia salarial, que
tem acolhida em nossa Constituição, acolhimento a essa
inadiável e tão procrastinada reivindicaçãO, que se Configuraria na incorporação aos vencimentos da gratrficação
de produtividade.
Era o que tínhamos a dizer, Sr~ Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o-seguinte discurso) -:-_Sr. Presiáente, Srs~ Senadores:
Embora alguns econ_omis~ ou empresâriOs derrotistas prefiram esquecer a capacidade de industrialização
do Nordeste, sugerindo a sua pura e simples dedicação
ao setor primâriõ da economia, muitos outros especialistas da região, inclusive Celsq Furtado, pensam de modo
diverso.
Para estes, a única manefrã. do Nordeste enfrentar, e
derrotar, o subdesenvolvimento estâ na modernização de
sua economia, ainda que à custa de subsídios e incentiw
vos- fiscais, iil.dispensâveis Pãra fazer atenuar, reduzir oU
barrar uma situação de desequilíbrio que chegou a
ameaçar a paz social.
É o que relata o Jornal A Tarde, de 20 de junho último, demonstrando que a ârea tem condições subjetivas e
objetivas para enfrentar o_ desafio e, nas últimas dêcadas,
tem desmentido os vaticíníOs _dos pessimistaS.
Na verdade, o subsolo nordestino possui potencialidades significativas, cõlltellào ricas e diversificadasjazídas
minerais, inclusive com recursos altamente energéticos.
E um exemplo de nossa capacidade de desenvolvimento econômico é a indústria petroquímica da Bahia, que
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veio localizar-se exatamente nas proxinlidades- da
matéria-prima.
O jornal faz um elenco das possibilidades de exploração, a partir dos minerais atômicos do ceará e da
Bahia, do cobre baiano, do ouro e do ferr:o na região
Norte e em Minas, do sal marinho no RiO_ 1Jrande do
Norte, do_ minério de ferro em Cãrajâs, no Parã.
Deste modo, a localização de tantos recursos na região
nordestina deveria atrair Para ·suas proxiinidades também a implantação da indústrias, que visassem as referidas jazidas.
Reclama, contudo, o povo de minha região; do fato de
que, a despeito de tantos recursos, as jazidas exploradas
o foram em função do forneCiriu!nto da matéria-prima
para a industrialização do Brasil-Sul.
Que o indesejado _êxodo de no!'destill.os veio enrique~
cer a moderna agricultura d_o Sul do País.
Que apesar das culturas de exportação proporcionarem bilhões de dólares graças a presença do Nordeste,
muito pouco destas divisas retornam em forma de investimento, na região.
E que, assim, uma verdadeira sucção impiedosa do
Nordeste, torna-o cada vez mais empobrecido. Enquan~
to que outras áreas se enriqueceram com o desvio de alguns dos seus antigos incentivos fisCais par TtailSãiílazônica, a ponte Rio~Niterói, a SUDAM, o turismo e a pesca.
A SUDENE perdeu a importâncía que tinha para pensar o desenvolvimento da região, já que oS recursos do
Banco do Nordeste passaram a se direcionãi em função
dos ventos políticos.
Uma das poucas vantagens que restava à área, sobretudo durante a dura e prolongada seca por que passou,
era a cCrtezã- do Ci:êdito rural regionalizado em função
das desigualdades no desenvc;>lvimcmto económico das
várias parcelas de nosso território.
Agora, ante a ameaça feita a tal regionalização, o Nordeste teme que, mais uma vez, -os recursos ali captados
sejam aplícados iias'regiões mais desenvolvidas e socialm_en te menos carentes.
Pede, portanto, insistentemente ao Banco Central que
adote medidas severas a fim de que os recursos do Crédito rural nele captado, ali também se apliquem.
Depois da insdústria de construção civil, hoje são os
nossos pecuaristas que reivindicam uma séria e eficaz regionalização do_ crédito rural.
Solicitam que suas lideranças políticas, de qualquer
coloração partidária, endossem sUas postulações~
Valho-me de minha qualidade de parlamentar para fa~
zer ecoar, neste plenàrio, as suas-legitimas pretensões, dizendo apoiar também suas alegações no sen~do de que o
desenvolvimento harmónico do País ê uma questão de
segurança nacionªl.
-- Porque 1 ~mo relat~ A Tarde, no noticiârio que co- ·
méntamos, use uma _desestabilização sócio económica
convulsionar o Nordeste:, o resto do Brasil poderá ser arrastado de ~oldão". (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cumpro o dolorosO-dever de assumir esta tribuna para
uma breve, mas necessária, comunicação fúnebre
Refiro-me ao prematuro falecimenfo do ilustre Desembargador José Fernandes Prado Vasconcelos, ocorrido no _dia 9 de outubro passado, em Aracaju.
Integro, respeitado e estimado por todos quantos tiveram- o privilégiO de conhecê~ lo, Juiz de Direito eni Riachuelo e em Lagarto, o Desembargador José Fernandes
Prado Vasconcelos dedicou toda_a sua nobre existência
ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no qual se
destacou como Corregedor, Presidente e Vice~
Presidente, exercendo, ao falecer, a presidência da Câ-
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maia Criniinal e_a Vice--Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, do qual, aliás, já for-a Presidente.
Nascido em Riachuelo, a 12 de maio de 1922, o Desembargador José Fernandes Vasconcelos se integrou no
Pod"er Judiciário como uma das suas mais altas expressões culturais e profissíonais, durante mais de 35 anos de
fecunda atividade.
CaJ>ado c.om Dona Mariana Prado Vasconelos, sendo
ainda, vivos os seus pais, Etelvina Prado Vaconcelos e
Maria Elvira de Vasconcelos, o recém-falecido Desemba:f&ador Ilonrou seu Estado, e a nobre profissào que
abraçou.
Ao formular esta breve comunicação, desejo transmi~
fir a: seus familiares inconsolâveis, seus pais, à viúva e filhos, Ana Maria. Ana Isabel, Ana Beatriz e Jose Etelvino e também ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe - meu profundo pesar, com as expressões da
minha saudade, em face da velha amizade de muitos
anos, durante os quais cresceram a estima e o respeito
que lhe dedicava.
Fiõalizando, solicito a incorporação ao texto deste
pronunciamento, das palavras proferidas pelo ilustre
Desembargador Luiz Rabelo Leite, Presidente do Tribunal de Justiça do Estad()_ de Sergipe, quando da homenagem de despedida tn'butada ao saudoso Desembargador
José Fernandes Prado Vasconcelos.

-o

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Palavras de despedida do ~!embargador Lulz
Rabelo Leite, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, ao D~mbargador José Fernandes: Pndo Vasconcelos, falecido no dia 9 de outubro
de 1984.

DESEMBARGADOR JOS" FERNANDES PRADO VASCONCELOS-- Os aContecimentos cfa vidá se
repeiein. Mais uma vez aQui estamos, neste enconiro de
separação, de ausência e; de dor, para tributar um preitcrde saudade e render as homenagens do Poder JudiciáriO
ao companheiro de mais de tiinta anos que nos deixa,
nesta hora final em que o homem ê totalmente ele mesmo, como potencialização do princípio esPerança que
nele vibra e cOmo potencializãçãÕ plena da latência humana.
-Entendemos e acreditamos que a morte marca a ruptura de um processo - cria a cisão entre o tempo e a
eternidade. Sabemos também que o homem é mais do
que o BIOS,-pOi(jue é mais que um animal. Também ele,
o homem, é muito mais do que o tempo, porque suspira 1
pela eternidade do amor e da vida. EiS por que, n6s criaturas humanas, somos pessoa e interioridade, e em nosso
peregrinar vamos Cfeixando sinaiS, tendo a certeza de que
cada um de nós é uma palavra de Deus que nunca mais
se repete.
·
E você, ilustre e estudioso companheiro e colega,
como vigilante que sempre foi e homem angustiado
como sempre viveu, fixou no tempo sua passagem, deixando marcas de coerência de vida e de convivência intensa na sinceridade da busci. prOcurando, cada vez
mais e melhor, viver nos ditames da seriedade de atitudes
e no respeito de gestos e na essencial honestidade de propósitos.
Seu amor ao Tribunal de Justiç8. e aos direitos dos que
nele vivem caracterizOu sua missão de juiz e de vanguardeiro do Poder Judiciáriá na defesa do primado da Justiça. Sua piesença na Coiregedoria Geral màrcou épow 1
ca ... Podia errar, mas era honesto na sua visão, sincero
no seu proceder, causando às vezes na sua busca da verdade e do direito traurilas ou tristezas. A vida é assim
mesmo.
Sua luta pela grandeza do Í'l.osso Poder Judiciário vem
de longe, quando tudo era quase impossível e o ambiente
era Cheio de nuvens carregadas e escuras.
Merece neste instante noss_o preito de homenagens e
de gratidão pelo que lutou, pelo que sofreu ... pelo que
realizou.
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Seu exemplo de bandeirante vai deixar um vazio, e sua
vida de Juiz uma lacUna.
Amigo, nossa prece de esperança e de paz.

-

Que Deus o guardel
O SR- PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senâ.dor Helvídio Nunes.
OSR. HELVlDIO NUNES (PDS -PI. Pronuncia_o

sr:-P!CSfdente, SrS.- senadores
Há tempos reivindico rilodific3.ções na estrutUra admiM
nistrativa do InstitUtO Naciori.il de Coloniziição e ReforM
ma Agrária - INCRA, no Piauí.
Orgão incumbido da execução do -Sistema de Administração da PolítiCã Fundiária Nacional, sei da presença
daquele órgão em todos os quadrantes do País, sobretu~
seguinte discurso.) -

dQcom o objetivO de "elevar o nível de atuação e de produtividade em suas ãreas de competência".
-

Umas das principais tarefas confiadas ao INCRA,
atualmente, reside na execução de projetas. de coloni~
zação, cumprindo destacar que trinta e quatro estão em
fase iniciai ou de plena implantação, assim distribuídos.:
cinco no Pará, um em Pernambuco, um em Goiâs, um
no Rio de Janeiro, dois no Paraná, um em Santa Catilii·
na, seis em Mato Grosso, três no Amazonas, três no
Mato Grosso do Sul, quatro em Rondônia e três no Maranhão.
Ora, o meu Estado, o Piauí, que integra a 12• ~oorde
nadoria Regiõnai do Meio-Norte, com ~ede em São
Luís, capital do vizinho Maranhão, até o momento não
foi beneficiado, não foi contemplado Com qualQuer projeto do- INCRA, enquanto no Maranhão estão sendo
executados os projetas Bacabal, Vale do Pindaré e Barra
do Corda.
Não sou contrário à implantação, absolutamente, ,dos
três projetas maranhenses. O que estranho é que o Piauí,
com as potencialidades que oferece no setor primário,
não tenha àlcançado até hoje, pelo menos, tratamento
semelhante ao daquele órgão. Friso que não falei em tratamento igual, mas semelhante.
O que reclamo, o que estranho, sobretudo o que afirmo Senhor Presidente e Senhores Senadores. é que no
extenso território do Piauí não existe qualquer. projeto
do INCRA em execução.
Claro que pela grande expressão territorial, pelo pr6prio processo da colonização, pela grande disponibilidade de terras de boa qualidade, peJa vocação agropecuária
que desenvolve, pelos problemas que enfrenta para realizar satisfatória distribuição de terras a· quantos delas necessitam, para a· subsistência própria e da família. sem
esquecer o aspecto social que a presença ensejaria, não se
pode dispensar a participação cfetiva e multiplicadorã
do INCRA no Piauí.
A titulo de ilustração, vale lembrar que, "no passado,
o INCRA e os órgãos que o antecederam, implantaram e
desenvolveram o Núcléo Colonial do Gurguéia, no município~e Eliscu Martins", expcri!ncia vitoriosa que ainda hoje produz excelentes resultados.
DesC:jo agora, Senhor Presidente e Senhores Senadores, ao cabo desta comunicação, fonnular um apelo às
autoridades competentes.
O apelo é no sentido de que o INCRA instale em Teresina, capital do Piauf, uma unidade administrativa independente, distinta da do Maranhão, com autonomia
própria, numa palavra, a Coordenação Regional do
Piauí, pois que com tal pr~idência o Piauí obterá.;orn
mais celeridade, 9s beneficio& que a experiênci~ c as estruturas do INCRA podem proporcionar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filhd) - COncedo a
1
palái>ta..fl6?nobre Senador Itamar Franco.
· Ó SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. P~nun
cja o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores:
Com o objetivo -de melhor inst'ruir a apreciaçãO do
Pr_pjeto de Lei n'~' 153/8~ que "estima a receita e ftx8. a

desPesa do DF para o exercício de 1985" foi formulado
pedido de informaçãO que tomou o n~-225/84.
-0 efetivo controle dos recursos públicos, não só ilo
que tange a sua arrecadação como também, e sobretudo,
na parte referente aos gastos, ê missão que se confunde
com. a própria razão de ser da instifuição pãrlamentar.
Lamentavelmente, a Carta vigente há quase 20 anos
cerceia e limita esta importante função congressual,
podendoMse mesmo afirmar que o papel do Poder Legislativo neste particular foi reduzido a mera formalidade;

Nestas condições, não consideramos oportuno que a
própria Lei de Meios venha a outorgar ao Poder Execu- ti vo poderes ainda mais amplos para modificar, por de-

creto, aquilo que foi aprovado por lei. Nessa: ordem âe
idéías, foi apresentada emenda ao Projeto de Lei Orçamentária do DF parÍl o exercício de 1985 suprimindo disM
positivoS-tendentes a-permitir à administração locafa livre manipulação de valores, independentemente de
anuência legislativa. ,
-A reSposta ao· Requerimen,to de Infonnações n9
225/84 está a revelar a oportunidade da iniciativa.
Indagou-se, fundamentalmente, sobre os atas praticados
pelo Executivo do DF, no ano-em curso, com base em
permissivos legais idênticos aos que ora se pretende eliminar e constantes da Lei Orçameritãria votada em 1983
(Lei n• 7.157(83).
O ••quadro demonstrativo de creonos suplementares
abertos peio governo do Distrito Federal", no período
compreendido entre 1~'-1-84 e 30-9-84, anexo à mencionada resposta, evidencia que os mesmos representam valores correspondentes a até 1.374,7% daquilo que foi originalmente orçado.
Diz S. Ex• o Governador, que os recursos ~· ...são aplicados principalmente nas âreas Sociais de Educação e
Saúde, vindo a seguir a áreas de Segurança".
Acrescenta que outras áreas •• •. ~ão atendidas através da
·-receita própria ·do Distrito Federal e transferência da
União decorrente de disposições legais... ", Entendemos,
entreta-nto, caber ao Legislativo não só a escolha de
áreas prioritária-s como tambéin, e pritlclj>almeDte, adeterminação dos projeteS e programas que devem reCeber
tratamento urgente; Não se trata aqui de questionar os
critérfos adotados nem de submeter a críticas a atuação
do executivo local. Importa, isto sim, defender uma prerrogativa congressual que não pode nem deve ser esvaziada além dos limites impostos pela Constituição-.
Parece-nos óbvio que a institucionalização de mecanismos que permitam a alteração dos limites qUantitativOs Csfabelecidos na lei orçamentãria em percentual superior a 1.300%, fia ritelhor das hipóteses. descaracteriza
completamente o sentido da Ps,rticipaçã·o le~lativa no
controle dos reçurso~ públicos.
A resposta à segÚnda indagação formulada, confinna
o que foi dito acima. A título de ..aclotar medidas que
compatibilizam a receita e a despesa", o governo local
confessa promover uma constante adequáção dos " .•.excessos de ~lecadação atravéS da estrutura de créditos
suplementares". Cabe então indagar? Não seria ma!s
aprOpriado devolver ao Legislativo a competência ·para
alocar os recursos decorrentes de ..excesso de arrecadação"?
No que tange as operações de crédito para anteci.:
pação da receita, objeto da terceira indagação, responde
S. _px• ~_firmitn_Qo não ter sido a prerrogativa utilizada
neste exercfcio. Enteride, ~ão obstante, justificar-!)c ·~a
sua manutenção no Projeto de Lei de Meios para 1983"
porque encontra~se prevista no item IV, do§ 1'1', do art.
43 da Lei "' 4.320(64.
_Ora, neste particular, há que se recorrer ao texto de
Lei Maior qu_e apenas possibilita tal previsão quando o
Poder Legislativo assim julgar c_onveniente:
••Art. 67. As operações de créditos para anteci]:tação da receita autorizadas no orçamento anual
não excederão a quarta parte da reeeita total estima~
da para o exercício finânceiro-e, até trínta dias de~
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pois do encerramento_d,este, serão obrigatoriamente
liquidadas. •:
Trata~se, portanto, mais uma vez de julgar da oportunidade e conveniência de delegar tal prerrogativa ao Poder Ex.ecutiv'õ. Seria conveniente manter o Senado da
República alheio às razões que podem determinar a necessidade de ante_cipar receita? cremos que- rlão, pois tal
imposição evidencia a existência de desequilíbrio grave
cujas ca-usas não podem permanecer conhecidas apenas
de um restrito grupo de burocratas.
Por fim, a quarta e última resposta constitui uma elo~
qUente demonstração do amesquinhamento _da função
parlamentar quando tantas prerrogativas são delegadas
ao Executivo.
Procurando justificar a solicitação de crédito suple~
menta:r--diretamente à União explica o Goyernador:
..Como se vê, os recursos provenientes de contribuições da União tem objetivos definidos e a sua liberação obedece a um processo circunstanciado em
-que o Distrito Federal comprova as suas necessidades de recursos à Secretaria de Planejamento da Presidência da República."

Na verdade o que o Congresso Nacional faz ao votar
permissivos dessa natureza é determinar que o executivo
local se entenda diretamente com o_ Superministro encerragado de liberar verbas e alocar recursos.
Passa ele a ser o juiz úi1ico e definitivO das- necessidades financeiras do Estado, devendo a administração local sujeitar-se ao Seus critêrios e caprichos.
De todo exposto e analisado podeMse concluir que a
emenda supressiva apresentada ao Projeto de Lei Orçaa
mentária do DF para 1985, tem por escopo exclusivo restaurar a dignidade e a proeminência da função legislativa
em matéria de capital importância. O que até aqui vem
ocorrendo não passa de uma completa inversão de valores e princípios levada a efeito- pela própria instituição
dotada de poderes específicos e legitimidade polltica
para "autorizar despesa e estimar receita".
Estou certo que o Senador Alexandre CoSta, Presidente da Comissão do Distrito Federal, comunga, tambêm
com o qUe acabo de expor. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
OF. SGM/118
Em 15 de outubro de 1984
A Sua Ex:celêncía o Senhor
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Senhor Senador:
Por detenninação da Presidência enCamióho, em ane:to, cópia das infonnações prestadas pelo Poder Executivo em resposta ao Requerimento de Informações n'~'
225/84, de autoria de Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência oS protestos de estima e·consideração. - NeriÕne
Nunes Cardoso, Secretãrio-Geral da Mesa.
Q.E.
N• 904/8~ - GAG
Brasília, 10 de outubro de 1984.
Exmv Sr.
Senador Moacyr Dalla
DO. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Em ~tenção ao solicitado através da SM 299, de 25 de
setem6ro último, tenho a honra de levar à consideração
de V. Ex•, os esclarecimentos pertinentes ao Requerimento de Informações nl' 225/84, com vistas à instrução
e apreciação do Projeto de Lei do Senado nl' 153/84:
l -Com base no que faculta o artigo 8í', item 5, da
Lei nl" 7.157, de 5-12~83, quais os créditos suplementares
abertos, suas respectivas origens e percentual que representaffi do ÕrçamCnto- originariamente B.pfovado?
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- Em anexo o Quadro Demonstrativo dos Créditos
Suplementares abertos pelo Go~erno do Distrito Federal

no PeríodQ de l'>' de janeiro a 30 de setembro do corrente

exercício. Como -y. Ex~ Poderã verificar, após exame dÕ
referido Demonstrativo, os recursos transferidos pela
União são aplicados princiPalmente nas áreas sociais de
Educação e Saúde, vindo a .s_eguír a área de Segurariça.
As demais ãreas são atendidas através da Receita Própria do Distrito Federal e Transferências da União de-

correntes de disposições legais, tais corilO Fundo de Participação dos Estados, dos Municípios, Taxa Rodoviária
Única, etc.
2 - Quais as medidas até agora adotadas com. base no
artigo 89, item II, da Lei n"' 7.157/83, para ••ajUstar os
dispêndios ao efetivo comportamento da receita"?
-Sob a minha presidência, este Governo vem realizando, mensalmente, reunião 'de avaliação do acompanhamento da execução da despesa e do comportamento
da realização da receita orçamentária, com os titulares
das Secretarias do Governo e de Finanças e com a participação do Coordenador do Sistema de Orçame_nto.
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex•, os
protestos de elevada estima e destinta consideração. José OineUas 4e SÕuza F'dho, Governador.
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- De acordo com o Quadro Demonstrativ:o dos Cré~
ditos Suplementares con-cedidos pela União (anex:ó),
verifica-se que CrS 119.970.100.000,00 destina-se ao pagamento de Pess_oal e Encargos Sedais e CrS
14.000_.000.000,00 (quatorze bilhões de cruzeiros) à aquiSição de medicamentos para a Fundação Hospitalar do
D"istrito Federal. Como se vê, os recursos provenientes
de contribuições da União tem objetivos definidos e a
sua liberação obedece a processo circunstanciado em que
o Distrito Federal comprova as suas necessidades de recursos à SeCrCtai-i"a de Planejamerito da Presidência da
República.
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4- Quais os Créditos Suplementares concedidos pela
União que formam incorporados ao Orçamento do Dís
trito Federal ao·Jongo do presente exercício e respectiva
destinação progrãmã"fica?

O sistemático e-ifgido acompanhamento do Processo
Orçamentário Governamental vem proporcionando ao
Poçier Executivo a adoção imediata de medidas práticas
e compatibilizadoras do desejado equilíbrio entre a receita e a despesa, mantendo sempre ajustados os níveis de
comprometimento de gastos públicos com os efetivos
fluxos de ingresso no Cofre do Tesouro do Distrito Federal, eliminando qualquer possibilidade de ocorrência
de déficit, bem como adequando programaticamente os
excessos de arrecadação, através da abertura de créditos
suplementares.
3 ........ Quais ãs operações de crédito até agora realizadas
para antecipação da receita corri base no disposto do artigo 8~', item. III, da Lei n'l 7.157/83?-c-A prerrogativa
atríbuída ao Go'vernador do Distrito Federal pelo citado
dispositivo legal não fo"i exercitado neste exercício financeiro. Contudo, por se tratar de fonte de recursos permissíveis à abertura de crêditos suplementares, conforrro
dispõe o item IV do § _19 do artigo 43 da Lei n1' 4.320, de
-17 de março de 1964, justifica-se a sua- rilanuti:nÇão no
_Projeto da Lei de Meios para 1985.
-

or:uorc.n"'-IIVO, rtl1 rxur.r.u txri
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DEMONSTRATIVO DOS C~~DITOS SUPLEMEN'r/\RES CONCEDIDOS PELA UNIJ\0,
ATÉ

ESTA.

Dfi.TA,

COM

A

RESPEC'riVA

DESTINl\Çli.O

PROGRAMÁTICA

'"

CÓDIGO
~

2203.06301742.060
2204.06301782.061
1(

02.08070212.838

I !'O 1.08070212.036

I"

,, 02.08421882.839·
I(

02 .0842f881.BO"Ií --~ -~~
02 .0843188:<.840

I" 02.08431991.886

( 01.13750212.043

,~ 02.13754284.844

1'02.13754282.807

~

.200.15824952.1.14/062/092

9.477.61~ 1
5.518.625

3222:01

13.076.741

3222.01

'I

TOTAL

-

.,-,.

3222.01
3222.01
3222.01
3222.01
3222.01

839.791
24.473.9001
359.910!
13.076.7·i1

239. 9.:(1
3.839.0-D.
839.

UI\

3222.01

24.713.8401

3222.02

14.000.000

3222.01

8.637.847

3222.01

2.039.492'

3222.01

1.799.5521
4.078.983

3222.01
,.

133.970.100
~

NOTA --os v:~lores foram Transferidos através dos Decretos

NO 89.720, de 04/0G/8.4 -Cr$ 119.970.100
~o. 060, de 15/08/84 - Cr$ 14. 0~00. 000

No

TOTAL

EMENDA AO
PROJETO DE LEI N• !53, DE !984
(Estima Receita -e -fixa a Despesa do Distrito Federal
para o Exercício
Financeiro de 1985)

a

Suprima-se o artigo 81'
Justlficaçio

São notórias ·as fifuftaçÕes impostas aO Podei- Legislativo pela Constituição vigentC CID tnatêria orçamentâiia.
Além de não ter qualquer participação no processo elaborativo da Lei de Meios. encontra-se o Parlamento tolhido, na prâtica, da possibilidade de emendar a proposta egressa do Executivo.
Ao estimar a receita e fixar a despesa o poder público
exerce atividade de fundamental importância politica:
Certos sefores da administração merecem tratamento
prioritâriO en1 detrimento de outros. Alguns investimentos serão beneficiados em relação aos demais julgados de
menor importância. A tudo isto permanece alheio o
Congresso Nacional em razão da lamentável disciplina
-constitucional sobre" a-mãtêiia.
PareCe-nos incóilSéqaf:nte que. em tais circunstâncias,
venha a própria instituição parlamentar a autolimitãr-se;
, de forma crescente, via lei ordinâria. É, não obstante. o
que vem ocorrendo ao Ióngo dos anos. A$ leis orçamentárias para os exetcfcioS de 1974, 1975. 1976 e 1977 (n~'
5.978/73, 6.!90/74, 6.280/75 e 6.396/76) conlinham permissivo para abertura de crédito suplemf:D.tir. Põrd:eCreto executivo, "até o limite de 20% da receita orçada". Já
para os exercícios de 1978. 1979 e 1980 foi o respectivo Ii-

Cr$ 133.970.100

miie aumentado para 30% (trinta_ por cento)-consoiulte
diSpõem as Leis n'S 6.488/77, 6.599/78 e 6.737/79. Para
o ano de 1980, além de ser o limite aumentado para 40%
(quarenta por cento)- permíte-SC qUe o _Governado-r do
Distrito Fe-deral, por decreto, incorpore ao orçamento
local ~·os Créditos Suplementares cóncedidos pela União
durante o Exercício, reSpeitadOs os Valores e a Destinação Programática" (Lei n'i' 6.873/80). Nos três anos seguintes verificou-se novo aumento elevando o referido
percentual para 50% (cinqUenta por cf:nto). (Leis n9s
6.963/8 I. 7.054/82 e Vs? /83,1
Ço~o s_ç.._ª ampla líberdade concedida ao Executivo
local não fosse sufiç:iente, o projeto ora em tramitação
dispõe no parágrafO úriíco ·do artigo 8':
"Os créditos suplementares concedidos pelo Governo do Distrito Federal com recursos provenientes de transferências da União. através de créditos
adicionais, não serãO deduzidos do limite previsto
no -in-ciSP L''
Ninguém ignora que os valores submetidos à apreciação da Casa são amplamente subestimados, Segundo
informa a própria Exposição de Motivos, a 30-6-84 já
haviam sido a~-recadados 73,3% do total estimado para o
corrente exercício. Nestas condições, ampliar a margenl
de discricionariedade executiva equivale a reduzir a participação legislativa a mera formalidade burocrâtíca em
todo o processo orçamentário.
Sugerimos. destarte. a supressão do artigo 8~> do projeto sob exame de sorte a colocar sob o crivo e vigilância
da Casa a destinação e o uso dos recursos públicos.
- Sala das Comissões, 8 de setembr_o de 1984. - Senador Itamar Franco.-

l

6.958.2f,6\

3222.01

-l1anutenção do ensino de sc·çrundo rrrâJ.I Expansão da I-latr!Cuici. -dõ--ErlSino de Se_gundo Grau
ManutençãQ dos cursos de s_uplência
Coordenaç-5.o dos çentro=s, acõ'; _Saúde cAEfvidades Hospitalares, FiScafíZ.içãO_
de Saúde e Su.Úde Alimenta)~.
sâ.úae e PreStação de- Assisfênêia
Promoção e E:<êCi.içãO _de Pro_gramas
Médico-Hospitalar.
Execução de serviços de S;;tÚde em NíVel Regionalizado .do Plano de A'!_
sistência Nédica Preventiva.
Prest;,ação de AssiStência Hêdico-uoSPitalar, Preve~tiva e Curativa em
Sobradinho.
Sà6dé
ConsoLidaçiio de Atend1mento_ Médico e Adequ.ição de servi'çoS
na Ce"ilândia
Encargos coru Inãtivos E PensioniStas.

de

1702.13754282.911.

TOTI\L

3222.01

32ii.oí·

ae·,

.:-02.13754282.893

3222.01

Coor. da o 1\t.iv. de PlanejMnento e -Avaliação dos Sist.Educa. e etlft~ur:-Manutenção elo Ensino de Primeiro Grau.
Expansão- da Matrícula: do ensino-de Primeiro Grau
~-

i' (02.08452132.90:

1

nF~~R<A

-

Planejamento, Coordenação ti -con.-b:'Ole das Ati v. de Na L Policial
Execução das Ati v. de Policiamento Ostensivo e_ FardadO do D.F.
Prevenção, Extinção e Per..Ícias de Incêndios Busca··- é ~Salvamento
Execução· -do --i',tiv. de -Ãd-mi{l L?,; traÇãc do Slstémêl "Educacional

2ZP1.06301742.058.

_c.-··

NI\T011EZA

ESPBCIFIC/\Ç)\0

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não há mais
oradores inscritos:
_O Sr. Se_nªdq_r Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimentO de ÍnfoimaçõeS, nos termos do inciso VI, do
art. i39, do Regimento Interno.
O requer!m~nt~_ ser~ examinado pela Pre_sidência.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar. Vou encerrar a presente sessão, desig~
nando para a sessão extraordinária das I 8 horas e 30 mi~
nutos, anterioimC!nte êon_VOçada. a seiuinte

--ORDEM DO DIA
-'-IDiscussão, em turno único, da Emenda da Câmara
dos Deputados a Projeto de Lei do Senado_ n" 164, de
J98l (n'i' 6.823/82, naquela Casa). de iniciatíva do Sena~
dof Luiz Vianna, que proclama o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont Patrono da Aeronáutica Brasilei·
ra. o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da
Força Aérea Brasileira, e cria a .~Medalha Eduardo Gomes", tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 662 e 663, de
1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Educaçio e Cultura.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no SenaM
-dO n~' 9, de 1984-DF, de ini_ciativa do Senhor President«~
da República, que altera a estrutura das Categorias Fun-
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cionais de Motorista Oficial, Agente de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n~' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e_dâ

-do Distrito Federal, favorável; e
-de Fbtanças, favorável.

outras providências, tendo
PARECERES, sob_n'~s_6.32 a 634, de 1984, das Comissões;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalid_adc: e
juridjcidacle;
-do Distrito Federal, favorável; e

-de Finanças, favorável.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no Senadon~' 120, de f984-DF, de iniciativa -do Senhor Presidente da República, que autoriza ·a GOverno do Distrito Federal a contraTr eritj)réstlmO i"nterrio destinadO ao deSenvolvimento do Programa de Aglomerados Urbanos, ten-

do
PARECERES, sob n9S 647 a 649, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioná.Iidade e
juridicidade;

Quinta-feira 25

3919

te à deliberação do Senado a escolha do Senhor: Vas_ço
Mariz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a Tuiição de Embaixador do Brasil.
junto_ à República Democrática ;\lemã.

-4Discussão; em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a- Mensagem ni' 131, de
-1984 (n9 281/84, na origem), de 9 de agOsto do ~rrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaçãq do Senado a escolha do senhor Wladimir do Amaral Murtinho, Ministro de Primeira Classe,
~? Carreira de piplof!lat_a,_ para exercer a função de Embaixador do Brasil ]untO ao Reino da Dinamaica.

-6'-Discussão, em turno único, do parecer da ComiSSã(
de Rel~ções Exteriores sobre a Mensagem n9 167, de
f984 (n~> 340f-84, na origem), de 24 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do SenhOr
Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira -de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbfica do _
Equador.
-

-5-.

Ojscussão, em turno único, do parecer da Comissão
,:!e Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 143, de
1984 (n"' 300(84, na origem), de 20 de agosto do c_orrente
_ano, pela qual o SenhOr Presidente da República subme-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

Ata da 181,.. Sessão, em 24 de outubro de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA -'Presidência do Sr. Henrique Santillo
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADOIIES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - EuniCe Michiles Fábio Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz - Gaivão Modesto_- OdaCir Soares - Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes--=-. Hélio GueirOs-:_ Alexandre Costa - João Castelo -José Satney- Albérto _Sil~
va - Helvídio Nunes .--Almir Pinto - José Lins Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins FilhoHumberto Lucena - Marcondes Gádelha - MSrco
Maciel - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano
Franco - Lourival Baptista...;..;... Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior-- Luiz Viana- JoãÕ
Calmon - José lgnâcio Ferreira - Moacyr D81ta Amaral Peixoto- Nelson Carneiro-- Roberto Saturliino - Itamar Franco - ·Morvan Acayãba - Alfredo
Campos - Amaral Furlan - Fernãndo Henrique Cardoso - Severo Gomes --Henrique Santillo - Mauro
Borges ~Gastão Míiller- José Fragelli- Affonso Camargo --Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Bãrreto
--Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- aii'los Chi3:·
relli - Pedro Simon-- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A lista
de presença acusa o comparecimento· de 57 Srs. _Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses. são.
Sob_ a proteção de_ Deus 'iniciamos nossos trabalhos.
Em sessão anterior foi lido e devidamente instruído
com parecer favorável, da Comíssão de Relações Exteriores, o Re_querimento n'il 256, de 1984, de autoria do Senador Jorge Kalume, solicitá.ndo autorização do Senado
para aceitar missão do Executivo.
O requerimento-deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Vai-se passar, agora; à votação do requerimento.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solici!ada.

à

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se
~

ORDEM DO DIA

O SR- PRESID.ENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
_-mesa, requerimeiúos que vão ser lidos pelo 'sr. 19~ecretãrio.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 260, DE 1984
ReqUeremos urgência~ nos term-os do art. 371, alínea b
do Regíniento Interno, Para a Mensagem Presideilcial n9
183, de 1983, sOlicitando autorização do Senado para o
rea:SsCntamento de ex-ocupantes de áreas irldfgen?s, através de alieiiação de terras de domínio da União com área
superior a três mil hectares.
.Sala das Sessões, 24 -de outubro de 1984. - AJOysfo
Chaves - Hélio Cueiros.
REQUERIMENTO N• 261, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
nO? 167, de 19~84 (n"' 3.006/84, na Casa de origem), de ini.ciativa do Senhor Presidente da República, que concede
- pensão especial ao Frei José Maria Carneiro de Lima OSM .
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. -==Aloyslo
Cbaves - Humberto Lucena.
O SR- PRESIDENTE (Henrio\ue Santillo)- Os requerimentos lidos s~rão aPreciados ao final da Ordem do
-Dia da prCsente sessão.
O SR- PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Esta
Presidência, çm virtude de erro regimental, decide retirar
da Ordem do Dia as seguintes mensagens: Mensagem n9
131 de 1984, Mensagem n"' 143 de 1984, e Mensagem n9
167 de 1984.

·Item 1:
-discussão; em turno único, da em~nda da Câmara dos Deputados ao Projeto. de Lei do Senado n"'
164, -de 1981- (n9 6.823/82~, naquCia cãs8), de iniciativa 'do Senador Luiz Viana, que proclama o
Marechal-do-ar Alberto Santos Dumont patrono
da AeronáutiC:l Brasileira, o Marechal-do-ar Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, e cria
a- ••Medalha Eduardo Gomes", tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 662 e
663, de I 984, das Comissões:
- D~ Constituição e Justiça; e
- De Educação e Odtura.
Em discussão a emepda. (~usa.)
Não-haverido quem Queira discuti-Ia, declara-a encerrada.
Em votação.
- Os Srs. Senªdores que a aprovam pennaneçam sentados .. (Pausa.)
Aprovada.
A matér!a vai à Comissão de Redação.
~

a seguinte a emenda aprovada

EMENDA DA CÁMARA AO PROJETO
.DE LEI DO SENADP
N• 164, de 1981

_(N"' 6.823/82, na Câmara dos Deputados)
Proclama o Maricllal-do-Ar Alberto Santos Dumont Patrono da Àer~n!S:utiea Brasileira, o
Mared:lal-do Ar Edoardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira, e cria a ''Medalha Eduardo Gomes.

Dê-se ao art. 3"' do projeto a seguinte ,redação:
HArt. 3~> Fica instituída a "Medalha Eduardo
Gomes-::- Aplicação e Estudo" destinada a incenti-
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var a aplicação nos estudos e na instrução, premiar
e dar relevo ao mérito intCiectual de Oficiais· e
Praças do Ministério da Aeronáutica que venham a
distinguiNe-- nis- ãtiVídãâes escolares."

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 2:

Discussão, em turnO-único, do Projeto de ,Lei -do
Senado n? 9, de 1984- DF, de iniciativa do_Serlbor
Presidente da República, que altera a estrutura das
categorias funcionais de Motorista OfiCial, A&enie
de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de
Classificação de Cargos institUído pela Lei n"' 5.920,
de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n's 632 a 634, de 1984, das

Corfiissões

--

---

- D~ Constituiçio e Justiça, pela constitucionllf.
dade e jurldicldade;
- D!J D~strito Federal, favorável; e
-O~ Finanças, favorâvel.
Em discussão o projetO. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~io, declaro~a encerA
rada.
~-

Em Votação.

Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos: (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à ComiSsão de Redação.

~ lido o segUinte

PARECER N' 677. DE 1984
Da Comissão de Legislaçio Social, sobre a Mensagem. nq 183, de 1983 (n9 355, de 27-9-83, na origem)
do Senhor Presidente da República, encaminhando ao
Senado- Federal, nos termos do art. 171 da Consd. tuiçii.o, proposta de reassentamento de ex-ocupantes
de áreas Indígenas, através da alienação de terras de
dominio da União, situadas no Estado de Mato Grosso;
Relator: Senador Jutahy ·Magal_hã~
O parágrafo único do art. 171, da Constituição FederJtl, estabelece que "não se farã, sem prévia aprovação do
SeDado Federal, alienação ou concessão de terras Póblicas com ârea superior a três mil hectares".
O caput do aludid~ art. 171 trata da legitimação da
posse e de preferênCias para aquisição, atê cem heCtareS,
de "terras públicas por aqUeles que as torDa-rem produtivas com o seU trabalho e o de sua família,
Assim, Obediente ao preceito constitucional, o Presidente da República submete à apreciação desta Casa do
Co_ngressó Nacional "a- proPosta de r"eassentamentO de
"e:t-oct.Fpantes de áreas indígenas, atravês de alienaÇão deterras do. domínio da União, com ãrea superior a
3.00Qha".
Exposição de MQtivos do_ Ministro_ Extraordinário
para Assuntos Fundiârios acomP-anha a mensagem presidencial, que afirma:

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 3:

em

Discussão,
turno úD.ico, do Projeto de Lei d9
SenadO n9 120, de 1984 - DF, de iriiciativã do senhor Presidente da República, qut: autoriza o ao:.
verno do Distrito Federal a contrair empréstimo interno destinado ao desenvolvimento do Programa
. de_ Aglomera_dos Urbanos, tendo:
PARECERES, sob n9s 647 a 649, de 1984, das
Comissões:
- De ConStltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e. juridicidade;
- D~ Distrito Federal, favorável; e
-De Fiftanças, favorável.
Em discussão o projeto~ (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer'Fada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

d projeto vai à Comissão de Keaaçao.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se
agora à apreciaçãO do Requerimento de urgência, n9 260
lido no ExpediCnte, para a MenSagem n' 183, de 1983.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da
matêria, que foi despadlilda às Comissões de Legislação
Social, de Constituição e Justiça, e _de Agricultura,

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -~Sobre a
mesa, o parecer dã. Comissão de Legislação Social que
vai ser lido pelo Sr. 1"'-Secretário.

''A referida alienação será feita. a ex-OcUPantes
da reserva indígena Pimeritel Barbosa, sitUada- no
Estado de Mato GrOsso, -cOm disPensa de Iicita"ção,
conforme estabelece o decreto n9 85.687, de 2 de fevereiro de 1981.
Dentre os divers-os beneficiãriõs daquele decreto,
até o presente momento, apenas Antonia Resplande
da Paz (3.337ha.), Henrique Stefani (7.349ha.), Severino Lain (9.894ha.) e Sulina S/ A- Transportes,
Comércio, Admini.Shação e ParticipaÇões,
(15.49_1ha.) cumpriram as exigências- pertinentes e
optarain Por áreãs destacadas da gleba Iriri, de propriedade da União, sitUada no Município de Colider, no mesmo Estado."

o d~reto n9 85.687, de 2 de fevereiro de 1982, autoriza
o Institüto Nacional de Co-I-o-niza.çãó e-Reforma-A-gtária:
- INCRA a dispensar o processo de licitação para a
alienação de áreas destinadas ao reassentamento de colonos e sitiantes localizados na Reserva Indígena Pimentel
Barbosa, no Estado de Mato Grosso. (Art. J9.)
Na forma do art. 29, do mesmo ato legislativo, tal alienação "será feita às pessoas constantes _das relações anexas, com a expedição de título definitivõ -de domíniõ,
pelo preço de pauta de valores de terra nua, estabelecida
pelo INCRA, vigente em l.3 de agosto de 1980, data da
publicação do Decreto n9 85.025/80, no D~lirio Oficial
da União, que estabeleceu, defifiitivci~Cnte, os liniités da
Reserva Indígena Pimentel Barbosa".
O parágrafo único do_ referido art. 29 tem este teor:
"Art. 29
ParágrafO único. Quando a área for superior a
3.000ha. a alienação so-mente será efetuadã: após
prêvia aprovação do Senado Federal, de conformidade c_om o parágrafo único do artigo 171 da Constituição.''
Pelo que se pode verificar, o Goveii-Io" da União vem
processando, com seriedade, as questões pertínerltes às
teriiS- ÚtdígeO.as.
O problema das reservas indígenas é grave, e deve ter
solução eficaz. Ainda agora, a Nação assiste ao desenro-
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iar de episód-iOs da maior g"ravidide, em que-grupos dC
índios capt~ram embarcações e seqUestram funcionârios
·da FUNAI, exigindo-a demissão do Presidente dessê ór~
gão Público, pelo fato de não terem, ainda, sido demarcados os limiteS de todas as reservas.
De acordo com art~ 407 do Regimento Interno do Se·
nado F~_cleyal, o pedido formulado por Governador de
Estado ou Território deve estar convenientemente instruído, inclusive com esclarecimentos sobre a existência,
na área cuja alienação se pretenda.
I - de posseiros com mais de lO (dez) anos ininterruptas de ocupação;
2 - de silvícolas.
No caso presente, desnecessária se torna tal exigência,
aliás cumprida, pela própria característica do assuntO.
O processamento da questão_se desenrola há anos, no
âmbito do INCRA e, por isso mesmo, opinamos pela
aprovação do pedido do Poder ExecutiVo, na forma do
seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 66, DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a alienar terras do
domínio da União, de!itacadas da gleba Iriri, situada
no Mqnicípio de Ç()lider, Estado de Mato Grosso,
_ para reassentamento de ex-ocupantes da Reserva
- Indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica.

o· Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado ã. alienar
terras do domínio da União, destacadas da gleba Iriri, situada no Município de Colider, Estado de Mato GroSso,
com a área que se indica, aos seguintes ex-ocupantes da
Reserva Indígena Pimentel Barbosa:
~ AntQnia Resplande da Paz, 3.337ha.;
--.- Henrique Stefanl, 7.349lia.;
- Severirio Lain, 9.894ha.;
- Sulina S/A- Transportes, Comunicações, Comêf·
cio e Participações, 15.49lha.
Art. 29 As alienações de que trata o artigo anterior
se fazem nos termos do Decreto n9 85.687, de 2 de feve- reiro de 1981, com a expedição de título definitiVo de
domfnio.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
.Sala _das Comissões, 3 de maio de 1984.- João ·cafmon, Presidente, eventual- Jutahy Magalhães, Relator
- Almir Pinto - Gabriel Hermes - Jorge Kalume Hflvidio- N;m~~O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- O pare-·
cer da Comissão de Legislação Social conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n9 66, de 1984, que autoriza o reassentamento de ex~ocupantes de áreas indígenas, através de alienação de terras de domínio da União,
com áre!- superior a três mil hectares, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, e de
Agricultura.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de COnstituição e
Justiça, que será lido pelo Sr. 19-Secretârio.
b lido o seguinte

PARECER N' 678, DE 1984

_ DJI. Comissio de Constituição e Justiça, sobre o

=~_J:'roJ_!_to -de R~lução 11"- 66, de 1984 (Mensagem IJ9
~83, de 1983, no Senado; n9 355, de 27-9-83, na origem) do Senhor Presidente da República, encamfntiando" ao Senado Federal, nos termos do artigo I71
da Constituição, proposta de reassentamento de ex·
ocupantes de áreas Indígenas, através da alienação de
terras de domfnio da União, situadas no Estado de
Mato G!OSSO.
Relator: Senador José Fragelll
Com o objetivo de solucionar problemas ainda exis~
tentes, no que se ·refere à situação de âreas destiitadas;
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por lei, aos indígenas, o G_Ovem.9 braSileifo ti::m Proinovido a permuta de glebas ocupadas por posseiros eque se
situam nos limites das terras dos silvícolas, por outras do
domínio da União.
O presente projeto de resolução trata de questão dessa
ordem. O Presidente da_ República, nos termos do parágrafo único~do art. 171 da Constituição, submete à apre-

ciação do Senado Federal, proposta de reassentamento
de ex-ocupantes de terras destinadas aos aborígenes. Tal
• reassentamento é mediante alienação de glebas do patrimônio da União, com área superior -a· 3.000ha.
Diz- a mensagem pi'esidencial que, em obediência ao
que estabelece o Decreto nS' 85.687, de 2 de fevereiro-de
198 r, a alienação será feita com dispensa: de licitaçãO.
A proposição em exame beneficiará Antonia Resplande da Paz (3 .337ha.), Henrique Stefani (7 .349ha.), Severino Lain (9.894ha.) ~ SuUna S.A. - Transportes, ComérciO; Administração e Participações- ( 15.49lha.), os
quais cumpriram as exigências pertinentes e optaram por
parcelas destacadas da gleba lriri, de propriedade da
União e situadas no Município de Colíder, Mato Gros-

so ...
A douta Comissão de Legislação Social apreciou a
matéria, terminando pela formalização da proposição
em estudo.
Quanto ao aspecto constitucional, o art. 171 da carta
Magna determina que nenhuma alienação ou concessão
de terras públicas, com área superior "ittrês mil hectares,
será feita sem -prévia autorização do Senado Federal
O Regimento Interno da Casa prevê exigênéias qui:: devem ser cumpridas, inclusive quanto a posseiros com
mais de dez anos ininterCtiJ)toS de ocupação e á Presença
de Silvícolas.
A alienação de que trata o projetoTo"i cuidadosamente
elaborada pelo INCRA, e traz o beneplácito do Ministro
Extraordinário Para ASsi.mtóS Fundiários.
O asSentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional, datado de 7 de dezembro de 1983, foi publicado
no D~o Oficial da União fi\' 236, de 12 de dezembro de
1983.
A dispensa de licitação é prevista, para o caso presente, no Decreto n"' 85.687, de 2 de fevereiro de 1982, cujo
art. 2"' se refere à expedição de título definitivo de domínio, pelo preço de 'pauta de valores de terra nua, estabe-

lecida pelo INCRA.
Resta salientar que o parágrafo único-do aludido art.
2\' manda que seja a alientação oU coricessão submetida
previamente à deliberação do Senado Federal, quando a
área pretendida for superior a três mil hectares.
O projeto de resolução ora ª-Preciado autoriza o Poder
ExecutíVo ã"alienar terras do domfnio da União, destacadas da gleba Iriri, sitUada no Municipio de Colíder,
Mato Grosso. para reassentamento de ex.~ocupantes da
Reserva Indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica.
Nada há, sob _o aspecto constitucional e jurídico de
impeditivo ao curso regUlar da Pf?p-osição.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984.- Helv(dio Nunes, Presidente -José Fragelli, Relator- Moacyr D~arte - Morvan Acayaba - Hélio Gueiros - Fernando Henrique Cardoso - Passos Pôrto - Guilherme
Palmeira.
O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo)- O pa;re-

cer é favorável.
Solicito aõ nob_re Senador Carlos Lyra o parecer da
Comissão de Agricultura.

O SR. CARLOS LYRA {PDS - AL. Para emitir parecer) Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O projeto de Resolução do Senado, que "autoriza o
Poder Executivo a alienar terras do domínio da União,
destacadas da gleba Iriri, situada no Município de Colider, ~~do de Mato GroSso, para reassentamento de~

ocupantes da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, na
forina que indica", vem ao exame deste Órgão Técnico.
A proposição resulta de Mensagem, na qual o Senhor
_Pr_sidente d1! Repúbli~ nos termos do parágrafo -único
do art. 171 da COnstituição, submete à apreciação do Senado Federal o reassentamento de ex-ocupantes de áreas
índígenas, mediante alienação de terras de domínio da
União, com área superior a três -mil hectares.
Exposição de motivos do Ministro de Estado Extraordinário para AssUntOs Fundiários considera as alienações em causa juridicamente amparãdas,_ tendo em vista o que dispõe o Decreto n\' 85.687/81. fu~Stando_. apenas, a autorização desta Casa do CoogressQ, para que se
completem.
A Comissão de Legislação Social estudou o ~suntQ,
que admitiu ser de interesse nacional, e formulou o proJeto de Resolução ora' apreciado. A Comissão de Constituição eJustiça pronunciou-se pela constitucioilalidadee
juridicidade da matêria que, agora, é olhada sob o-enfoque do mérito.
Na verdade, o reassentamento de antigos ocupantes de
áreas indígenas deve merecer atenção especial. O Brasil é
olhado pelo mundo, relativamente ao tralamento que dá
aos silvícolas. Nossa tradição é de respeito à pessoa humana, que o índio representa. Não temos tratado o indígena na base da conquista militar,. à moda Búffalo Bill.
Pelo contrário, o Exército Brasileiro tem amparado os
grupos indígenas. seguindo o exemplo de Rondon.
Entretanto, o avanço das frentes pioneiras tem causado não poucos embaraços, que fontes interessadas em
m-ascarar a posição brasileira exploram leviamente.
Felizmente, situações como a presente, em que o Chefedo Governo busca solução para problemas graves, envolvendo os silvícolas, servem para demonstrar que o
Brasil mantém a sua tradição humanística, no que pertine às terras destinadas aos índios.
Opinamos., portanto, pela aprovação do presente Projeto de Resolução.
O SR. PRESID~TE (Henrique Santillo)_O parecer é
favorável.
-

Completada a instrução da matéria, passa-se à
Discussão, em turno único; dó Projeto de Resolução n"' 66, de 1984, oferecido pela Comissão deLe·
gislação Social. que autoriza o reassentamento de
ex-ocupantes de áreas indígenas, através da alienação de terras de domínio da União, com área superior a 3.000 ha.
Em discussão o projeto.
Concedo a .p_alavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR.ITAJÍ.!AR FRANCO cPMDB-MG.Paradiscutj_r_o projeto. sem revisão do orador.)- Sr._pr:esfden-te, Si-S. Senado~:
Estando a matéria, evidentemente, em regime- de urgência, face aos pareceres das Comíssões~ algumas dúvidas gostaria de dirimir, através de-v. eX• ou dos Srs. Relatores. Essas dúvidas se fazem presentes face à leitura
rápida dos pareceres.
Pelo projeto que se quer estabelecer, Sr. Presidenteevidentemente teria de vir ao Senado - e verificando o
sQmat6rio de áreas, aqui, porque ultrapassa realmente o
que a legislação permitiria, desejava saber se esses exocupantes da reserva indígena, aqui destacados, são
silvícolas. Esta ê a primeira indagação que gostaria de fazer a um dosSrs. Relatores, porque o art. l'~dizo seguinte:
"Art. _1"' ~ o Poder Executivo autorizado a
alieriarl:erras do domínio da Onião destacadas da
gleba Jrirl e Situada no Municfpioo de Colinder, EstãdO de _Mato Gro~so, com a área que iridica, aos se;.
guintes ex-ocupantes da Reserva Jndígeti-a Pimditel
Barbosa..•"
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Sr. Presidente, não sei se os ex-ocupantes são silvícolas
ou não, evidentemente quer me parecer que sejam, mas
gostaria de obter um esclarecimento dos nobres Relatores do projeto, da Corriissão de Constituição e Justiça, e
da Comissão -de Legislação Social. porque aqui diz:
"Antónia Resplande da Paz (3.337), Henrique
Stefani (7 .349ha.), SeVerino Lain (9.894 ha) e Sulina
SfA Transportes, Comércio. Administração e_ Parti-

cipações (15.49lha.) ... "
Não poden1 ser indígenas. E o que me despertou a
atenção, Sr. Presidente, foi a Sulina S/A.
Evidentemente, nosso interesse é que os silvícolas sejam beneficiados, mas Sulina SfA. Pode ser atê que exis-

ta.
O Sr. José FragelU -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muito prazer,

nobre Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelll - O caso aqui é de cidadãos que
obtiveram títulos de terra, propriedades. em áreas que se
verificou estarem situadas em reservas indígenas. Apurado esse fato e sendo eles proprietários, o que o Governo
faz é dar uma área correspondente, em outro lugar, de
propriedade da União. É apenas uma permuta que é feita e qiie a todos nós, da Comissão, pareceu justa e ilegal,
porque é apenas a transferência que se faz do direito de
propriedade sobre determinada área situada em reserva
indígenas, para uma outra área, livre, de propriedade da
lfillão. Este é o caSo, o que já tem sido feito algumas vezes. Os Estados mesmo já têm feito isso comumente não
apenas por localização em reservas indígenas mas, às vezes, como já aconteceu em Mato Grosso, aliás repetidas
vezes, o fato de o Estado dar dois títulos ao proprietário
na mesma área. Então, verificado isso, o Estado corrigia
essa situação- isso acontecia muito em Mato Grosso
-dando outra área àquele proprietário, que já tinha recebido, como eles diziam, em segundo e até terceiro patamar, uma área de terra já vendida pelo Estado. b claro
que a hipótese do projeto não ê essa, ê para aqueles que
teriam u-ma área devidamente titulada, mas colocada em
reserva indígena. E assim, a União dá outra ár~ em
substituição àquela, justamente para não prejudicar as
reservas indígenas.

O SR.. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente...
O Sr. José Fragélll.:..._ V. Ex• permite que eu continue
um pouco mais meu aparte?

O SR_. ITAMAR FRANCO- Eu atê gostaria que V.
Ex• continuasse, Honestamente, não estou querendo
criar caso. mas um projeto deste merece realmente uma
atenção ...
O Sr. José Fragelli - Agora, por exemplo, hâ uma
área muito grande em Mato Grosso que ê dos chamados
índios cadineus.
Uma parte dessa área é situada em cima da Serra da
BodoqueQa, outra na vertente da Serra da Bodoquena e
outra parte já no Pantanal. Agora, o Governo mandou
fazer uma medição que foi muito além da área doada
pelo Governo do Mato Grosso do Sul. Não lembro bem
se no fim do século passado ou se no começo deste. Há
hoje essa disputa, tudo porque medições feitas nessas ê-pocas, numa região mal conhecida como aquela, os poucos pontos de partida não_ficaram bem estabelecidos. Há
uma diferença grande, e hoje há uma disputa. Quer di- zer, esses casos acontecem várias vezes, inclusive por erros de medição. Não é o caso. Estou dando apenas mais
um exemplo do que tem acontecido.
O SR-ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vc;ja V.
Ex•, há uma certa dificuldade de ser analisar o projeto.
Este projeto teve o assentimento do Conselho de Segu-
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rança Nacional, etn 7-r2-l983; foi publicado: tio D~Ario
Oficial da União em 12-12-83, em veio ao Senado daRepública, segundo documentação que chega agora as mi-

nhas mãos, no dia 27-9-1983. VainOs eXaminar um projeto deste que, pelas informações do Senador José Fragellí,
merece fé, é evidente, e é da maior ilnportância nesta rapidez que se pretende.
O que é interessante, Sr. Presidente, e é apenas para
despertar a atenção do Senado da República ...

O Sr. Jutahy Magalhies- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO --Pois não, ouço V. Ex•
O Sr. Jutaby Magalhies -
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As informações do Sena-

dor José Fragelli são aquelas que realmente poderiam ser
prestadas por mim que fui o Relator na Comissão-deLegislação Social. Este projeto, inclusive foi devolvido aO
Ministério para novaS ex::PlíciÇões, porque tinha havído
um erro na comunicação por oficio, Uma divergên-cia
quanto aos nomes publicados no Diário Oflclal, da época. O projeto, como, muito bem ~isse o Senador José
Fragelli, é apenas para beneficiar oS índios que são posSuidores de uma área e onde também se encontram proprietários ciu"e- são tran-Sfeiíáo"s jiã.ra outras glebis de terras fornecidas pelo Governo Federal, Sendo OuvidOs o
COnselho de Segurança Nacioital, o Ministério de Política Fundiáriã.., INCRA etc. To"dõs são ouvidos e a permuta está dentro de todas as normas legais estipuladas pela
legislação em vigor. Sem nenhuma dúvida, não há qualquer questão entre as terras (Jue ·estão sendo colocadas à
disposição daqueles proprietãrios que-estão sendo transferidos de áreas onde viviam anteriornieilte e qUe hoje estão dentro de glebas indfgenas. Não há nenhurriã. dúvída
a respeito.
--

O SR. ITA.MAR FRANCO- Senador Jutahy Magalhães, estou apenas levantando a questã·o para que não se
diga que o Senado não debateu pelo menos o aspecto da
questão.
Veja, Sr. Presidente, e chamo a ate.nção dos nobres Senadores Jutahy Magalhães e José Fragelli - há um decreto do INCRA. E o ünpO-rtante é qtie estám.oS aPl-Ovando, hoje, ·o projeto- dando essa perriiissãõ porque passa de 3 mil hectares. Isto me despertou a curiosidade.
• Datado de 2 de fC::vereiro de 1981 e qUC, Se.não me-engano. salvo interpretação rápida, se refere à eSsa área e diz
o seguinte:
"Art. 111 Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)· autorizado a
dispensar o processo de licítaçào para alienação de
áreas destinadas ao reassentamento de colonOs e sitiantes localizados na Reserva Indígena Pimentel
Barbosa, no Estado de Mato Grosso."
Quer dizer, jâ dispetiSam sem a aUtorização do Congresso. Tudo bem, tudo é possível neste País, em- determinados aspectos.
"Art. 29 A alienação de que trata o artigo anterior será- feitã- às pessoas constantes dRs relações
anexas, com a expedição de título definitivo--de
domínio," - veja, título definitivo de domínio, sem
o Congresso ter interferido no processo, só o está fazendo agora - -~pelo preço de pauta de valores de terra nua, estabelecida pelo INCRA, Vigente eiii13 de agosto de
1980, data da publicação do Decreto fl9 83".025/80
no Diário Oficial da União, que estabeleceu, definitívamente os limites da Reserva Indígeria Pimentel
Barbosa.
O interessante-é que a licitação é dispensada, estabelece um teto ...
O Sr.Jutahy MagaJhies- Permite V. Ex• um aparte?

O ·sR~ ITAMAR FRANCO dor.

Pois não nobre Sena-

O Sr. Jutahy Magalhães- .h o Senado que vem legitimar isso ou não, porque se o Senado se manifestar contrariamente, nenhuma validade terá.

deu g'arantia a essa gente para ser transferida, para ser lc>
vada para lá e para lá ficar sem a notificação dos 90 dias~
s_em sabermos o preÇQ da terra nua, e um ano depois é
que o Senado -da República vai aprovar, que vai referendar isso _sem maiores estudos.
São estas as observações, Sr. Presidente, que julguei
deveria fazer-ii.este projeto que tem uma tramitação rápi·
da, hoje, aqui no ~enado da República, quando realmen~
~- está_aqui_ desde 27 de setembro _de 1973.
·
V. Ex• ha de assistir e há de, por certo, estar presidindo ai, no apagar das nossas luzes, ao se aproximar o rc>
cesso- do Congresso Nacional, tudo isso vai acontecer.
De repente, vai ser uma enxurrada de projetos de lei,
para que possamos apressar sua aprovação s·em maiores
estudos.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vão tirar o pesSoal que
está lá? E.essa gente, essa firma que já está lá?

O Si. Marco:Odes Gadelha aparte, Seriador?

O Sr. Jutaby Magalhães- Exatámente. Não _haveria
razão para licitação porque as pessoas são transferidas
para ocUpar e não para comprar a terra. São· retfradas de
uma área de terra para outra. São transferidos pa~a ocu~
par e não para comprar uma terra ...

·o- SR. ITAMAR -FRANCO- A questão que estou levantando é que eles já dispensaram a licitação sem a deVida autOilzaçãO.

O Sr. Jutahy Magalhães- Quanto a ísso, inclusive;ja
tivemos problemas qui, - recordamos muito bem logo que entramos no Senado, com uma dessas grandes
companhiaS empreíteitas, riõ Brasil;... O_SR.ITAMAR FRANCO- Exatamente. Senão_ me
C:ngano, no Estado- dO Pará, cUjo -prO~Ie-nla o Senador
Hélio Gueiros deve conhecer bem.
O Sr. Jutahy Magalhães - ... no EstadQ do Pará e o
Senado c_omeçou a criar dificuldades e eles sentiram essas dificuldades. Podemos legitimar ou não. Mas não é
neste caso que acho que V. Ex~ deva ter essas preocu~
pações...
-

-º: SR._!TAMAR FRANCO -_lA,_cho queê este caso.
O Sr. Jutahy Magalhiles- ... porque as preocupações
são válidas naqueles Casos em que se vendiam até por
preços praticamente aleatórios, sem nenhum valor de
-venda, a companhias que estavam adtfuirindo tCrras
para explorar e revendê-las posteriormente no caso de
colonização, às vezes. No caso, não. Eles já estão numa
gleba que foi delimitada como indígena hoje e foram
transferídóS a sua revelia. Eles gostaram de seT transferidos; foram transü;ridos apenas para atender a uma legislação que cuida dos interesses indígenas.
O SR. ITAMAR FRANCO -O Senador_J_utahy Magalhães falou bem. Não _esto_u discutindo o preço da terra
nua, porque não sei o preço dela e aqui não se fala nisso,
não estou nem discutindo _a validade ou não desta firma
que me despertou curiosidade, a Sulina S/A, uma fim:ia
com 15.49l.hactares- os outros tem sete mil e pouco,
três mil e pouco. Tambêm não estou entrando no mérito
desta firma que não sei quem é e nem qu6ro saber. 0- que
estou discutindo, Sr. presidente, e acho interessante, é o
Senador Jutahy Magalhães dizer que essa gente já foi retirada da reserva indígena e jà foi colocada lá, e nós va~
mos aprovar isso depois de tudo já feito.Vou continuar lendo e V. Ex• vai me dar razão. Só no
ParágrafO Único lembram q-ue têm de pedir autorizã.çãÕ
do Senado, porque é uma área superio-r a três mil hectares. Porque em seguida, no art. 3~>, diz o seguinte:
"Art. 31' Os interessados, a que se refere ocaput do artigo anterior, não terãe-o praZO de90 (no~
venta) dias__ a contar da data da notificação do INCRA, para e.§colherem ?-_área, ~entre as que forem
indicadas por aquela Autarquia, importando o silêncio na renúncia ao direito assegurado por este
Decreto."

f o. Decreto que está dando o direito não somos nós.
Estou levantando estas ql!.estões, Sr. Presidente, e vou
encerrar minha intervenção, mostrando que realmente as
coisas se passam de uma maneira estraliha. O decreto já

O SR. ITAMAR FRANCO -

V. Ex• me permite Um
Com muito praZer.

O Sr. Marcondes Gadelha --Eu estava ouvindo atentamente V. Ex~. como aliás toda a Casa. V. Ex• conseguiu prender ãtençào de todos, mas infelizrp.ente, nobre
Senador Itamar, V. Ex• não conseguiu ser esPecífico nas
suas dúvidas_.

a

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- ~que a
rtJ.atéria estava em regime de urgência.
O SR. ITAMAR FRANCO -Talvez seja uma defi~
cíência de inteligência minha face à íntelig~ncia de V.
ExL
O Sr. Mal-condes Gadelha- V. Ex• levanta uma suspeição genérica. Só peço que essa suspeição, assim Sem
um motivo específico não sirva a V. Ex• como um subsídio para coibir, para impC::dir que esta Cas-a ajude a resolver esse problema que é de ordem social, que é dar uma
maior fluidez à desocupação de terras indigenas e prOpiciar aos sitiantes esse reassentamento, para que em novas
experiências que tenhamos pela frente não se pense-·Que o
Senado irá criar maiores obstáculos. Creio que não s-erá
negada a V~ Ex' informação detalhada, como aliás os relatores tentaram fazer aqui, neste plenário V. Ex• terá o
subsidio que achar necessário e conveniente. Esta é-matéria ,já suficientemente estudada, já sufiCieriienl.ente
mastigada-. Nós só esperamos que, por dúvidas que V.
Ex' conseguiu erigir, neste momento, por uma leitura
circ_ustancial da matéria; V. Ex• não se aponha à aprovação, fazendo com que o Senado seja um empecilho à
soluçãÓ de::pas causas.
O SR.. ITAMAR FRANCO - Senador Marcondes
Gadelha, Piimeiro para repelir a suspeição de V. Ex•
V. Ex(-taTvez, por deficiência:- minha de inteligência,
ou por dificiência de ter recebido, apenas neste momento,~ o projeto, não Ú::nhã. ã.ICançado,-o qUe pretendi falar.
E razoável. EVidentemente o QI, estando num plario
ffials elevado, ~ão_ poderia ...
O Sr. Marcondes Gadelha - Ao contrário, eu é que
não consegui alcançar o que está ofeii.dendo oS princíPLos_Q19!:ais de V. Ex~
O SR. ITAMAR FRANCO- Não. V. Ex• não está
precisa'temer, porque_não vou
impedir a aprovação deste projeto. Apenas entendi como
de minha-obrigação, porque recebi o projeto agora, levantar essas dúvidas que permanecem. Se V~ Ext não sei
ateve à leitura, a verdade é que V. Ex' nem leu o projeto,
tanto que não conhece o projeto.

ofende~do:v. ~x•não

O Sr. Marcondes Gadelha pois o lemos agora.

Tanto quanto V. Ex•,

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não conhece o
projeto, então é difícil, realmente, discutir com V. Ex•.
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O Sr. Ma.rcondes Gadelba- Ouvi os pareceres douelatores.

preços ou de uma concorrência pública. Por isso não entendi bem o que V. Ext. deseja.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• ouviu os relatores, mas nãO_ conhece o projeto._ Esta é a verdade.

O Sr. Marcondes Gadelha- Não cabe licitação.

O Sr. Marcondes Gadelha - Então, peço humildemente que V. Ex• me esclareça sobre suas dúvidas.

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• não precisa per·
dir humildemente V. Ex~ ê um Senador da República,
dos mais ilustres desta Casa. V. Ex• neril C:Dlindeu quan-

casa.

do eu Ii, aqui, e chamei a atenção da
pedindo a
atenção do Sr. Presidente, apenas no aspecto_ fonnal do
processo legislativo. Eu não levantei suspeição. E quando li, aqui,jâ o decre_to bajxado pelo INCRA, V. Ex• não

quis prestar atenção, não leu o decreto, é um problema
de V. Ex•.
Mas V, Ex• não precisa se preocupar, pois não estou
levantando suspeição, em absoluto. Apenas levantei dú~
vidas, aí sim, e pa!te delas esclarecida pelo ilustre Sena~
dor José Fragelli, e parte esclarecida pelo il_lustre ~ena·
dor Jutahy Magalhães. A dúvida que ·me pe~arieceu foi
em relação, particularmente, ao decreto do INCRA. Eu
nem questionei, aqui, e poderia fazê-lo, Sr. -PreSidente,
sobre qual o p[-eço dessa terra nua. Se isso correspODde
ou não aos valores das terras lã. Nós nem temos esses da~
dos. Eu poderia ter exigido isto, aqui, na aprovaÇão des~
se projeto, mas não- o quero fazer porque o Senador
Marcondes Gadelha, muito zeloso na sua Liderança aí
estã pensando que vou pedir verificação de quorum. Não
vou pedir, Sr. Presidente. Zeloso como S. Ex• é, deveria
sim estar preocupado com os a&.Peptos que também me
preocupam, do processos_ legislativo.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- -Vou con~dê-lo em seguida, nobre Senador.
Creio, portanto que atemió a preocupação- do nobr~
Senador Marcondes Gadelha, sobre se o projeto Vai passar ou não. O projeto vai passar sim. Vai passar apenaS
com as observações ...
O Sr. Marcondes Gadelha- Eu ficaria muíto conlente
se pudesse partilhar dessa dúvida de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- É-só V. Ex• ter o cuida, do, enquanto concedo o aparte ao Senador José Lins, de
proceder, pelo menos, à leitura do decreto do INCRA, o
que não fez.
O Sr. Marcondes Gadelhã-~ Pois

rião~

Vou aguardar.

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, realmente
não estou compreendendo bem a posição de V. Ex•, e
peço mais esclarecimentos a V. Ex• ...
O SR. ITAMAR FRANCO ~Eu é que estou querendo esclarecimentos, Senador José Lins. Somos nós dois,
então.
O Sr. Josê Lins- V, Exf me permita. O problema que
considero é que se trata de reassentamento de colonos.
Portanto, as pessoas a quem as terras deverão ser entregues, ou vendida, são pessoas certas. Quer dizer, não
pode essa terra ser submetida a uma licitação, a urila
concorrência, ou o que seja:,- porque nesse caso haverá,
realmente, uma competição. Poderá até ocorrer de a terra ser adquirida por quem não deva adquiri-la.
O SR. ITAMAR FRANCO quero só perguntar a V. Ex~ ...

Senador José Lins,

O Sr. José Lins - Trata-s_e apenas de uma permuta,
isto é, são pessoas certas que deverão receber essas_ i erras, e não seí como o GOVerno pi-acederia, se através dos
processos de licitação~ou se através de uma tomada de

O SR. ITAMAR FRANCO-_ O SeiiadOf-MarCõndes
Gadelha diz qllejã nãO cãbe licitação. V. Ex' e eu já entendemos que por alguns aspectos legais, que realmente
o projeto nem o decreto esc1arecem, possivelmente não
vai caber liCitação. Nesse ponto, Senador Marcondes
Gadelha, estamos de acordo.
Sr. Presidente, fTCam, portanto, -nossaS Rbservações, e
sempre aquela esperança e a certeza de que um dia o Se-·
nado da República não vai continuar legislando apressadamente como tem feito.
--Hã outros projetas, e hoje citei um como o projeto que
não tem nada a ver com isto aqui, que estã ai tramitando, p_arado, que é a isenção do ICM do leite. Este não
vem: nunca, este não chega aqui. Agora quando há interesse, -e não sei quem quer, e ilão é suspeição, nobre Senador Marcondes Gadelha, porque, primeiro não sou de
Mato Grosso, nunca pisei em Mato Grosso, não sei nada
sobre esta firma de MâtO Gi-osso-; não conheço aqui os
indivíduos, mas tenho a obrigação, Sr. Presidente, de
pelo menos, ainda _que deficientemente, e porque Chegasó agora às minhas mãos, de tentar analisar o proJeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRFSID~NTE (Henrique Santillo)- Continua em discussão o projeto.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palaVra.
; 0 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a_ palavra ao ~obre Senador Hélio Gueiros, como
Líder do PMDB.
O SR. Hl1LIO GUEIROS (PMDB - PA. Como
Uder, para discutir o projeto. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, julgo-me no dever de
-.dar algumas explicações_sobre esta matéria, porque,
eventualmente, fui eu quem assinou o requeririlento,jun(amen-te com o ilustre Líder Sen3.dor MarCond"es Gadelha, para dar urgência a esta matéria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao conti"ãrio do que
suspeita o ilustre Senador Itamar Franco, ...
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não demorou em mandar para cã o pedido de autorização do Senado, porque o INCRA não ia saber que lá
havia gente com mais de 3 mil hectares. Só foi saber que
havia proprietários com_ mais de 3 mil hectares...
O Sr.

lt~ar

Franco- V. Ex• aí comete um engan().

O SR. Htl.IO GUEIROS- ... depois que o INCRA
abriu oportunidade para que aqueles proprietârios de~
monstrassem a propriedade...
O Sr. Itamar Franco- Ai há um engano de V. Ex•

Q SR. lf.tLIO GUEIROS- •.. sobre aquela ãrea. Seria absurdo o Governo Federal já adivinhar que ia aparecer gente com 4 mil ou com 15 mil hectares.
O Sr. Itamar Franco- Mas veja V. Ex' que o decreto
do -Ü~CRÃ -~ de 2 de fevereiro.
O SR. Htt.IO GUEIROS- Isso o Governo-só-poderia saber depois que surgisse habilitação, através do decreto do INCRA.

d

Sr.

ItaiiDar Franco- V.

Ex• me permite, Senador?

O SR. Hli:LIO GUEIROS - E note-se que a mensagem do Governo airida diz que somente três se habilitaram. Quer dizer, ainda há gente para aparecer.

o Sr. Itamar Franco-- V.

Ex·-·me-perm.itef-

O SR. HE:LIO GUEIROS - Ainda hã proprietários
que- rião Se valerain dessa válvula aberta pelo INCRA,
para resolver esse problema.
-O Sr. Jutahy M&galhães aparte?

V. Ex' me permite um

O SR. H~LIO GUEIROS - Dess_e modo, acho que
não houve e nem está h_avendo, da parte do .Senado Fe-deral, qualq_uer precipitação. E não é pelo fata_de o pro·
jeto esta.r_d_p~mi_ndo há dois ou três anos, que todos os
processOs aqui, ago-ra-: no Senado, tenham que dormir,
Obrigaigriamenie; dncO anos, para fazer jus a essa idade
que, porv_entura, algUns processos a tenham e que estejarri, ainda:, em anâamento.
O-Sr. Italnar-Franco..:.... V. Ex• me permite?

O Sr. Itamar Franco- Não estou suspeitando, nobre
Senador.
O SR. H.tLIO GUEIRO_S ~ _.:.. esta matéria- vem rolando há muito tempo, não só nesta Casa como nas repartições burocráticas do Governo. ComeçoU- a brinca~
tleira na década de 1970. E falo isto porQue a pobre coitada interessada nesse processo foi pedir, enCareCidamente, na ConfisSão de Constituição e Justiça, que desse
andamento a esta matéria. Caso contrário, realmente, eu
não estaria aqui a discutir.
O Sr. Itamar Franco- E foi por isso que me senti J)erfeítamente- à Vontade para assinar a urgência que me foi
sugerida. Notei - porque fui à Mesa e vi, -no -prOcesso,
que o Relator na minha Comissão de Constituição eJustiça foi o Senador José Fragelli, que o ilustre Senador Jutahy Magalhães ainda fez o processo baixar em diligên~ia. Então, essa pessoa intereSsada, na década de 70, conseguiu desembaraçar o processo no INCRA, e em 1981,
o INCRA baixou um decreto dispensando _a licitação, e é
óbvio que ele teria de dispensar, se ela v_ai receber isso _em
troca de uma área que perdeu para os índios, como é que
se vai admitir que ela vã dar lance para essa aquisição,
quando ela estã recuperando o que_tomaram dela.
O Sr. Jutahy .J\1agalhiies- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HJ!:LIO GUEIROS - Por outro lado, verificiis_e_que o INCRA não demorou, nem o Governo Federal
- e não estou aqui defendendo o Governo Federal -

O SR. HELIO GUEIROS - De modo que falo, aqui,
porque me coritõvi com a situação daQuela serihoi-a Que
andou por aqui e o nobre Senador Morvan Acayaba
-'também víu lá- por aqui' mendigando. O quê? Uma terra _que erà -dela--e_que o Governo dela -se apropriou para
__ J]!Solver o problema dos índios. Ela estã andando de
..Ceca a Meca", de "Cila a Caiibde", para lá e para câ,
.atrãs de que lhe devolvam o que era dela.
-_ Então, não está havendo nenhuma precipitação, nenhum açodamento, nada neste sentido, da parte do Se~
nado Federal. Tudo foi muito bem estudado e, como eu
disse, o projeto baixou diligência por iniciativa do ilustre
Senador Jutahy Magalhães, a quem concedo a honra de
me honrar com o aparte.
O Sr. Jutahy Magalhies - Nobre Senador Hélio
Gueiros, não conheço essa senhora porque ela não che.
gou a falar comigo, para solicitar andamento. Apenas te·
nho a preocupação de sempre procurar dar andamento
aos projetas que chegam às minhas mãos, para relatar, e
logo que pude apresentei meu parecer na Comissão de
Legislação Social. Acho que o Senador Itamar Franco
não está levantando dúvidas sobre qualquer tipo de lisura no _pr<J_cesso~ Acho que até posso concordar com S.
-Exi num pOnto que me parece, não sei se entendi bem,
aqui, ser uma das preocupações de S. Ex•, e talvez mes-mo seja·a prinç_fp:il preocupação de S. Ex' qual seja, a de
que não há no projeto uma comparação de preços entre
a terra que era da gleba indigena e a nova terra que passa
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a lhe pertencer, Essa realmente é uma preocupação que
pode ser levantada. Não creio qUC haja nenhuffia questão duvidosa no caso específico, mas deveria ser uma informação prestada pelo INCRA. Todas as vezes que se
fizesse esta pergunta ao Ministério para Assuntos Fundiários, -deveria Se acrescentar ao projeto essas informações de preços, para ver se eles são equiparados, se
não está havendo, não digo um benefício pecuniário, financeiro da parte, mas pelo menos um erro, um equívoco de dar mais do que deve dar. Quanto à licitação, não
pode haver, como já fcii explicado aqui, pois se é para se
dar aquela gleba a uma pessoa indicada, que já está detenninada, não-pode haver-concorrência para ver se"outra pessoa, que não tem nenhum direito, entra para ganhar, no preço, a terra que não lhe pertence. QuantO a
essas questões que foram levantadas- e eu nunca posso_
ficar aqtii inteiramente cori.trário ao Senador Itamar
Franco, tenho sempre de concordar com S. Ex• em alguma parte - pelo menos nessa parte concordo com ele.

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - O ilustre Senador Itamar Franc-o vai me honrar também com o seu apartC.
O Sr. Itamar Franco - Ilustre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex• percebeu nossas preocupações. Eu não estou aqui para querer prejudicar a Srt que procurou o Senador Hélio Gueiros ...
O SR. HJil.JO GUEIROS não.

Ela não me procurou,

O Sr. Itamar Franco- Ex•, eu já havia esclarecido ao
nobre Líder Senador Marcondes Gadelha que eu não estava levantando nenhuma suspeição.-v. Ex• apenas_ infringe num erro qUando diZ que o problema é do- INCRA quando, se verifica que é o contrãrio do qUe V. Exf
diz. Eu não quero que os projetas fiq_uem dormindo aqui
cinco anos, nobre Senador. Eu gostaria que iodos eles tivessem velocidade, e este também não tem velocidade,
não. Quando V. Ext fala sobre o INCRA..:... e ãí V. -Ex•
talvez não tenha verificado tambéffi o decreto do INCRA -, é o próprio INCRA que lembra que a alienção
somente terá validade depois que passar pelo Senado da
República. Por quê? Porque o INCRA já tinha conhecimento, naquela altura- veja V. Ex• a data: 2 de fevereiro de 1981 -da área, que era uma área que exigiria a
aprovação do Senado. A alienação - é o próprio INCRA que reconhece no parágrafo dnico do art. 29 - teria de ser submetida ao Senado, como está sendo agora
no Plenário. Portanto, nobre Senador, ninguém está levantando suspeiçãõ. Como se trata de m2.téria de terras,
sobretudo dos índios, nós temos de debatê-la com cuidado, para que realmente os silvícolas não sejam prejU:di~a
dos. Longe de nóS querer prejudicar a, b, c ou d. O Senador Jutahy entendeu nossa preocupação. Tomara q-ue todos os projetas do Senado da -Re_P"'Óbiic3. tivessem a velocidade que gostaríamos, Seriador~
O SR. JffiLIO GUEIROS- Nobre Senador Itamar
Fr;ffico, _V. Ex• diz que não criticou a suposta rapidez,
mas estranhou•..
O Sr. Marcoodes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. Htt.IO GUEIROS - ~·· e ainda advertiu que
' daqui para o fim dessa sessão legislativa, vai apai-ecer
,.; muita coisa. Então, isso ~ uma suspeita.
O Sr. Itamar Franco- Não. V. Ex• esqUeceu minha
primeira observação aqui --e vai me-fazer jUstiça- feita ao Sr. Presidente Henrique Santillo, que estranhava
exatamente essa Mensagem do Senhor Presidente daReptlbiica ter sido enviada em 27 de setembro de 1983. Eu
C:stranhei a demora, Ex•! Se V. Ex• tivess-e pei"Cebido minhas primeiras palavras, constataria que foi o Contrário.
Eu ~str.an~ei que tendo sido enviada em 27 de setembro

de 1983, __só agora ch"egã::;ge com regime de urgência. Ao
contrárfo d-o que diz V. Ex•, eu me insurgi contra essa de-
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O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex' me permite s6 um
minuto, para esclarecer, Senador Hélio Gu:fros?

mora. _

. O SR. Hl!:LIO GUEmOS - Então, folgo em saber
_Que V. EX• está de pleno acordo com as Lideranças da
Casa, que resolveram dar urgência a esse projeto e, portanto, não há nada de estranhável, como eu entendi que
V. Ex• quis sugefir qti"aiidO fez suas queiXàS;pois V.-EX•
começou a ler, começou a estranhar que o n~CRA tenha
dispensado a licitação, ...
O Sr. Itam81' Franco -

Estava evidente, Ex•

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - ComeçOu. a estranhar
que o Senado tivesse se precipitado na apreciação dCssa
matéria.
O Sr. Itamar Franco- Exato, Ex• Por favor, V. Ex•
faça comentários, inas não cometa incorreções na minha
fala.

Exo

O SR. Hfiro GUEIROS- V.
acaba de
nhecer que esse projeto está aqui desde 1983.

...,.;o-

O SR. HELIO GUEIROS rápido.

Desde que V. Ex• seja

O Sr. Marcondes Gadelha - Serei muito rápido, s6
para me Csclarecer. Quando eu pedi ao nobre Senador
Itamar Fr3.nco- para ser mais específico em suas dúvidas,
é p-orque sinceramente não queria laborar em erro, e tal-vez o- nobre Senador tivesse alguma informação importante para nos orientar na hora de votar. O Senador,
quando começou, estranhou a Empresa Sulina S/A e
chegou a dizer que não era uma empresa indígena. ~ evidente que não e uma empresa indígena, que-não ê um
nome indígena. Não se trata de doar terras a indígenas,
mas de compensar pessoas que foram desalojadas.
O Sr. Itamar Fnnco- V. Ex• está falando isso agora,
porque antes não sabia.
O Sr. Marcondes Gadelha - Tenho a imprensão de
que essa ê uma forma capciosa de se levantar uma suspeição.

O Sr. Itamar Franco- EsÍá, ex• J;: é verdade!

O SR. HltLIO GUEIROS - Então, quer dizer que
tudo o que V. Ex• está criticarido, V. Ex•_ confessa que
não ê verdade.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex•, então, não entendeu o
que eu disse. Eu não tenho culpa. E a alienação, Ex•, só
poderia ser aprovada com o Congresso Nacional.
O SR. fttLIO GUEIROS - Então, como eu, o ilustre Senador Marconde:s Gadelha e o ilustre Senador Josa
Lins tambênÍ-iião entenderam,
~Sr. I_tamu Fran~ -_Se~V._Ex• q~eT justificar a uz:gência ur&entíssima, tudo bem, é um direito que V. Ex•
tem.
O SR. HtLIO GUEIROS - Eu não estou querendo
justificar, eu não posso é aceitar, nobre Senador rtamar
Ffanco,-fLC!!':no -ar alguma coisa que parece estar havendo, alguma mlltreta-..-----.

N:d~-fiCõu

O Sr. Itamar Francono ar. V. Ex• estã
fazendo sua obrigação, estã esclarecendo a urgência urgentíssima.
O SR. ~LIO GUEIROS - Eu não tenho motivo
nenhum para defender e nem atacar.
O Sr. Itamar Franco- E niitguém está fhe dizend-O-ISso. V. Ex• é quem está julgando diferente.
O sR. HtÜ:o -CuEIRoS-_. Num assunto em que o
Governo está certo, a Mesa do Senado está certa, a Liderança do PDS está certa, a liderança do PMDB pensa
que está certa ...
O Sr. Itamar Franco----: Foi assh;n que aconteceu com a .
lei complement:ir, EX•

O SR. HltLIO GUEIROS -

.•. alguém tem de falar.

O Sr. Itamar Franco- Quaildo da lei complementar
que regulamentou o Colégio Eleitoral, a Mesa estava
certa,_ as Lideranças estavam certas, e deu no que deu ..
O SR. HtLIO GUEIROS -Agora, numa hora des~
Sas, quem pede a palavra para discutir ê exatamente alguém que tem dúvida com relação à matéria, é Cvidente
que V. Ex• se esforça a vir à tribuna para mostrar que a
Comissão de Constituição e Justiça está certa, a Comissão de Ffuanças está certa, a Comissão de Serviço Público está certa, a Mesa está certa, a Liderança do PDS está
certa. .. (cruzam-se apartes).
O Sr. Itamar Franco- A lei complementar foi exatamente assim, tudo certinho. V. Ex• tem razão.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex•está lendo agora, agora
jâ sabe que não- é~
O Sr. Marcondes Gadelha -

Eu ouvi de V. Ex•

O Sr. Itamar Franco - Sim, eu levantei.
O Sr. Marcóndes Gadelba - E a partir dai, entendi
que seu arrazoado era inclusive de suspeição sobre a
ação do Senado.
O Sf. íi:DnUifFranco- Evideritemente. Até ao esclare-

ci~ento do Senador José Fragelli, sim. Foi o Senador
J~sé

Fragelli quem me esclareceu.

O Sr. Marcondes Gadelha- Agora, o Senador Hélio
Gueiros "esclareceu adequadamente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo. Fazendo
soaf. a campanhia) - A Presidência adverte os Srs. Senadare~ para a ordem em plenário.

O Sr. Marcondel Gade1ha- Encerro aqui, Sr. Presidente, e ac~o_ que estamos prontos para deliberar sobre
esta matéria.
O SR. HELIO GUEIROS - O Sr_ Presidente, Srs.
Senadores, fiz o pronunciamento porque, como o Sr. Senador Itamar Franco, tambêm tenho muito zelo ao assinar um documento. Quando assino, sei o que estou fazendo e porque estou fazendo. Eu seria um leviano, um
precipitado, se chegasse aqui, durante a discussão da matéria, alguém levantando alguma objeção e eu, que assinei, ficassse calado por não saber do que se tratava. Sei o
que estou-võtãndo, sei o que estou aprovando, sei por- que estou defendendo este projeto. Tenho plena consciência. O Senado fique tranqililo, porque vai votar um
projeto justo,_ oportuno e talvez um pouco tardiamente.
São estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as considerações que me·vi forçado a dar, porque o único Senador
que discutiu a- matéria aqui, levantou alguma dúvida a
respeito da justiça e, talvez, lisura. Atê porque, é bom
que se diga, hã muita gente que se apavora qua-ndo se
fala em venda de terras. Acho que o Senado não tem
porque se apavorar nem se amedrontar com venda de
terras, mas noto que há um certo preconceito, urna certa
preven~ão quando se trata de venda de terras, parece
logo que existe algUma coisa errada.
Quero dizer, Sr. Presidente, que sou de um Estado que
vende terras, precisa vender terras, porque não adianta
ter a terra totalmente inaproveitada. Então, devem haver
projetóS ãquf sobre terras do Pará, aliás rodando aqui há
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mais de 4 ou 5 anos, e eu, coirt' a -maior tranqUilidade,
não conheço nem os interessados, estarei aqui para de.
fender quando for o caso. Quero dizer que não me ·amedronto, não rne assusto, com palavras de venda de terras.
Se ela for legal, examinada pelas repartições competentes
e julgado_ procedente _o pedido, não tenho porque ficar
com medo de dar meu voto a fav_or da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_cussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Está aprovado.

A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE {Henrique Santilto) ____,;.Sobre a
mesa, redação fina[ que será !ida pelo Sr. 1~>-Secretário.

!: lida a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estando
em regime_de urgência, a matéria cuja redação final a_caba de 'ser lida,- deve esta ser submetida, imediatamente, à
deliOe_nição do Plenário.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
~ Encerrada a discussão, a redação final é considerada _definitiva_mente aprovada; nos termos do a~t 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
_O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-_se
agora à apreciação do Requet'imento de urgência nl' 261,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nl' 167 de 1984.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pa\.lSa.)
Aprovado

Da Comissio de Redaçio
PARECER N• 679, de 1984
Redação final do Projeto de Resoluçio at 66, de
1984.
Relator: Senador Alberto Silva
A ComiSs_ão apresenta a, redã.Ção final do Projeto de
Resolução nl' 66, de 1984, que autoriza o Poder Executivo a alienar terras do domínio-da União, destacadas da
gleba Iríri, situada no Município-de Colider, Estado de
Mato Grosso,para reasseritamento de ex-ocupantes da
Reserva Indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984.- Almlr
Pinto, Presidente - Alberto Silva, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 679, de 1984
Redaçio final do Projeto de Resoluçio
1984.

Art. )9 Esta Resolução entra em vigor na data de;
sua publicação.

n~'

66, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constit~ição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCÃO N•
, DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a alienar terras der
dom(nlo da Unlio, destacadas da gleba Irlrl, sltuda
no Munlclpfo de Colider, Estado de Mato Grosso,
para reasseotamento de ex-ocupantes da Rese"a
Indígena Plmentel Barbosa, na fonna que Indica.

O Senado Federal resolve:
Art. li' b o Poder Executivo autorizado a alienar terras no domínio da União, destacadas da gleba Iriri, sitUada no Município de Colider, Estado do Mato Grosso,
com a área que se indica, aos seguintes CX·ocupantes da
Reserva Indígena Pimentel Barbosa:
- Antônia Resplande da Paz, 3.337 (três mil, trezentos e trinta e sete) hectares;
-Henrique Stefani, 7.349 (sete mil, trezentos e quarenta e nove) hectares;
-Severino Lain, 9.894 (li.õve-mn, oitocentos e noventa e quatro) hectares;
- Sulina S.A.- Transportes, Comunicações, Comércio e Participações, 15.491 (quinze mil, quatrocentos e
noventa e um) hectares.
Art. 2~> As alienações de que trata o artigo anterior
se fazem nos termos do Decreto n" 85.687, de 02 de feve·
reiro de t 981, com a expedição de título definitivo de
domínio.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados n9 167 de 1984, de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que concede
pensão especial ao Frei José Maria Carneiro de Lima, dependendo de parecer da Comissão de Finanças.
SoliCito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Finanças.
3 O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de proposição, de iníciativa do Poder Executivo e originário da Câmara dos Deputados, que objetiva
a concessão de pensão especial do Frei José Maria Carneiro de Lima.
A referida pensão corresponde a duas vezes o maior
salário-mínimo vigente do País, sendo intransferível e
inacumulâvel com quaisquer outros rendimentos percebidos pelos cofres públicos, ressalvado _o _direito de
opção, e que se ex:tinguirã com a morte do beneficiário.
Justifica-se a medida pela situação de absoluto abandono e penúria em que atualmente se encontra o mencionado sacerdote, que tantos e tão relevantes serviços prestou, a·os seus semelhantes, em obras assistenciais e educacionais e hoje em situação precária, com idade superior a setenta aoos e doente.
O Poder Executivo, sensibilizado com o apelo que lhe
fizemos, encaminhou o presente projeto que, aprovado
pela outra Casa do Congresso, ora é submetido ao Senado Federal.
Neste passo, vale destacar que a proposição se harmoniza com a_s normas que disciplinam as concessões dessa
espécie, justificada a medida não só em razão do irrelevante valor pecuniário da outorga, senão, também, à vista do sentido de justiça de que se reveste.
Assim sendo, é com grande regozijO QUe mãr_camos a
nossa contribuição, opinando pelo acolhimento do projeto sob ex:ame.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa~se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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1:: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nt 167, de 1984
(N" 3.006/84, na Casa ·de origem)
DI! lnlciativa do Senhor Pre_sidente da República
Concedo pensio especial ao Frei José Marla Carneiro de Uma - OSM.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica concedida ao Frei José Maria Carneiro
de Lima - OSM (nome civil - Mauricio Carneiro de
Lima) pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas) vezes o salãriO~mínimo vigente no País.
_
_
Art. 29 O brinefiCio instituído por esta lei é intransfe:rível e inacutnuláve] coin quaisquer outros rendimentos recebidos dos_ cofres públicos, inclusive pensão previdencifria, ressalvada o~ direito de opção, e extinguir-se-à
Com a morte do beneficiário.
Art. 3~> A despesa decorrente desta lei correrã à conia de EricarB:os Previdriildários- da União ~ RecurSos
sob a Supervisão do Ministro da Fazerida.
Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua_ publicação.Art. 59 RevQgam-se as disposições em contráriO.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santíllo) - Sobre a
mesa, redações finais de proposições aprovadas no Ordem do Dia de hoje, que, nos termos do parágrafo único
do art. 355 dQRegimento Interno, se não houver objeção
do Plenário. serão lidas pelo Sr. 1~>-Secr"etário.
São lidas as seguintes
PARECER N• 680, DE 1984
Da Com!ssio de Redaçílo
Redaçio final do Projeto de Lei 164, de 1981
6-823/82, na Cimara dÓO Deputados)-

(n~'

Relator: Senador Jorge Kalume
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Se!lado nl' 164, de 1981 (nl' 6.823/82, na Câmara
dos Deputados), que proclama o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont Patrono da Aeronáutica Brasileira, o
Marechal-do_:_Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira, e cria a "Medalha Eduardo Gomes".
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Almlr
Pinto.
ANEXO AO PARECER N• 680, DE 1984
Rl$çio final do Projeto de Le1 do Senado n• 164,
de 1981 (nl' 6.823/84, na Câmara dos Deputados),

que ·proclama o Marechal-do-Ar Alberto Santos Du~
mont Patrono da Aeronáutica Brasileira, o
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes PatrOno da Força
Aérea Brl!llelra, e cria a "Medalha Eduardo Gomes".
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1~> Ê proclamado Patrono da Aeronáutica Bra-sileira o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont.
ArL, 29 -~ proclamado Patrono da Força Aérea Brasileira o Marechal-do~Ar Eduardo Games.
Art. 3~> ~ institufda a "Medalha Eduardo Gomes ~plicação e Estudo", destinada a incentivar a aplicação
nos estudos na instrUÇão, preniiar e dar relevo ao mérito intelectual de Oticiaís e Praças do Ministério <la Aero·
náutiC<l que venham a distinguir-se nas atividades escolares.

e
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Parágrafo único. O decreto~de regulamentação desta
Lei especificará as características da medalha criada neste artigo e disciplinará a forma de sua concessão.
Art. 4"' Esta Lei será regulamentada- 90 (noventa)
dias após- sua publicação;
Art.. 5"' Esta Lei entra em vigor na data d,e sua publicaÇão.
Art. 69 São revogadas as Leis n9 5.716, de 19 de outubro de !971, e n"' 5.866, de 12 <;le dezembro de 1972.

das categorias funcionais, man!idas as respectiva~ referências de vencimento ou salário.
Art. 3<? O artigo 29 da Lei n" 6.700, de23 de outubro
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO AO PARECER N' 681, DE 1984
Redaçio Onal do Projeto de Lei n"' 9, de 1984-DF,
que altera a estrutura das categorias funcionais de
Motorista O_!lclal, Agente de Portaria e Engenheiro
Florestal do Plano de aasslficação de Cargo's lnstl~
tufdo pela Lei R"' :5.920, de 19 de setembro de 1973, e
dá outras providências.

"Art. 29 Para inscrição em concurso destinado
ao ingresso nas categorias funcionais do GrupoPolícia Civil, são fixados os seguintes limites de ida- -de:
-

O Senado Federal decreta:-

I - mínim_a de 2l(vinte e um) anos;
I I - mãxima de 28 (vinte e oito) anos, quando se
tratar de ingresso em categoria funcional que importe em exigência de ~urso de nível médio; e
III- máxima de 35 (trinta e cinco) ãnos, quando
se tratar de ingresso nas demais categorias funcionais.
Parágrafo único. Independerá dos limites fixados neste artigo a inscrição de candidato que ocupe
cargo integrante do Grupo-Polrcia CiVil."

PARECER N• 681, DE 1984
Da Coml55io de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 9, de
1984-DF.
Relator: Senador Jorge Kalume

A ComisSão apresenfa a fC:Oação flna:Í dõ--Pfoje"tO de
Lei do Senado n9 9, de 1984-DF, que altera a estrutura

das categorias funcionaiS -de Motorista Oficial, Agente
de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de Cassificação de Cargos instituído pela Lei n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984. - Passos
Pôrto, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Almir
Plnto.

Art. 1"' As categorias funcíonais de Motorista Oficial, código TP-60 I ou L T-TP-60 I, Agente de Portaria,
código TP-602 ou LT-TP-602, e Engenheiro Florestal,
código NS-708 ou LT-NS-708, a que se refefe a Lei n"'
5.920, de 19 de setembro de 1973, são alteradas na forma
do Anexo desta Lei.
'
Art. 2"' As alterações de que trata o artigo anterior
não acarretarão elevações automáticas de vencimentos
ou salários.
§ {9 O preenchimento dos cargos ou empregos das
classes especial e intermediárias das categorias funcionais de Motorista Oficial, Agente de POrtai-ia e Engenheiro Florestal, far-se-á mediante progressão funcional
ou outras fornias regulares de provimento.
§ 29 Os servidores atingidos pelas alterações a que se
refere este artigo serão posicionadas nas novas _classes

A

N E

(Art. 19 da Lei n9

Art. 49 A despesa decorrente da aplicação desta Lei
correrâ à conta das dotações orçamentárias do Distrito_
Federal.
Art. 59 ESta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 6_9- RevOgarri-se ãs disposições erri contrário.

X O

, de

de

de 1984)
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GRUPOS
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SERVIÇOS DE "TRA.NSPORTE
OFICIAL
(TP-600

E

Motorista Oficial

C6DIGOS
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PORTARIA

ou LT-TP- 600)
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~

SJ\LWO POR CLASSE

!\T!VIDAbEs··

DE N!VEL SUPERIOR
(NS-700 ou L'l'..:-NS- 700)

···········-···-·-

Engenheiro FloTe.Stal

....................
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~:-.f-30-

-ã

~)I-32

a
!\":·I-17 a
NM- 7 a

N)!-29

CLASSE ESPECIAL
CLASSE

c

CLASSE

B

CLASSE

A

~'>f-24

~:-.!-23
N~f-16

c

~':>1-17

a
a

:'\i-f-23

CLASSE

B

Nl>-1- 7 a

~':)1-16

CLASSE

!\

XM- 1

},~.1-24

CLASSE ESPECIAL
CLASSE

OUTRAS

ou

REFERENCIAS DE V2iCIME.\TOS

•

~).1-25

X~I-

6

···························-··
c

NS-22
NS-17

CLASSE

B

NS-12

CLASSE

!\

NS- 5

CLASSe ESPECIAL

CLASSE

~

~-

·--

• XS-ZS

• NS-21
NS-16
a

• NS-11

Outubro de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção HY

PARECER N• 682, DE !984
D~ Comfssio de Red.11çiío
Redação fmal do Projeto de Lei do Senado nl' 120,-de 1984-DF.
Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão -apresenta a redci:Ção final do ProjetO de
Lei nl' 120, de 1984wDF, que autoriza o Governo do Disw
trito Federal a contrair empréstimo interno destinado ao
desenvolvimento do Programa de Aglpmerados Urbanos.
Sala das Comissões, 24 de outubro de: 1984.- Passos

Pôrto, Presidente --Jorge Kalume, Relator -- Almir
Pinto.
ANEXO AO PARECER N• 682, DE 1984
Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n\" 120,
de 1984-Df, que autoriza o Governo do Distrito Fe-

deral a contratar empréstimo interno destinado ao desenvolvimento do Programa de Aglomerados Urbanos.
O -Senado Federal decreta:
Art. I~' ~o Governo do Distrito Federal autoriz<ido
a contratar empréstimo irlter"nO;-jUnlO aõ Banco Reg"ional de Brasília S.A. - BRB, na qualidade de agente _financeiro da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos
- EBTU, no valor de USS 6,059,575.10 (seis milhões,
cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco dólares
e dez centavos), correspondente a Cr$ 6.762.485.811,60
(seis bilhões, setecentos e sesseritae dois milhões, quatrocentos e oitenta e cili.co mil, oitocentos e onze cruzeiros e
sessenta centavos), à taxa de câmbio deCrS 1.116,00 (um
mil, cento e dezesseis cruzeiros), vigente em 15 de fevereiro de 1984, destinado ao Programa Aglomerados Urbanos - -AGLURB, do Distrito Fedeta.l, na forma do
co·nvêniõ lirffiãdo em 10 de maio de 1982, com o Governo Federal.
Art. 29 O Governo do Distrito Federal farâ iilcluir
nas Propostas Orçamentárias Aii.ua1S~- ínclusiVe- rios
Orçamentos Plurianuais de Investimentos, dotações sufiêieri'ies à cObútura dos compromissos decorrentes desta
Lei.
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pareceres vão à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretáiio.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 262, D!' 1984
Nos termos do art. 356 do Regiinento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào fiilal do Projeto de Lei do Senado nl'
164, de 1981 (n~" 6.823/82., na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador Luiz Via_Ila, que proclama o
Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont patrono da
AeronáuiiCa Brasileira, o Marechal-do·Ar Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, e cria a ''Medalha Eduardo_Gomes".
Sala das S_essões, 24 de outubro _de 1984. - Hélio
Gueiros.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- Os Sfs. senadores que aprovam a redação final quei·
- ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadac _
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ~ So_bre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

h lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 263, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para-imediata discussão e votação, da redação final Qo Projeto de Lei do Senado, n9 9
de 1984-DF, de inicíativa do Senhor Presidente daRepública, que altera a estrutura das Categorias Funcionais
de Motorista Oficial, Agente de Portaria e Engenheiro
Florestal do Plano de Classificação de Cargos instituído
pela Lei nl' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dâ outras
providências:
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. - Hélio
Gueiros.
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ta ria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 404 e 405, de
1984, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senildo nl' 123, de 1984-DF, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a estrutura da categoria funcional de bibliotecár"iO, do grupo-outras atividades de
nível superior, de que trata a Lei n~> 5.920, de 19 de setCil:ibro de 1973, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~>s 644 a 646, de 1984, das Comissões:
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável; e
--do Distrito Federal e de Finanças, favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Aprova--

-3-

dó o" r_equerimento, passa-se às imediata apreciação da

redação final.
Em discussão a redação finai. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pa~avra, ence~o a discussão.
Eril votação.
-Os Srs. Senadores-que aprovam a redação firial queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção.
ó SR. PRESIDENTE (Henrique SantiiiÕ)- Sobre a
-mesa, requerimento que será ~id_o pelo Sr. 1~>-secretá!io

Oiscussão, -em turno úniC.ó; do PrOjeto de Lei dÕ Senado n~>l63, de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que
reajusta _oS- atuais valores de \_'ef!cimentos e proventos
dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, e dâ
outras proVidências, tendo
PARECERES, sob n~>s 635 e 636, de 1984, das Comissões:
de Coõstituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-~de Finanças, favorável.

--=..

Ê lido e aprovado o seguinte
~-REQUERIMENTO

N• 264, DE-1984
Nos termOS do art. 356 do Regimentõ Interno, requei- ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n~>
120, de 1984-DF, de in"iciativa do Senhor Presidente da _
- - República, que autoriza o Governo do Distrito Federal a
cõntiãíi einj)iétísitio ·íitteriiO _çiestínad·o aô-dCsenvolvimento do programa de aglomerados urbanos.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 19:84. - HéJio
Gueiros.
O SR, PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Aprovado o requerimento~ passa-se à ·imediata atirecíaçãO âa redaçào final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscussão.
Em votação.
_Q-s-SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sent~dos. (Pausa)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) ~-A PresidêliCia- convoCa sessão extraordinária ·realizar-se hoje,
às 19 horas e 40 minutos, com a seguinte

a

ORDEM DO DIA

-IO SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Aprova-Discussão,
em
Segundo
t urna, do Projeto de Lei da
do o requerimento, passa-se à imediata apreciaçâo dareCârnaran~> 82, de Jg84 (n? 1.654/83, na Cãsa de origem),
dação final.
----qt:Iedispõe sobre a criação e extinção de cargos na secreEm discussão a redação finar: (Pausa.)

---4D_iscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n? 63, de 1984 (apresentado pela Comissão de FinanÇas
como conclusão de seu parecer n' 583, de 1984) que autoriza o GQverno do Estado de Mato Grosso a_ realizar
operação de empréstimo externo no valor de atê USS
80,000,000".00 (oitenta milhões de dólares norteamericanos)- destinado ao Programa RodoviãriO Estadual, tendo
PARECER, sob n9 584, de 1984, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

-5DiscussãO, em turno úrliCo, d() Projeto de Resolução
n~" 64, de 1984 (aPresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu parecer n"' 585, de 1984), que autOriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar
operação-ue empréstimo- externo no valor -de USS
35,000,000.00 (trinta- e cinco milhõ-es -de dólares norteamericanos) destinadO ao Programa Rodoviário daquele
Estado, tendo
PARECER, sob n~" 586, de 1984, da Corh:issãõ
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicída_de.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19-horaS e 39 minutos)
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Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Henrique Santillo.
ÀS 19 HORAS E 46 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- - -Jorge Kalume- Altevir Leal - Eunice Michiles Fãbio Lucena- Raimundo Parente- Claudionor,Ro·
riz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - -Aioysio
Chaves- Gabriel Hermes-- Hélio QueiraS
AleXaD.~
dre Costa- João Castelo :_José Sarney- Alberto Sil~
va - Helvídio Nunes - Ahnir Pinto - Josê Lins Virgílio Tãvora - Moacyr Duarte - Martins FilhoHumberto Lucena - Marcondes Gadelha - Mai-co
Maciel -o-Carias Lyra - Luiz Cavalcante - Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luíz VIana - João
Calmon - Josê lgnáclo Ferreira - Moacyr Dalla Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni~
no - Itamar Franco - Morvan Acayaba ~ Alfredo
Campos - Amarai-F'Urhui ...:.... Fernando Henriciue C~~
doso - Severo Gomes ~Henrique Saritillo - Mauro
Borges- Gastão MUller- José Fragelli- Affonso Ca~
margo- -Álvaro Días- Enêas Faria- JaisOn Barreto
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chia~
relli - Pedro SimoD. - Octâvio CardosO.

O-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo_) -_A lista
de presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senado~
res. Havendo número reg'imental, deClaro aberta _a ses~
são.
Sob a proteção de Deus iníciamos nossos trabalhos.
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.

origem), que dispõe sobre a- criaÇãO -e extinçãq de
CãrgOS-na SCcietarfa: do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e dâ outras Providências,
tendo
PARECERES FAVORÃSEIS> soo n•s 404 e
~o~. çie 1984, das Comissões:
~ Qe -Serviço Público CMI; e
-De Finançao.
· À matéria constou da Ordei:n do Di<!- da seSsão ex.:traórdinãria-de 30 de agosto do corrente ano, tendo sido
aprovada em primeiro tUrno.
Em discussão Opi-ojeto em segundo tufllo. (Paosa.)
Não havendo quem queira discutf-lo, declaro-!!_encerrada.
Nos termos do inciso II, art. 322, do Regimento Interno, a ma~éria depende. para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos membrOs da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria "foi aprovada em primeiro turno, simbolicamerite. Assim, enl conseqUência daquela decisãO, a -Presiclência irã submeter o projeto ao Plenârio, em segundo
turno, tambêm pelo mesmo processo.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-~os. (Pausa.)
Ãprovado.
O projeto vai à sanção.

:é. o seguinte o projetp aprovado

l9~Secretário.

São lidas os seguintes
REQUERIMENTO N• 265, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Oficio n9 S/7, de 1984,

dQ Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização para que aquei~Y Estado possa realizar operação de crêdito externo no valor de cinqUenta e cinco
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos, destinada à implantação de um Programa de Saúde na Região Metropolitana de São PiUlo.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. - Mtrconde:
Gadelba - Hélio Goeiros.
REQUERIMENTO N• 266, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimerito-IntCrriO, par-a--o- PrOjeto de L~ d8 Câmara nt 168, de 1984 (n9 3.007/84, na Casa de oiigem};
de in-iciativa: do Senhor Presidente da República,- qUe
cotfcêde pensão especial ao Frei Peregrino Maria Carneiro de Lima - OSM.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. - Alo"ysio
<llaves - Humberto Luceaa.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do Di~
nos termos do art. 375, II, Po Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiHo) -.Passa-&
à

ORDEM DO DIA
Item l;___a015
Discussão;·em segundo turno, do Projeto de Lei
da Câmara ~9 82, de 1984 (n9 1.654/83, na Casa -de

PROJETO DE LEI DA CAMAJiA
-N• 82, DE 1984
(n"" 1.654/83, n:l Casa de o-rigew.)
-(De íniCíativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a crlaçio e extinção de cargos DI Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Tercei-

ra Região e diÍ outras providências.
O Congresso 'Nacional decreta:
Ar. I'>' Ficam criados, no QUadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região, os seguintes cargos:
I - no Grupo Atividades de Apoio Ji.J.diciãrio, código, TRT-3-AJ-020, 124 (cento e vinte e quatro) de Técnico Judiciário, TRT-3-AJ-021;41 (quarenta e um) de Oficial de Justiça Avaliador, TRT-3-AJ-022; 172 (cento e setenta e dois) de Auxiliar Judiciário, TRT-3-:AJ-023; 22
(vinte e dois) de 3gente de SeguTança Judiciãfia.• TRT-3AJ-024; e 94 (noventa e quatro) de AtendeJltP. Judi-ciário, TRT -3-AJ-025;
TI- no Grupo Outras Ativídades de N(Vef Superior,
código TRT-3-NS-900, 2 (dois) de Médico, TRT-3-NS901; 2 (dois) de Psicólogo, TRT~3-N5-907; -2(doiS) de
Odontólogo, TRT-3-NS-909; I (um) de Engenheiro,
TRT-3-N$-916; 5 (cinco) de Técnico de Administração,
TRT-3-Ns-923; 2 (dois) de Contador, TRT-3-NS-924; e
2 (dois) de Assistente Social, TRT-3-NS-930;
III- no Grupo Outras Atividades de Nível Mêdio,
código TRT-3-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar de Enfermagem;-TRT-3-NM-1001, 3 (três) dé Técnico de Contabilidade, TRT-3-NM-104-2; e 4 (quatro) de Telefonista,
TRT-3-NM-1044;
IV- no Grupo Artesanato, código TRT-3-Art-700, 2
(dois) de Artífice de Mecânica, TRT-3-Art-702; 2 (dois)
de Artífice de Eletricidade de Comunicações, TRT-3-

Art-703; 3 (tr~s) de Artífice de Carpintaria e Marcena-ria,
TRT-3-Art-704; 2 (dois) de Artífice de Artes Gráficas,
TRT~3-Art-7Ó6;- e- 4 -(qUatro) de Auxiliú de Artífice,
TRT-3-Art-709.
Parâgrafo único. Os cargos a que se refere esteaTtíg-o
serão escalonados pelas classes das respectivas Càtegãrias Funcionais, de acordo com a lotação fixada. obser~
vados os critérios legais e regulamentares vigentes.
.ArL 29- Ficam extiiitos 75 (setenta e cinco) cargos de
Datilógrafos- códfgo TRT:3-SA-802 e 33 (trinta e três)
de Agente de Portaria- códigoTRT-3-TP-1202; ã partir da classe jnidal e à medida que forem vagando.
Parágrafo único. O preenchimento de 75 (setenta e
cinco) cargos de Auxiliar Judiciário - código TRT-3AJ-023 e de 33 (trinta e três) cargos de Atendente Judiciãrio -código TRT-3-AJ~025, entre os criados pelo ar~
tigo anterior, fica vinculado à extinção dos cargos de datilógrafo TRT-3-SA--802 e de Agente de Portaria TRT-3~
TP-1202, respectívarilente.
Art. 39 A escala de vencimentos e as respeCtivas l'C-'
ferências dos cargos de Oficiais de Justiça-Avaliador dos
Quadros de Pessoal das Secretarias dos tribunais Regia~
nais do Trabalho serão as constantes do anexo III do
Decreto-lei n9 1.902~ de 22 de dezembro de 1981, e
Decreto~ lei n9 2.004, de 6 de janeiro de 1983_, na forma do
anexo único_ a esta lei.
Art . .4? O preenchimento de cargos de provimento
efetivo do Ql!adi-0 Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira Região far-se-â de
acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas para os demaisTribunajs doTrabal~o, ~servadas
as disposições do§ 29 do arL108 da Constituição Federal.
Art. 5"" As despesas decorrentes da aplicação desta
lei co_rrerão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região:
ArL 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua puóli-:.
cação,
Art. 7~ Revogam-se as disp.osições em contrário.
ANEXO úNICO
(Art. 39 da Lei II'

,de

de

Categoria
Funcional

Código

Cl..,.

de !98

)

Referências

Especial

22 a25
!7a21
12a 16
07a I!
A
OSR- PRESIDENTE(Henrique Santillo)- Item
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senitdo n9-l21, de"-1984-DF, de iniciativa do Sénhor
Presidente da República, que altera aestrutu_ra da
Categoria Funcion3f de- Bibliotecârfo, do GrUpoOutras Atividades de Nível Superior, de que trata a
lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 644 a 646, de 1984, das
Comissões;
- De Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável;

Oficial de
Justiça Avaliador

AJ-022

c
B

z;

--Do Distrlt9 Federal e d~ Finanças, favorâveis.
Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à ComissãO de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 3:
DiscussãO,
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em turriO úhico, ao Projeto de Lei do

S_enado nl' 163, de 1984, de autoria da Comissão Di-

retora, que reajusta os atuais yalores de vençhnentos e proventos. dos servidor~s ativos e inativQs do
Senado Federal e dá outras providências, tendo
PARECERES. sob n' 635 e 636. de 1984, das Co'

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)_~ Esgo~a
-da a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n9
265/84, lido no Expediente, de urgéncía, para O Ofício n"'
S/7. de 1984.
Rm votação o reauerimento.
Os Sfs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o r~querimento, passa-se à apreciação da
matéria, que fcil -despachada às Comissões d_e Finanças e
de Constituição e Ju.stiça.
SObre a mesa, o Parecer da Comissão de Finanças, que
vai
tido pelO Sr._ 1 9-Secietãrio~
~ - - __ É lido o seguinte

Ser

missões:
-de Constitui~o e Justiça, pela constituc;_ionalidade e juridicidade; e

-de Finanças, favorável.
Em discu~são o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~
rnda.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Ó projeto vai à Comissão' de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi!lo)- Item 4:_
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu parecer n"t> 583, de
1984), que autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso ca realizar operação de empréstimo exterrió
no valor de até uss 80.000.000,00 (oitenta milhões
de dólares norte-americanos) destinado ao programa rodoviârio estadual, tendo
PARECER, sob n'~' 584, de 1984, da Comissão
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em di!ic_u_ssão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Seil.adores que o aprovam permaneçam senta~
dos.(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à ComiSsãO de Redação,_

PARECER N• 683, DE 1984
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficlo_"S" o9
7, de 1984 (n"' 122/84, na origem), do Senhor Governador do Estado de Sio Paulo, solicitan_do autoriDção do Senad~ Federal para contratar operaçio de
empréstimo externo no valor de USS 55,.50(1,000.00
(cinqüenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos) para implantação de um Programa
de Saúde na Região Metropolitana de Silo Paulo.
Relator: Senador Almir Pinto
Na forma do art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor GovernaâOr do Estado de São Paulo solicita ao SenadQ _Fe<leral, autorização para contratar uma Operação
de empréstimo externo junto ao Banco Intet:nacional de
Reco_nstrução e Desenvolvimento - BIRD no valor de
USS: 55,500,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), para a implantação de
urri Programa de Sãúde Oa Re&ião Metropol1tarii0iSló
Paulo.
_
2. A ·este valor, o Governo do Estado de São Paulo
..deverâ som?-r outras dotações especiais com Recursos

DiscUssão, em turno únicO,- do Projeto de Resolução n"' 64, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu parecer n"' 585, de
1984), que autoriza o Governo cio Estado de mato
Gfõssa a realizar operação- de empréstímo externo
no valor de USS 35.000.000.00 (trinta e cinco ·milhões de dólares norte-americanos) destinados ao
pmgrama rodoviário daquele Estado, tendo
PARECER, sob n"' 586, de 1984, da Comissão- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionillidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada.
Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.-

4. O bffcio. do Chefe do Executivo do Estado de São
PaulO esclareCe que "o Programa Metropofítano de Saúde contempla, em sUa primeira fase, a expansão, inte:gração e regionalização_ da assistência de Saúde, em
ãreas prioritârias da Região Metropolitana, graças à
construção de 99 Unidades Básicas de Saúde, reforma e
reequipamento de 28 Unidades, reequipamento de outras 26, construção de 5 hospitais gerais, com total de
1100 leitos, reforma e ampliação de 3 hospitais envolvendo 397 leitos."
S. Assim, a rede de Unidades_ Bãsicas- prossegue
- "serã integrada pelos Centros de Saúde Estaduais e
Postos de Assistência Mêdica Municipais, distribuídos
geograficamente nas ãreas respectivas".
6. Da mesma forma a rede de hospitais gerais locais
..deverâ_ caracterizar-se pela prestação de serviços aos
doentes ençaminhad9s pela rede de Unidades Bâsícas de
Saúde oferecendo assistência hospitalar geral com ênfase
n_as·e~fermidades mals com~ns. cujó dia&nóstiêo e-fratam<;:nto não depepda~ da aita t~cnOlogia médica.....
7. O pteseÕte programa pode entrosar-se com o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da
Previdência Social, elaborado pçlo Conselho Consultivo
da Adrrlinistração_ de Saúde Previdenciâria (CONA_SP),
aprovado pela Portaria n"' 3.062, de23 de agosto de 1982,
do MiniStério dã-PreVldêD.cia e ASsisiênc:ia ·social.
8._ ~_o seguinte o. Plano de Aplicação dos Recursos:

PROGRAMA METROPOLITANO DE SAúDE PLANO DE APLICAÇÃO- DOS RECURSOS
(em US$ 1.000)

Discriminação

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 5:

próprios, -totalizando ufu investimentO da ordem de USS
121,080,000.00 (ceOto e vinte e um milhões e oitenta mil
dólares norte·americanos) a ser realizado até 1987. ·
3. São os seguintes objetív_os bãsicos do Programa
Metropolitano de Saúde:
"a) melhorar, na primeira fase; as condições de
Sã.úde da população da RegHio Metropolitana de
São Paulo;
b) melhorar o custo-efetividade dos serviços de
saúde nessa região;
c) contribuir para que o Brasil desenvolva polítiM
cas de saúde apropriadas, a nível nacional, a partir
das C?'P~riêJ1cias adquiridas no Programa.

!.Desenvolvimento Institucional ................ ~~ ..
2. Desenvolyimento_ de_Recurso~_ Humanos
3. Desenvolvimento Físico • ••••••• ·-· •.r-• ••••• ·-----·-·
TOTAL

··········

• • • • •

• • •

• • • • • r.o •-• • • • •

• •

• • • •

~•

o , __, • •

~-

4._ Em ~;tendimento às normas da Comissão de Finanças
rõfam aneXados aQ pleito, os selutntes elementos fundamentaiS para a atWiise do endividamento estadual:
a) resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida
intralimite (pripcipal + juros + encargos), inclusive as
garantias,'no período de 5 anos, inclufdo o exercício_em
que for feito o pedido;
b) resumo do dispêridio anual com o serviço da dívida
extralimite (pTiriCipal + juros + encargos), inclusive as
garantias, no_ período de 5 an_os, incluído o exercício em
que for fejto o pedido;
c)_ resumo do desembolso anual com o serviço da dívida- externa em dolar ou outra qualquer moeda, com~

• •

1984
852
570
19,948
21.370

1985
1.893
1.520
62.I04
.66.ll7

1986

1.787
1.330
21.255
24.372

1987
699
380
&.I42
9.221

Total
5.231
3-800
ll2.049
121.080

preendendo o principal + juros + encargos, no período
de 5 anos, incluído o exercício em que for feito o pedido;
d) posição atual do endividamento interno na forma
do que estabelece a Resolução n9 62, de 1975, do Senado
Federal (art..-29, itens I, II, III);
e) informação sobre 'finalidade do emprêstimo pleiteado (integralização de capital, financiamento específico de obra, !)erviço ou programa);
f) posição_ da dívida intralimite;
g) posição da dívida extralimite;
h) posição da dívida externa;
i) receita- arrecadada em 1983;
j) operações de crédito realizadas em 1983.

a
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QUADRO

~

Outubro de 1984

DEHONSTRATI-VO DA OlVIDA FUNDJ..DA INTERNA E EXTERNA

DISP:E:NbiO ANUAL

Posição: 31.-03.84
l'.NO

INTRA- *
LlHITE

Em Cr$ 1.000,00
EXTRA-

'rOTAL

TOTAL

LIHITE

INTERNA

EXTERNA

TOTJ..L

OP. S/

EXJIME

DISPE:HDIO

198l

328.59D.410

8.6~9.926

337.240.-336

143.718.470

480.958. óOô

1985

459.306.614

11.490.200

470.796.814

194.370.750

665.167. SC-1

1986

453.745.283

11.587.880

465.333.163

273.741.440

739.07-l.G03

1987

435.610.855

11.144.778

446.755.633

281.853.~390

728.600. 023

1988

264.292.049

10.692.416

274.984.465

277.007.Z90

551.991.755

1989

104. 734.564

10.233.215

114.967.779.

228.440.940

3.t3.·10éL 719

Obs:

( *) Inc.luidas as operações Diretãs, o~ Títulos

e; . . as

Garantias.

São os segtiirites ·os elementos enviados:·
Para o dispêndio anual, da mesma forma de raciocfCrii,OO
JÚO, constatamos que para um limite autorizado de CrS
a) Posição da Receita
495,86 bilhões o pleiteante apresenta, para o presente
Receita arrecadaáa em 1983
+ 2.59ôA90:435.5S1
exercício, um deseJ!lbolso real de Cr$ 472,20 bilhões (ex= - f04.947.942.l33cluídas a dívída extralimite com dispêndio de Cr$ 8,64
- Operações de Crédito
Receita arrecadada
= 2.491 •.542.493.448
bilhões), havendo, assim," uma folga de CrS 23,6 bilhões
Receita corrigida (até 31.03.84)
para amortizar outras operações a serem contratadas, is(lndice 1,3268)
= 3.305,778.580.300
to, ainda, no exercício de 1984.
b) Limites operacionais (Res. 11 10 62/7"5)_ - pos.
Desta forma, conclulmos que o Estado de São Paulo,
31.03.84
está com o montante de sua dívida extntpolado, não Obs1- Montante Global (70% R~c. ffqUid~~)=___
.t!!_l}te po~uir _çQndicões para amortiza-la, apresentando
2.314.045.006.200
um saldo de CrS 23~_6 bilhões podendo, assim, ser contraIII- D~spêndio Anual Máximo
= 495.866.787.000
tada a operação em exame, que deverá ter juros e Prazos
c) Posição da dívida
favorecidos_, tendo em vista o ~rgão financiador que é o
Intralimite
+ 1.754.252,916.500
-Banco Internacional de Reconstrução~ Desenvolvimento.
Extralimite
Externa (US$490,500,000.00)
= 1.033.483.500.000
Pa-ra atende~; as disposições do Regimento Interno e
Obs: 1 USS= CrS 2.107,00 da legislação pertinente, foram anexados ao proceSso os
d) Limites Reais (em 1984).
seguintes documentos:
I - Montante Global (int,erna + externa)
a) cópia da Lei Estadual n~ 4.046, de 28 de maio de
2.787.436.416.500"'---~~--- 1984, autorizando o Governo Estadual a contratar uma
III - Dispêndio Atiuiif M-áximo· (interna + Externa)=
operação de crédito externo, até o valor de USS 10,0 rrii~
472.208.880.000
lhões de dólares jul}to ão BIRD;
Conclusões:.
b) Aviso nl' 470, de04 dejuriho de 1984, da SEPLAN,
reconhecendo o caratér prioritário da operação;~do proOs dados foram analisados na pos. de 31.03..84 e o dólar
grama e a capacidade de pagamento do Estado, até o licotado a CrS 2.107,00, na data de 30.08.84, levando--se em
mite de USS 55,500,000.00_(cinqfienta e cinco milhões e
conta o montante global e o dispêndio anual- (itens I e
quinhentos mil dólares norte-americanos);
III do art. 21' da Res. nl' 62, de 1975, do Senado Federal.
c) Exposição de Motivos n~> 074, de 29 de junho de
a) Montante Global- Considerada dívida intralimi1984, doSerihor Ministro de Es_tado da-Fazenda, favoráte com CrS 1,754 trilhões e a externa com Cr$ 1,033 trivel, enviada ao Senhor Presidente da República, proponlhões (USS 490,500,000.00), vemos que o fotãl - CrS
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
2, 787 trilhões - extrapola o valor fixado pelo item I do
fins do art. 42, item IV, da Constituição;
art. 2~> da Res. nl' 62j75 que fixou o limite deste parâmed) Ofício (FlRCE-CREDE no 84/184)' do-Departatro da divida consolidada interna em Cr$ 2,314 trilhões,
mento de FísCalização e Registro de Capitais Estra.ngeiexcedendo, assim, em Cr$ 473 bilhões este parâmetro.
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atrib)Dispêndio Anual máximo - Para a divida intralibuições ~onferidas pelo oeç:-nl'. 65.071! de 27/8/69 e: pelo
mite, o dispêndio anual máxímo (itemlfl, -ãrL 29- daRes.
Dec. n' 84.128, de 29/10(79;
.
n~> 62/75}, apresenta eni" 1984~ o~vaiOr de Cr$ 328,59 bie) comportamento da dívida Estadual (Interna e exlhões e a externa um dispêndio anual de ·crs 143,7 biterna) -.Doe._ 6.
lhões, perfazendo Cr$ 472,30 bilhões para· o exercício de
O exame das condições creditícias da operação serâ
1984, sem considerarmos a operaçãO erri exame que· nãO
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
terá encargos elevados até dezembro de 1984 (período de
com o Banco Central do Brasil, nos termos do artJ9, incarência). NO diSpêndío foram incluídos os encargos
ciso II do Decreto n~' 74.157, de_ 06 de junho de _1974, ascom as op. Diretas, os Títulos e as Garantias.
sim, que apresentada a respectiva minuta de contrato
com o grupo financiador.
Assim considerado, em qualquer caso, somente as parb Senhor ·Presidente dã República autorizou--o Govercelas das dividas interna e externa, verificamos que ó
no do Estado de São Paula a -dirigir-se ao Semido Fedemontante global estará acima do limite, fixado pelo item
I do art. 2~> Res. n~ 62(15, no valas de Cr$ 473 bilhões. -ral, na forma do art. 42, item IV, da ConstituiçãO.

No caso, forma cumpridas as exigências do Regimento Interno (art.403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos
à solicitação, nos termos do seguinte.:

favor~vel~ente

PROJETO DE RESOLUÇÂ,O N• 67. DE f984
Autoriza o Go"femo do Estado de Silio Paulo a realizar operaçio de empréstimo externo no valor de
USS 55,500,000,00 (cinqUenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos) destinado ao
Programa de Saúde na Reg.iio Metropolitana de Sio
Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. Js> É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação
de empréstimo---externo no valor de USS 55,500,000.00
(cinqi.!enta e cinco milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos) ou o equivalente: em outras moedas,
de principal, junto ao Banco Internacional de Recons~
trução e Desenvolvimento-BIRD, destinada à implantação de um Programa de Saúde na Região Metropolitana de São Paulo, naquele Estado.
Art. 2~' A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi~
nístério da Fa"zenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do_art._l9, it~rn II, d_o De_creto n~
74.f57, de 6 de junho de 1974, obedCcidas as demais exigênci~s dos órgãos encarregados da execução da política
econômíco-financeira do Governo Federal e. ainda, o
disposto na Lei Estadual nt4.046, de28 de maio de 1984,
a.Utqrizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1984.- Itanlar
Franca. Presidente- Almir Pinto, Relator -.Jorge KaJume - Jutahy Magalhães -Jorge Bornhausen - Pas-Sõs"Pôrto- Virgílio Távora -,Saldanha Derzi- Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Henriqu_e Santillo)- 0- parecer da Comissão de Finanças conclui pela apresentação
do Projeto de Resolução n~> 67, de 1984, que autoriza o
Governo do Estado de. São Paulo a contratar operação
de crédito externo no valor de USS 55,500,000.00 (cinqüenta e ciQco milhões e quinhentos mil dólares norteamericanos).
(Depefidendo de parecer da ComissãO de ConstituiçãO
e Justiça)

Outubro de 1984

Tem a palavra o nobre Senhor Senador Fernando
Henrique Cardoso para proferir o parecer da Com_isiã_õ_
de Constituição e Justiça.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARD.OSO
(PMDB --SP. Para emitir parecer)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:_·
A Comissão de Finanças, Itos termos fegimeritais, -apresentou projeto de Resolução que autoriza o Gover~
no do Estado de São Paulo a. realizar, com a garantia da
União, um-a operação de empréstimo externo no Valor de
USS 55,500,000.00 (cinqUenta e cinco milhões e qliirihentos mil dólares norte-.americanos) ou o eqUivalente em
outras moedas, de principal, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada à implantação de um Programa de Saúde na Re-

gião Metropolitana de São Paulo, naquele Estado.
2. A operação de crédito, na conformidade do artigo
21' do referido projeto, ....realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder ExecutiVO Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 11', item II, do Decreto
n~' 74.157;de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos-encarregados da execução da política econômicO~TIDancCiri do Goveriio Federal e, ainda,
o disposto na Lei Estadual nl' 4.046, de 28 de maio de
1984, autorizadora da operação.
3. Para atender as disposições do Regimento Interno
e da legislação pertinente, foram anexadas ao processado
os seguintes documentos, além dos exigidos pela Comissão de Finanças, conforme o exame do parecer daquela
Comissão:
a) Cópia da Lei Estadual n' 4.046, de is de maio de
1984, autorizando o Governo Estadual a_ cQntratar uma_
operação de crêdito externo, até o valor de USS 70,0 milhões de dólares junto ao BIRD;
b) Aviso n• 470, de·i'dejunho de 1984, da SEPLAN,
reconhecendo o·caráter_ priOritário da operação, do programa e a capacidade de pagamento-do Estado, até o limite de USS 55,500,000.00 (CinqUenta e· cinCo milhões e
quinhentos mil dólares norte-americanos).
c) Exposição de Motivos n~' 074, de 29 de junho de
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
fins do art. 42, item IV, da Constituição;
d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/184) do Departamento de FiscaliZação e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto nO? 65.071, de 27-8-69 e
pelo Decreto n'? 84.128. de 29-10-79.
e)·· comPõftanieiito- da dívid~ Estadual (Interna e Externa), com os documentos exigidos por esta Comissão
para análise de pleitos da espécie.
4. Como se verifica- do exposto, a matéria fói detalhadamente examinada pela Coniissão de Finanças, que;
após cumpridas todas as exigências regimentais, (arL
403, alínea a, b e c), opinou pela- aprovaÇãõ da solicitação do Governo do Estado de São Paulo, nos termos
do projeto de resolução que apresentou, na forma do art.
108, item vx.
S. No que compete a esta Comissão examinar- aspecto jurídico-constitucí0ria1 -:-: nada hã que possa:_ser
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
h o meu parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Completada a instrução da matéria- Passa-se à
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso- ~
lução n~' 67, de 1984, que autoriza o Governo doEstado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo no -valor de USS 55,000,000.00 (cio-
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qUenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares
norte~arilei'icanos) destinado ao Programa de Saúde
. riB.-"Região Metropolitana de São Paulo.
Em discussão o projeto.

_O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço
vra.

a_pala~

0: SR. PREsiDENTE (Henrique Santillo)- CollCedo
a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para discutir o projeto.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA. Para discutír. Sem revisã.o do orador.)_..: Sr. presidente, srs. Senadores:
Meu desejo é que este projeto tenha sua tramitação
mais rápida. Queria apenas assinalar que este projeto solicita ao Governo Federal autorização para permitir a
concessão, ao Governo_ do Estado de São Pau_lo, de um
empréstimo, demonstrando que não há parti pris, perseguição.
Onde hã perseiuição? Eu é que pergunto e aõ mesmo
tempo fico feliz, porque acho que os problemas adminiStrativos devem estar acima dos problemas políticos. Isto
demonstra que o Presidente da República, embora sabendo que São Paulo é a terra de seu candidato, neste
momento, ele pede para o Governo do Estado de-São
Pa:ulo, que é adVersário de seu candidato, empréstimo
para objetivos os inais louváveis, que ê o programa de
saúde pública para São Paulo.
Era o -que tinha a dizer, Sr. PreSidente.- (Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) - Coittinua em. QiScussão o projetO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ·(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à COmissão de Redação.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido
pelo Sr. l~'~Secretârio.

É lido o seguinte

PARECER N• 684, DE 1984
·- D~ Comissão de Redaçio
Redação _r,nai do

~rojeto

de Resolução n' 67, de

RESOLUÇÃO N•

3931

, DE 1984

Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a coatratar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 55,500,00.0.00 (cluqüenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares •mericanos), destinada a Ulil programa de saúde na Regiio Metropolitana de Sio

PaulO...

.

o- Senado Federal resolve:
Art. I'? to Governo do Estado de São I,B.ulo autorizado a realizar, com a garantia da União~ uma opei-ação
de empréstiffio externo no valor de USS 55,500,000.00
(cinqUenta e cinco milhões e 9_uinhentós mil dólares ~me
ricanOs) ou o ·equivalente em putras moedas, de principal, junto ao Banco InternaciOrial de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destiQada à implantação de um
programa de saúde na Região Metropolitana de São
Paulo, naquele Estado.
Art. 211 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Fecleral, inclusive o ex_ame das
condições crediticias da operação, a ser efeiUada pel~
Ministério da Fazenda, em articulação_ com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. 1~', item II, do Decreto nO? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigênCias dos órgãos encarregados da execução da
política económico-financeira do Governo federai e, ainda, o _disposto na Lei estadual n'i' 4.046, de 28 de maio dé
1984, autorizadora da operação.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de
~ua publicação.
O SR. PRESID.ENTE (Henri~pe Santillo) Achando-se em regime de urgência a proposição cUja re1
dação final aCaba de Ser lida,. deve ser esta submetida
imedíafamCiite à apreciação do plenário.
Em discussão a redação finai. (PauSa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs-.- Senadores que a aprovam queiram permanecer
notados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação finai, o Projeto vai à promulgação.
O SR. PRESID~TE (Henrique Santillo) -Vai-se
passar, agora, à apreciação do Requ~ento nO? 266f84,
lido no Expediente, âe urgêntia para o Projeto de Lei da'
Câmara n• 168/84.
Em votação o requerimento.
Os -srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à

~ 1984.

Relator: Senador Passos Pôrto
A ComissãO apresenta a redação- finai-do Proje_to de
_ Resolução nO? 67, de 1984, que autorizã o Governo doEstado .de São Paulo a contratar operação de empréstimo
externo no valor de US$ 55,500,000.00 (cinqUenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares americanos), parã-ã.
_implantação de um programa de saúde na Região MCtropolitana de São Paulo.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984. - Joil(l
Lobo, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Jorge Ka-

lume.
ANEXO AO PARECER N• 684, DE 1984Redação final do Projeto de Resoluçlo 0'1 67, de
1984.
Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara riO? 168, de 1984 (n~' 3.007/84, na Casa de
origem), de iniçiã.tiva do Senhor Presidente da República,_ que concede pensão especí~} a,o Frei Peregrinô Maria Carrieii'à de Lima - OSM: (dependendo de parecer da Comissão de Finanças).
Solicito do nobre Senhor Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. )OQGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de
Finanças o Projeto de Lei que concede pensão especial ,
ao Frei Peregrino Maria Carneiro de Lima - OSM.
A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que a submete à deliberação do Congresso
_Nacional, nos te:rmos __ çlq artigo 51 da ConstitUiÇão,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que enfatiza as precárias
condições de subsistências do ref~rido sacerdote,_ já sep-
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tuagenário, o qual dedicou toda sua vida à Igreja_, à edu-

cação e à saúde das populações do Acre.
Trata-se de providência de grande justiça -com- um-prelado que, apôs longos anos de dedicação e esforço em
prol de causas tão nobres, se encontra em condições fão
precárias- de subsistência.

Em boa hora, vem o Governo federal propor a concessão de pensão especial equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no Pais.
Prevê o artigo 2<? do Projeto que o benefíciO é hitrãnsferível e inac_umulâvel com quaisquer rendimentos perce-

bidos dos cofres públicos, Inclusive pensão previdenciária, ressalvada a opção, extinguífido-se com a morte
do beneficiário.
No tocante ao aspecto financeiro, é de Se destacar que
a despesa decorrente da Lei correrá à conta de Encargos
Gerais da União- Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Ã vista do exposto, concluímos pela aprovação do
projeto.
1:. o parecer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE-\Jorge Kalume) - O parecei'
do nobre Senador )orge Kalume é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em disCussão~ {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção-.

t:. 0- seguinte o

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica concedida ao Frei Peregrino Maria
Carneiro de Uma - OSM (nome civil ~ __ _Wanderillo
Carneiro de Lima) uma pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas) vezes o:,salário mínimo vigente no País.

Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciârios da União - Recursos
sob a Supervisão do Ministéij_o da Fazenda.
Art. 49
C?ção.
Art. 59

Esta lei entra em vigor na data âe sua pli6li:
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESID~E (Henrique Santillo) --Sobrea
Inesa, redações finais de proposições aprovadas na Or~
denr do Dia de hoje que, nos termos do parágrafo único
do art. 355, do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio.
(Pausa.)
SãO lidas as seguintes:
N9 685, de 1984
Comissio de Redaçio

~ARECER

D~

de

Redaçio fmal do Projeto de Lei do Senado n9 123,
!9~.i>F:

Relator: Senador Almir Pinto

Concedo pendo especial ao Frei Peregrino Maria
Carneiro de Lima - OSM.

Sala. das Comissões, 24 de outubro de 1984. -Passos
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator- _J'9rge Kalu-

me.
ANEXO AO PARECER N• 685, de 1984
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 123,
de 1984-DF, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior, de que trata a Lei n9 5.920, de 19
de setembro de 1973, e dá outras providências.

Art. 29 O beneficio instituido por esta lei é intransferível e inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciãría; ressalvado o direito_ de opção, e exringufr-se--á
com a morte do beneficiário.
- - -- -

projeto_ aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 168, DE 1984
(N9 3.007/84: na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Outubro de 1984

A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de
Lei do _SenadO n9 123~ de 1984-DF, que altera a eStrUtUra
daC;tegoria Funcional de Bibliotecârio, do GrupoOutras Atividades dC Nível Superior, de qUe-trata a-Lei
n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências.

(Lei n9

de

de

de

O _senado

Federal decreta:

Art. 19 A Categoria Funcional de Bibliotecário, código NS-723 ou LT-NS-723, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que-se refere a Lei n9 5.920, de
19 de setembro de 1973, ê alterada na forma do Anexo
desta Lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou
empregos da Classe Especial e das intermediárias far-seá medi<inte progressão funcional ou outras formas regulares de pl-ovimento.
A ri. ~~~ A alteração a que se refere o artig6 anterior
não acarretará elevação de vencimento ou salário, ressalvada a hipótese de que trata o seu parágrafo único.
Art. 39 Os servidores atualmente posicionados nas
referências NS-1 a NS-4 ficam automaticamente localizados na referência NS-5, inicial da Classe A.
Art. 49 Os servidores alcançados pelo disposto nesta
Lei serão posicionados nas novas classes da Categoria
FunciOnal, mantidas as atuais referências de vencimento
ou salário, ressalvado o disposto no artigo 39 desta Lei.
Art. 59 A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Bibliotecário não prejudicará a tramitação
e a solução de pedidos de transferência e movimentação
de servidores, apresentados até a vigência desta Lei.
Art. 6~" A despesa com a _execução desta Lei correrá
à cdnta das dotações próprias do Orçamento do Distrito
Federal.
- Ait. 7"t "Esta Lei entra em Vfgor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 8~> Revogam-se- as disposições em contrário.

1984)
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Outubro de 1984

PARECER No 686, D)l 1984

Co~issio de :Redaçio
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 163,
de 1984.
Relator: Senador Almlr Pinto
A Comissão apresenta a redação fJn_a_l do PrQjeto de lei
do Senado n~'l63, de 1984, que reajusta_oS atuais valores

de vencimentos e proventos dos servidores ati vos e in3.t1~
vos do Senado Federal, e dã outras providências.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984. -Passos
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator- Jorge Kalu..
_me.
ANEXO AO PARECER N' 681;, DE 1984
Redação final do projeto de lei do Senado n"' 163,
de 1984, que reajusta os atuais valores de vencimentos
e proventos dos sen'idores ativos e inativos do Senado
Federal, e dá outras providências.
O Congresso naçion_al decreta:
Art. fY Os atuais valores de vencimentos e proven ..
tos dos servidores ativOs e -iriatfvOS do Senado Federal,
bem como os das pensões, resultantes da aplicação da
Lei n' 7 .204, de 5 de julho de 1984, são reajustados em
65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado o disposto
no parágrafo único deste àrtigo.
Parágrafo (miCo. O reajustilinCnto previsto no caput
deste artigo não se aplica aos servidores de nível médio,
os quais passam a ter os respectivos vencimentos e pro~
ventos revistos nos valores constantes do Anexo desta
Lei.
Art. 29 Serão descontados do r~ustamento ora es-.
tabelecido quaisquer antecipações retributivaS efetuadas
com base na majoração autorizada pelo Decreto~lei nt
2.130, de 25 de junlio de 1984.
Art. 3' b elevado para CrS 4.800,00 (quatro mil e oi~
tocentos cruzeirosd) mensais, por dependente, o valor do
salário-fainflia.
Art. 49 A Administração do Senado Federal elaborará as devidas tabelas com os valores reajustados na
forma desta Lei.
Art. 59 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta
Lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 69 As despesas com a execução desta Lei correrão à conta do Orçamento Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãO, com efeitos financeiros a partir de 1' de julho de
1984.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO
(Art. 19, parãgrafo úniCO, da Lei n'
d~

Vencimento ou Sal;írio

Referência

NM-15
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

NM-1
NM-2
NM-3
NM-4
NM-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-10
NM-11
NM-12
NM-13
NM-14

Vencimento ou Salário
(Cr$1)
A partir de 1/Julbo/84
100.000
104.700
109.800
115.000
.120.600
126.500
131.500
137.200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.600.
173.000

179.000
186<500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
2g9.500
303.900
318.900
334.600
351200
368.500
396.400
432.000
470.700
512.800
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Art. '21' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo
MinistériO da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74,157, _de _6 de junllo de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, o disposto_na Lei Estadual n94.583, de20 de julho
de 1983, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçãO.
_.J>ARECER N• 688, DE 1984
D~

Comissi.o de Redação

Redação final do Projeto de Resoluçio n' 64; de
1984.
-~~Relator: Senador Claudlonor Roriz
A Comissão apreSenta a redação final do Projeto de
ResO"IuçãO n9 64, de 1984, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar operação de emprêstil!lO externo no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e _cinco_
milhões de d_ólares americanos), destinada ao Programa
Rodoviário daquele Estado.
Sála das Comissões,
. -Passos
:Pôrto, Presidente- Oaudionor Roriz, Relato~- Jorge

KalUine.

.

-

PARECER N' 687, DE 1984
ANEXO AO PARECER No 688, DE 1984

Da Comissio de Redação

Redaci.o final do Projeto de Resolução_ n9 64, de
1984.

Redação final do ProJetO de Resolução n9 63, de
1984.
Relator: Senador Almir Pinto
Ã__C~missão apresenta a redação final do Projeto de_
Re-S"oluçãofi\1-63, -de 1984, que autOriza oc Governo doEstado de Mato Grosso a contratar operação de emprêstimõ- externo no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta rili~
lhões de dólares americanos), destinada ao Programa
Rodoviãrio Estadual.
Sala das Comissões, 24 de outubro-de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator -Jorge Kalu~
me.
ANEXO AO PARECER No 687, DE 1984
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 63, de
1984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
dO aft. 42, inciso IV, da Constituição. e
eu,
, Presidente, promulgo a se-guinte

CARGOS E EMPREGOS DE NIVEL M~DIO

Referência

(CrS I)
A partir de 1/Julbo/84
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RESOLUÇÃO N'

, DE 1984

, Autorizo o GQvemo do Estado de Mato Grosso a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos),.destinada ao Programa Rodoviário Esta~

dual.
O Senar;io Federal resolve:-_
-E o Governo do Êstado de Mato Grosso au- torizado a realizar, com a garantia da União._ uma operãÇão de empréstimo externo no valor de USS
8Q,OOO,OOO.OO (oitenta milhões de dólares americanos)
ou õ equivalente em outras moedas, de príncípaUunto a
gr_upo financiador a ser indica-do sob a orie!J.tação do MinistériO da Fazenda e do ~anca Central do Brasil, destigada ao Programa Rodoviãrio__Estadual, obed~cido o seguinte _ctonograma de contratações: em 1984, USS
2Q,PQO,OOO.OO (vinte milhões de dólar_es americanos); e!l1
1985, USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos,); e, em 1986, US$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dóJãr-es-americ:mOs),

Art. __jt

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

eu,

RESOLUÇÃO N'

, DE 1984

Autorb:a o Governo do Estado de Mato Grosso a
contrata.~: operação de empréstimo externo no valor de
USS 35,000,000.00 (trinta e clnro mllbões de dólares
ilmerlcanos), destinada ao Programa Rodoviário daqUele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 b o Governo do Estado de Mato GrOsso autorizado a contratar, com a garantia da União, operação
de empréstimo externo no valor de USS 35,000,000.00
(trinta e cincô milhões de dólares americanos) ou o equivale_nte em outra_s moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério
d3 Fazenda-e do Banco Central do Brasil, destinada ao
financiamento das obras de implantação e pavimentação
da Rodovia BR-158, trecho Barra do Garças-Nova
Xavantina-Canarana, constante do Programa RodoviáriO daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo federal, inclusive o exame das
condições creditfcías da operação, a ser efetuado pelo
MinistériO da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. }9, item II, do Decreto nq 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
politica ecoiiómico~financeira do Governo Federal e,
ainda, o disposto na Lei estadual n9 4.583, de20 de julho
de 1983, autorizadora da operação.
Art.- 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo) - As redações finais lidas ·vão à publicação.
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes
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REQUERIMENTO N• 267, DE 1984
Nos termos do art. 356 do RegimentO Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n'
123,_ Qe !984-DF, de iniciatiVa do Senhor Presidente da
República, que altera a estrutura da categoria funcional
de Bibliotecârio, do Grupo-Outras AiiVid.ades de Nível
Superior~ de que trata a Lei n9 5.920,-de 19 de setembro
de 1973, e dâ outras providências.
Sala das Sessões, 24, de outubro de 1984. - Hélio
Gueiros.

REQUERIMENTO N• 268, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n9
163, de !984, de autoria da Comissão Diretoria., que reajusta os atuais valores de vencimentos e proventoS dos
servidores ativos e inafivos do Senado Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. - HéliO
Cueiros.
REQUERIMENTO N• 269, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vOtação, da redação final do Projeto de Resolução n9 63, de
1984, que autoriza o Governo do Estado de Mil to Grosso a realizar operação de empréstimo.exteri:lQ oo valorOe
até US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norteamericanos) destinado aô Programa Rodoviário Estadual.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. - Hélio
Cueiros.
REQUERIMENTO N• 270, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação finill do Projeto de Resolução n9 64, de
1984, que autoriza o GovernO do EStado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo ex:teri:LO no--vitfOr de
US$ 35,000,000.00 (trinta e citlco milhõeS de dólares
norte-americanos) destinado -aO- P-rograma RodoviáTiO
daquele Estado.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984._ - Hélio
Cueiros.

O SR. PRESID~TE (Henrique Santillo)....:... Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata apfeciaÇão da$
redações finais IidilS aritCriorinente.
- Em discussão a rOOação firial do Projeto de Lei do SCnado n9 123, de 1984-DF. (Pausa.)
·
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Seriadores ·que a aprovarli PCrriiããCÇalnSetita: dos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Henrique SantÜIÕ) -Em discussão a redação final do Projeto de Lei dÕ- Senado nQ
163, de 1984. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia. declaro~a encer~
rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta- dos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESID~TE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do ProjetO de ResoluçãO-n_v 63
(Pausa.)
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Não ·havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação. _
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 64/84.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ão nObre Senador Itamar Franco_.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sis. Senadores:
Em meio à sêria crise conjuntural que vive a Nação
brasileira. o problema do menor abandonado, sensivelmente agudizado nessas duas décadas, avulta como um
dos mais graves e inquietantes.
_ _
O atual modelo de desenvolvimento é, sem dúvida. o
maior responsáVel pela crescente e desumana marginalii:ação-da nossa infância c!ue-itie, pcils minimizou sempre
o social, priorizando o eco_nô_mico.
Preocupadas com esta cada vez mais alarm~te situação, as autoridades e lideranças de Juiz de Fora
mobilizaram-se para enfrentar a questão, com objetividade e decisão, promovendo, na última semana, "Semin~rio sobre os Meninos de Rua", com conferências, de~
bates, painéis relativos à temática, numa oportuna iniciativa da Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura
Municipal, cujo titular é o médico João Carlos Arantes,
Vire-Prefeito locai.
Tivemos a ocasião de participar da inauguração do
conclave, sob a presidência do Prefeito Tarcfsio Delgado
e com presença de líderes estaduais e comunitários, edu~
cadores, psicólogos, e que contou ainda com a excelente
palestra do ilustre magistrado fluminense JorgC Uchoa,
V ice-Presidente da Associação Brasileira de Juízes e Curadores de Min.Úos, que, pelo seu profundO cOnhC:cirnen--to teórico e larga experiência no ramo, dissertou ain:plamente sobre o assunto, mostrando suas implicações sociais, os diagnósticos e soluções que o mesmo, urgentemente, exige.
D"urante o evento, pronunciaram conferências, sempre
acompanhadas de debates e mesas-redondas, a soció_loga
Maria Rosário Cintra, Coordenadora da Pastoral do
Menor de São Paulo; o Prof. Luiz Pascoal Marra, Chefe
da Divisão da Ação Comunitária Fundação Nlicional do
Bem-Estar do Menor- FUNABEM; o pedagogo Raimundo Mesquita, membro do Centro Salesiano do Menor de Belo Horizonte; a advogada Teima Núbia Tavares, da Fundação do Bem-Estar do Menor de Minas Gerais e "técnicos da UNJCEF. que apresentaram sugestões
sobre alternativas de trabalho de meninos de rua, programa desenvolvido em conjunto com a-FUNABEM.
Dentre Os diversoS tCi:nas- abord8.d_os, diScutiU-se-támbém a condição jurídica do menor perante à lei_trabalhista-, que ·vem-, ef6tivãmeilte; obsúi.culizaJ.tdO o seu acesso
ao_emprego,__~oncluindo~se qu~ há grande necessidade de
se refofi:nular os dispositivos daque-la _legislação nes.te aspecto.
Por outro lado, o SecretáriO João Carlos Arantes enfatizou que, infelizmente, a Comarca de Juiz de Fora não
estã instrumentalizada ainda de um órgão de maior capacidade de ação e decisão, como um Juizado de Menores,IJuSsuíndo apenas uma Vara de Menores, o Que re"almente não satisfaz, Pelas suas limitações. a coletividade.

Equacionar ·eSta questão o mais breve p-ossfvel seria,
no seu entender, de suma importância para a recupe·
ração dos ..meninos de rua".
Ao final do encontrou, houve o trabalho de grupo dos
participantes e a sessão plenária de encerramento, com a
aprovação das principais propostas apresentadas.
A _realização de _c.ongressos iguais a·este, Srs. Senadores; oportunamente promovido pela Prefeitura de Juiz de
Fora, numa comunidade do porte médio da nossa, que
eXibe, como _outras em nosso País, esta triste chaga so,
cial, deve merecer o apoio de todos aqueles que se interessam pelo bem-estar da criança brasileira, pois
enquadra-se numa perspectiva de busca de encaminha~
menta e equação desta dura realidade dos nossos dias,
que nos afllge e angustia.
Os meninos de rua 9ue perambulam,_hoje, dc;s_amparados, pelas Õ.ossas cidades, são fruto da crise 8eral e das
causas decorrentes, como a pobreza, a desagregação familiar e moral, a explosiva urbanização, a migração interna.
Mas o drama é doloroso e desumano demais para
ignor~~la: _e se acolll:odar. Compromete o futuro da
NaçãQ pela sua gravidade e pelas lesões sociais que o
mesmo, fatalmente, acarreta.
Qaí a urgência em solucionã~lo adequadamente. O seminário de Juiz de Fora, com suas sugestões, estudos e
conclusões, vem trazer a sua contribuição a esta árdua e
dificil.tarefa. (Muito bem!)
0- SR. -PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Nada
mais havendo a tràtar, vou encerrar a presente sessão,
desí&nando para a sessão ordinária d~amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 139, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371,
c, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei nv 1.541, de 14deabril de
1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorél, proferido em Plenário, da
Comissão
- de Constituição e Justiça.

2
Votação, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara o\> 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-cOmbatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
- de Finanças.

3
Votação, em tu~no ~nico, do Projeto de Lei da Câmara, n9 44, de _1981 (n' 587/79, na Casa de origem), quC
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema, jo~!'!ais, revistas, c::a!tazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
_o_~ a._vei~ulação d~núncios e de comerciais' que não s-eJa_m negõciados, pi-oduzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, so6 n9s 186 e 187, de 1983, das Comissões:
de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e LeDoir Vargas; e
__. de finanças, favorável.
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4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'l53, de 1977 (n'~227J75, na Casa de origem}, que dispõe sobre condições a o5Servar na renovação de contratos de atletas profissioriaís, e dã outras providências, ten-

do
PARECERES FA,VO!l,ÁVEIS, ;ob,ª'sj.360 o 1.361,
de 1981, das Comíssões:
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lc;i da Câ~a- __
ra n' 65, de 1979 (n9 4.251/77, na_ Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveiS rCSldencia1s da Rede Ferroviãria Federal a _seus ocupantes, tendo

PARECERES, sob n•s 335 e336, de 1980 e 635 !l637,
de 1981, das ComissQ~:
-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 1'
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Pl~nário; e_
-de F1nanças, 111 pronunciamento; favorável; 211 pro-nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicida,de do Pràje_to~e da Em~n~a de Plenãrio.

Votação, em turno único, do Pr:ojj:tO de Lei da Câmara n~' 14, de 1984 (n' 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modifiCações-nã CCnlsólidaÇão das Leis -do Tra-·
balho, aprovada pelo Decieto-lei n<1 5.4:52, de li' de maio
de I 943, para o fim de assegurar estabilidade provisóriã
à mulher trabalhadora que contrair núpcias; teiidO__ _
PARECERES, sob n~>s 299 e 300, das ComisSões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislaçio Social, contrário.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei_da Câmara n"~"2ll, de 1983 (n~' 4.112/80, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo único ao art. 311- da Lei nl' L060, de
5 de fevereiro de 1950, que trata da assistênciajudiciária
_
aos necessitados, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob no 465, de 1984, da
Comissão:
-de Constituído e Justiça.

8
Votação, em turno único (ápreciáção preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regímentó Interno), do Projeto de Lei da Câmara~-' 79, deJ979__(D;'
1.511(75, na Casa de Q.rjgem), que acrescenta _p~tâgi'afo
ao art. :51' da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei O"fgâriica da Previdência Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, _te~do
PARECERES, sob n9s 692 e:693, de 1982; das COril~.Ssões:
-~-------~-------=
- de Legislação Social, favorável, nos tertnos de
Substitutivo de que apresenta; e
- de Constltu!çio e Justiça, pela injtiridicidade do
Projeto e _d.P Substitutivo d_a Cõmis~ão de Legjslaç~o Social, com voto vencido, em separado, do Senadot: fr_anç_o
Montoro.

- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 240/84,
do Senador VirgJ!i~ Távora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 31:5 do Regimento
Interno.)
lO

Votaçào,__ ern_ priine_iro turriO, ~o Projeto de_ Lei d? Senado _n9 4f, de_I982, d~ autoria da Senadora Laélia _de
Alcântara, que acrescenta artigo ao :DCcreto-lei _nl'- 594,
de 27 de maio de 19_69, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
- PARECERES, sob n~>s 23 a iS, dé--t984,0ãs CcimiSsõ~:

-:--de Consdtuiçio e Justfç~ -1' pro~~mclameD~~ c-~;

trário; 211 pronboclamento: pela constitucionalidade e juridici_dade do .Sub_stitutivo da_Comissão d_e Finanças; e
..:.... ~ Finanças, favorável, nos_ termos de substitutivo
que oferece_.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santilla)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 2Q__hwas e _5 minutos.)
DISCURSO_ PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE.SANTILLQ NA SESSÃO DE 22'lb- .
84 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO Oli.ADOJI., SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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Região como o sudoeste ae l.io1as, que se rivaliza, hoje, em termos de sofis1icação tecnológica e alta produção
e-produtividade agrícolas, com a Alta Mogiana em São
Paulõ, e Ollõrte do Paraná, encontra-se sem nenhum recurso financeiro para o custeio do plantio. Cídade como
Stã. Helena, responsável por quase 5% de toda a produção agrícola do Estado, grande produtora de algodão,
soja e milh_o, necessitando de quase lO bilhões de cruzeiros para o financiamento do plantio, acabou recebendo
apenas 250 milhões de cruzeiros, o que significa nada.
Toda essa importante região de meu Estado, de elevada
produção agropecuâria, constituída principalmente pelos municípios de Acreuna, Edêia, Tuverlândia, Sta. Helena, Rio VCrde, Bom Jesus, Quirinópolis, Jatai e Mineiros, estâ sem recursos para o financiamento do custeio
agdCola.
Chamo a atenção do S~hor Presidente da Rep6blica
para esse problema extremamente grave. Goiâs não merece ~e tipo de represâlia. Espero que seus 20 votos a
-Tancredo Neves, dos- 24 _que tem no Colégio Eleitoral,
não sejam motivo para isso. Espero mesmo.
Agora nlesmo, o Uovernaaor _de Gpiãs estã s<mao recebido em audiência pelo pre~idente da República. Essa
questão que acabo de expor e o problema do bloqueio de
recllrsos federais para o Estado estão sendo abordados e
_expos~os~ Espero que predomine o bom-senso e essas
questões tenham solução adequada.

___ O_ S_r. Aloyslo Chaves -

V. Ex• permite um aparte?

Q"s,R,'iJ.ENRIQU.ESANTILW- Ouço V. Ex•, com
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro-nuncia o seg'uinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senã~
dores:
Há fortes razões para o reclamo geral dos agricultOres
brasileiros em relação à política de crédito p-ara o custeio
agncota no corrente ano. Ao lado de VBCs defasados e
do alto custo dos fiminciameritos COm cotieç:ão -niCinetáriii--integi'31 e·mais 3% de jütos reais ao ano;-a apteénsão maíorS"e deve à falta de recursos fiilanceiros postos à
disposição dos produtores para a safra 84/85.
Anunciã o -Governo que as agênCías bancãrias de todo
õ Piís fá foia"m aútOrizádas a líberar o ciédito de custeio
para o plantio nas diversas regiões piodutoras. As _restriÇões, de um modo geral, no entanto, são de tal ordem
e a ausência de recursos nessas mesmaS agências bancâriãS são- de tal modo, que se pode prever drástica reduÇão da área de plantio na maior parte do País.
-Na verdade, Os 400 bilhões de cruzeiros colocados à
disposição dos agricultores para o mês de outubro e destinados ao financiamento dO plantio do corrente ano
esgotaram-se em menos de 1 semana.
se- não houver reformulação urgente dessa polítiCa e
consequente e imediata maíor ljbe!'ação de crêditos. sem
sombra- de dQVida, teremos, no Próximo ano, g'ravfssimOspfóbiema.S com O nosso abasteCimento int~ii10 e certatn--oeOte com reflexos danosos na- pauta de nossas exportações.
"Gra"IiCfe -parte-- doS agricultores brasileiros, temendo
ainda -maiOreS pi'ejilfzos pois su_as terras já foram "PreParadas a suas próprias custas para o plantio, está recorrendo aoo mercado fína-ncdió pà"raieio~ ·pagaildo JUros de
até 20% ao mês. Essa é uma situação insustentável que se
refletirá dç fc;Jrma çlrãst~ca sobre 9_futuro governo de~o
crátiCQ.de.sse_P~ís, -a-inSt~lar-se·n.o -prOximo !lilo.
,
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Enquanto isso. soma fabutos~ e5-tâ g~stando. País no
momento, com subsídip_s ~às exportações, com i~por
tações desnecessárias e prejUdiciais de produtos agrícolas, como. o alho e o arroz.

Votação; em segundo turno; do Projeto de Lei do Senado nl' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Erãnco, que estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e d_o álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionãis autónomos, tendo
PARECER, sob n~' 533, de 1984. da Comissão

--Por outro lado, Sr. Presidente e Srs, Senadores, embora a carência de-recursos seja de carâter naciorial e a afetar todo o País, quero denunciar ser mais grave ainda o
problema no Estado de Goiás qüe, ao lado de Mato
Grosso do Sul, cOnstitui a mais iii:tportante área ao País
de expansão da fronteira agropecuária.

à

praze~.

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Henrique
Siultillo-, -v~ EX.• teffi · conhecirilêilto pleno de que não hã
discriminação contra o Estado d_e GoiáS. Ainda b,oje, li
nos jorilãiS declarações atribuídas ao Governador de
GolâS, eSêfaif!cCitdO Cjue certaS-dificulâadCs são de D.atlireza adrninisirãtiVa e resii~iaiiidO fato de o Estado não
ter cumprido, pontualmente, até o momento, por circullst_âncjas- que- desconheÇO, compromissos anteriormente assumidoS com o Govf!:rno Federal. V. Ex• terD
conhecime~to de que todas as mensagens do Governa~
-d9r:cro~ ESiado~-de àoiãs foram encaliiinhadas pelo~
nhor PresTcfe-nte da- RePúblÍca ao Senado :Federal e nós
as aprÕvainos em i-egime de urgência urgentísSima. Ainda hoje, no Pal~cio, Quando terminava a audiência do
G_overitador lris Rezende com o Presidente,
encontramo-nos nO dibirlete do Senhõ! Presid-ente da
Répública e Sua Excelência, mais uma Vez, a niim, como
Líde"r d~ Maio_~ia dÕ -PDS, Veio reiterar os seus agradecimentos ·pera CõfãbOtaÇão, segurido declarOu, inestimâVef,
que temos dado _a todos os assuntos de interesse de Goiâs
Cj_tie -tiãiisitaram: pelo Senado da República. Há, na realidade, como V. Ex• sabe, restrições de caráter geral, de
natureza moÕ.etâria 1 que- resultaram justamente do orçamento mOiiCtMlõ- QUe o Governo Federal estâ executando, dentr-o do programa de contenção da inflação. Estive
nO illeti EStado, no interior· dõ- Pafâ, e ouvi entáreas inclusive administrãdãs por prefeitos do PDS, a mesma reclamação. E ouvi, também, de empresários de vãrios setores, o desej_o de que essa faiXa de crêd~t~ para o custeio
agríéotã seja cOnsTdefa.Velme~te ampliada. t;: uma restiição adotada pelo Governo, dentro dessa polftica de
Combate à inflação, com excelentes resultadõs até agora,
rC::Sultados --com relação à contenção de inflação à diminuição da inflação~ retomada do desenvolvimento, e impõe uma cota de sacrifício por igual a todos. Mas o
nobre Senador pelo Estado de Goiás pode ter certeza de
que essas reslrições, com carãter-discriminat6rio e muitO
inenós J)UnWvo, r1ão existem com relação ao Estado de
Goiás.
O SR. HENRIQUE SANTILW -

Agradeço o seu

aparte, eni1nénte Lfder, Em relação ao assunto de que
primeiramente tratou
Ex•, eu quero repetir, pois jâ

y.
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disse desta tribuna, que reconhecemos as dificuldades fi~
nanceiras do nosso Estado, que foi recebido pela atual
administração com uma dívida quatro vezes superior a
seu próprio orçamento, e jâ quase toda vencida à época,
o que não lhe permitiu saudar os compromissos feitos
pela administração anterior, mas esse processo estâ em
negociação normal. O que surpreende é que de repente,
coincidentemente após o comício de Goiãnia, foram suspensas as negociações e se estabeleceu o bloqueio. Em
nenhwn momento, em relação a esse bloqueio, eu fiz
acusação aqui de que se devesse a uma represália de caráter político. Fiz questão de anotar, é claro, a coincidência existente. Eu espero que seja rea1mente uma coincidência, e que o Presidente da República .saiba atender o
nosso apeio, que é o apelo de todos os goianos, no sentido de que as negociações se reencetem e esses recursos
sejam drenados para Goiás, porque _o Estado cstã a ne-cessitar deles, sobretudo a sua população.
Em relação aos recursos destinadoS ãO cUsteiO air1001i
nessa fase do plantio, comecei dizendo, eminente Uder, e
V. Ex• deve ter ouvido, que as restrições são realmente
de caráter nacional. Comecei dando, inciusive, uma cifra: o GoVerno liberou apenas quatrocentos bilhões de
:cruzeirõs para o plantio, quando o necessário talvCz fosse de um trilhão, segundo as autoridades relacionadas à
agricultura no nosso País. Realmente a restrição é de caráter nacional. No entanto, estou aqui para denunciar
que em relação ao meu Estado as restrições são Q"iaiores.
Pesquisando de agência em agencia, na região de alta
produção agrícola de meu Estado, verifiquei que oS recursos postos à disposição dos seus agricultores foram
altamente irrisórios e incOmpatíveis, inClusiVe, Com as
restrições de:: carátcr nacional que se fizeram. Não concordo com as restrições de caráter nacional; verberamos
aqui a necessidade de que o Governo refonDule essa postura, enquanto é tempo, para evitar que, no próximo
ano, tenhamos serifssimos e graves problemas_ de abastecimento interno e ao mesmo tempo, ~erbaiamos para
que Goiás não seja descriminado. É a razão por qUe ocupo, nesta tarde, a tribuna.
São dados que colhi diretamente nas fontes do meu
Estado. Não quero fazer nenhuma anâlise de carãter
político, quero apenas que se faça justiça. Que- se atCn.dam às necessidades reais dos agricultores brasileiros e
.da população brasileira, liberando-se mais créditos. Este,
·aliás, é um vcemeitte apelo do próprio Ministro- di Agricultura que, neSte País, acaba não sendo o Ministro da
Agricultura, porque o Sr. Ministro do Planejamento acaba sendo o superministro de tOdas as coisas. Esta é a Verdade! O próprio Ministro Nestor Jost é que faz um apelo, neste final de semana, ao Governo ao qual ele pertence, para que novos recursos sejam urgentemente libera~
1
dos para o plantio; caso contrário, teremoS graVes
problemas Com a produção de grãos na safra de 84 e 85,
em nosso País, que, por sinal, durante cinco anos conserutivos, tem ficado na produção· de mais ou menos 50
milhões de toneladas por ano, não tem· aumentado nem
os seus valores absolutos e, muito menos, é claro, nos
seus valores per capfta, que tem se reduzido, drasticamente, nos últimos cinco an_os. Tivemos, é verdade, um
aumento considerável da área ocupada pela agricultura
energética~ o que é um dos problemas que precisamos
analisar e discutir ná senado FederaJ, ou seja, as áreas
próximas aos grandes ceniros cOnsumidores estão Sendo
ocupadas, por estíritulo do próprio Governo, por sua
política de incentivO a esse tipo de ilgricultura, por cariaviais enormes, pela chamada agricultura enCrgêtica, isto
é, através de grandes projetas do PROÃLCOOL
Ninguém é contra o PROÂLCOOL. -Todo mundo
sabe que o PROÃLCOOL ~uma grande alternativa bra~
sileira. Mas é preciso que, ao mesmo tempo, se discuta
aqui esta questão: as áreas próximas do grandes centros
consumidores estão sendo ocupadas por canaviais imensos e a agricultura está sendo afastada para a periferia do
País e, com isso, aumentando os custos de transportes
para o consumidor brasileiro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mas este não ê o probJema que me traz, nesta tarde, à
tribUna. Traz-me à tribuna, principalmente, um motivo
maior Inais ur&ente:-o de fazer apelo veemente ao Presi~
dente da República para que Sua Excelência reveja, en~
quantõ é tempo, sua política de crédito ao custeio agríco~
la, adotada no corrente ano, e vejam bem, estou fazendo
coro à maioria dos agricultores brasileiros que, nessa
emergência, trabalhando apenas aparentemente, se cata:
ram, porqi..tC estão no eito do trabalho, estão na área do
plantio, mas fazendo coro aos agriCultores brasíleirós
Dã~ Q.~ero ~p~lar, cagara, nem mesmo para ~OVOS crédi~
iOs~ Oenl mesmo para au_mento de VBCs .. · .. . :
- NãÓ, quero apelar para que haja mais crêditO'ao cuSteio agrícola, com urgência, mesmo ao preço em que se
encontra, ou seja, correção monetária integral mais 3%
de jul-oS reais ao_ ~u. Mesmo com esses altos ~ustos do
dinheiro, dos recUrsos financeíros para uma agricultura
como a nossa - e isSo é verdadeiro, ~um pafs com uma
inflação de mais de 200% ao ano - mCsnió assiin~ apelo
e com veemência que'se reveja com urgência, enquantO é
_ tempo, essa polítiça de crédito para o custeio agrícola.
Senão, nós teremos realmente sérios problemas, no próximo ano, com a nossa produção agrícola.

e

O Sr. Aloysfo Chaves -

Pennite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO A!Qysio Ch~ves, ouço V. Ex'"

Eminente Llder

O Sr. AJoysiQ ata.ves - Nobre Senador Henrique
Santillo, sabe V. Ex• que essa é uma quCstão delicada. Eu
diria que no quadro da economia mundial, quanto ao
problema de subsídio à agricultura, praticamente todos
os países do mundo subsidiam sua agricultura. Tive em
mã_os, agora mesmo, estudos recentes do Mercado Co~um Europeu sobre problemas agrícolas, particularmente da produção da beterraba, da produção de vinho
e de outros setQres..da agricultura com desajustes entre a
economia agrícola francesa e a economia agrícola alemã,
pÕr exenlplo. Enquanto um país reclama mais subsídios,
o outro, dentro do mesmo Mercado Comum Europeu,
reclama o exc;:esso de subsfdiQs. Eu acho que a agricultura brasileira deve ser subsidiada,com um sub_sí_d.io seletivo, rigoroso. Mas, também, entendo que na conjutura
atual, esse subsídio de caráter seletivo tem que se compatibilizar com todo o tratamento que o Governo está dando no combate .à inflação. Os dados estatfsticos mostram
que a agricultura nacional está crescendo 14%, não só a
extensão da área cultivada. mas a produtividade no se_tor
agrícola. ~e crescimento, em grande parte, é responsável pela retomada do desenvolvimento em vários setores
da economia nacional. Tenho em mãoS, que me foi proporcionado pelo nobre Senador José Fragelli, um traba_lho que reputo da maior importância: A Ecoilomia
Possível com Tancredo, do economista Luis Bresser Per~ci.ra, que.é Presidepte do Banespa, professor da Escola
de Admiflistração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas, Doutor em Economia pela Universidade de Sãc
Paulo. Diretor licenciado das Empresas do Grupo Pãode-~çúcar, e tem outros tftulos que o recomendam, realmente, como uma grande autoridade nesse setor ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

f! verdade.

O Sr. Aloyslo Chaves- •••nÕ qual já se encontra aqui
o reconheciÍnento público d~ ~certo de uma_ série de medidas ?dotadas pela SEPLAN - SecTetaria de P.Ianejamento. Não ocupei esta tribuiiã com freqUência pãra de.fender o Ministro do_ Planejamento, mas tenho certeza
que, mais cedo do que se espera, ou do que algumas pessoas possam julgar, este País fará a necessária justiça ao
trabalho do Ministro Delfim Netto; um trabalho dificil,
um trabalhO ingrato, um trabalho cm que se arrosta com
todas as incorporação, todas as dificuldades, porque
como Ministro do Planejamento é obrigado a fazer o
controle geral das verbas, dentro da coordenação financeira ·e orçamentária da União. Mas o interesse de V.
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Ex', digna de louvor, que é o de prestigiar a economia e a
agricultura de Goíãs, é também O interesse nacional. Nós
devemos encontrar uma fórmula de como compatibilizar
esses reçu~SO$ adicionais, num volume muito grande,
com as medidas restritivas com relação ao orçamento
monetário para o combate à inflação. Esse justo
eqUilíbrio é que me parece realmente desafiar a arglícia e
a competência de todos nós legisladores e homens de governo, da administração. Mas, com a colaboração de todos, nesta Casa, no Parlamento c: na área do Executivo,
estou certo de que as correçõeS serão feitas gradualmenté, de maneira a superar todos os óbices, todas as dificuldades, entre elas as que V. Ex•, aponta, neste momento.
O SR. HENRlQUE SANTILLO - Agradeço a V.
Ex• mais uma vez. Mas, veja bem V. Ex• que nem estou
aqui ii reclamar por subsídios. Estou aqui numa situação
de emergência mesmo~ Senador. Sendo um representante
de um Estado eminentemente, agrícola, cujas áreas., Senador Itamar Fanco, estão todas preparadas para receber as sementes da soja, do algodão, do milho, do arroz e
de oUtros produtos, e que está realmente sem condições
de ter financiamento para tanto. Estou aqui a dizer, eminente Senador Aloysio Chaves, que os nossos agricultores estão sendo obrigados a recorrer, em grande parte, ao
-mercado financeiro paralelo, aos agiotas deste Pafs, pagando juros de atê 20% ao mês, o que é insuportável e
proibitivo. E por que os agricultores se obrigam a isso?
Porque as suas áreas estão preparadas às suas próprias
custas e deixã~las sem receber a semente signific3.râ
maior prejuíZo. Por iss_o, não podendo contar com o~
dito oficial, que a essa altura é indispensável para se
manter, pelo menos, a mesma produção da safra 83/84,
não podendo contar com esse crédito oficial, são obrigados a recorrer ao crédito paralelo, aos agiotas, pagando
juros de atê 20% ao_ mês.
Esta é a realidade que trago ao Senado, ê a realidade
que fui buscar neste íun de semana nas áreas de maior
produção agrícola do meu Estado, lã bem vizinhas do
Mato Grosso do Sul, lá no sudoeste e no sul de Goiás,
áreas que se rivalizam hoje, em termos do uso da tecnologia e em termos de produção e produtividade agrícola,
com a Alta Mogiana, no Estado. de São Paulo e o norte
do Estado do Paraná .
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Quero trazer,
portanto, o clamor desses agricultores, que não está se:
ouvindõ nas Capitais de seus Estados nem na Capital da
República, porque eles não estão em condições de se mo-bilizar porque estão no trabalho, estão nos eítos de suas
roças para· plantar; assim, não podem se mobilizar nesses
dias, para se fazerem ouvir, para clamarem por uma
politica agrícola justa. E, veja bem, concordando com V.
Ex•, também participo da mesma opiniãõ de que neste
Brasil é preciso (file haja o Crédito subsidiado, seletivo à
agricultura, sobretudo à agricultura destinada ao abast~
cimento interno, à alim"ent~ção _de nossa população.
Mas, agora, não estou a clamar por isso, estou a clamar
por crédito, por crédito nOrmal, por crédito com Cor~
reção_ monetã,ria ~ntegral mais juros de 3% ao ano, como
o ey;;tabelecido_ pelo Governo. Não se trata de dinheiro
subsidiado, mas de dinheiro corrigido normo:Imente,
para que os ~gricultores brasileiros possam plantar.
EsSa questão não é relativa apenas ao meu Est,ado?
mas a todo o Território Nacional: é uma questão doEstado do Rio Grailde do Sul. é uma questão do Estado do
Paraná, de Santa Catarina. do Estado de São Paulo, do
Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste todo, também é do
meu Estado~ Por isso, estou aqui a dizer que para lã as
mínguas de recursos financeiros foram maiores, a"s restrições foram ainda mais cruéis. Numa cidade como San~
ta Helena de Goiás,· um dos municípios de maior produção de algodão do País, para Já foram apenas 250 mi~
lhões de cruzeiros para o financiamento do seu plantio.
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O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO _-Ouço o emimmtc
Líder Humberto_ Lucena, com prazer.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• faz uma denúnica
oportuna, prOcedente, grave e justa em relação à total
deficiência do crédito agrícola este ano em todo o Brasil.
Devo lhe dar o meu depoimento, --por exemplo, em relação ao Nordeste, e particularmente, ao meu Estado. Os
apelos que venho recebend_o diariamente são no mesmo
sentido das palavras de V. Ex• No N ardeste, como em
Goiãs e no resto do Brasil, houve um grande retraimento
nos emprétimos agropeCUárióS- e o-resUltado é a· que aí
está. E no Nodeste h_opve_pm aspecto airida mais desa-

lentador, nobre Senador Henrique Santillo. Depois de
cinco anos de seca, tivemos um ano de bom inverno, as
chuvas caíram no seu devido tempo e o que faltou foi a
parte do Governo, a assistência adequada à produção
agrícola. A semente e o crédito não chegar~m a tçmpo e
a hora para que pudéssemos assegurar uma maior safra
no Nordeste brasileiro. Como bem acentua V. Ex•, n6s
não estamos exigindo crêdito subsidiado que me parece
normal. Acho que a produção agrícola requer esse tipo
de assistência do Governo Federal. Ela existe em todo o
mundo democrático. O que estamos realmente cobrando
é o crédito corrigido, como diz V. Ex•, com juros d~vida
mente preestabelecidaos. Mas nem esse está chegando
aos produtores rurais dC todo o Brasil.
Parabéns a V. Ex• e a nlinha solidariedade ao seu pronunciamento.
O SR. HENRIQUE SANTILW - _Agrade~o a V.
pelo utilíssimo subsídio que traz ao meu discurso de
apelo às autoridades deste País, sobretudo ao Presidente
da República. É um apelo que faço com humildade, com
muita humildade mesmo, porque representando aqui
muitos agricultores, que julgo-iinportantes para a economia deste País. Estou aqui a dizer, a verberar que eles estão em desespero e, como já disse, recorrendo aos ~gio
tas, pagando dinheiro a custos elevadíssimos.
Ex~

O Sr. Virgílio T'vora -
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Permite V. Ext- um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com prazer, ouço
o eminente Senador VirgiliO Távora.
O Sr. Virgíllo T'vora - Eminente· Senador, semana
passada, muito a contragosto de assim proceder, como
tinha qUe viajai e V. Ex'" reclamava muito que não se
dava respotas ou explicações às indagações de V. Ex•,
trouxemos 'todas aquelas infoimações referetes ao- Sep
Estado. Pedíamos a fineza de V. E:<• as ler e ver se estão
conformes, porque justamente -g6S ·só po"demos dar informações q~e nos sã_o tranSmitidas por outros órgãos. E
após essa confeJ::ência;~-debatereril.os talvez um pouco o
assunto e quem sabe o representante do Ceará poderá
contribuir para dimiriUir Um poucó aS agruras do Estado
de Goiás?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Estou certo de
que V. Ex'- tem muita contribuição a dar também, para
diminuir as agruras do ..seu próprio Estado e do País,
nobre Senador, certamente sim. Com sua inteligência,
seu brilhantismo, sua experiência, seu idealismo, Seu desprendimento, seu passado de lutas, tudo isso, sem dúvida, liá de contribuir para que V. Ex• ajude não apenas o
meu_ Estado, mas ao Estado e ao País também. Vou lc;r a
resposta que V. Ex• trouxe a esta Casa, com mUito pra-

zer.
O Sr. Virgílio Távora- São explicações que V. Ex•
pediu.

O Sr. HENRIQUE SANTILW - Explicações que
eu sei que V. Ex• deu com aquela cortesia que caracteriza
o seu comportamento.

Fiz uma referência, à Çlcasiã_o, é bem verdade, que
quando aqui, eÕl 1981 trouxe denúncias CÕntra o Banco
do Estado de Goiãs e contra- a Caixa Econcômica do Estado de Goiás, comprovadas através de documentos, foiR
me prometido, pelo Partido de V. Ex•, que explicações
me seriam dadas da tribuna. Eu as cobrei várias vezes,
mas infelizmente não as tive. Estou certo de que o meu
comportamento não é o de V.-Ex• O assuntQ que me
traz, nesta tarde, é este que acabo de informar ao Senado, e é _gli:!vc; e~tremamentegrave. Diz-o Senador AloyR
sio Chaves que o País se eil.Contfa em dificUldades para
eiJcontrar recursos financeiros, nós sabemos, no entanto,
que à orçamento fiscal é superavitário. Grande parte
desses recursos, segundo consta, está sendo utilizado no
Orçamento Monetário para reduzir um pouquinho ape-nas o grande déficit do orçamento. NãQ sei se__não seria o
caso de se evitar que se reduzisse, um pouquinho só, o
grande déficit desse Qrçamento Monetário, e se utilizasse uma parte desse superávit para acudir nessa emergên~
cia os agricultores brasileiros, para que a safra de grãos
neste País não se reduzisse. T3. uma questão que eu lanço
aqui no Plenário deste Senado- eu um leigo, wna pessoa que nada entende de economia, mas que se arrisca a
aventurar a fazer uma proposta como essa.

O Sr.

Moa~;:yr D~:~arte

-

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, eminente Segador _Moacyr _Duarte-'-

0 Si. Moatyr D~:Jarte- O fato qiiC V. Ext- traz ã.C?_ çoiiliecimento do Senado, não se singulariza apenas o Estado -de Goiás, porque tem se- constatado que a oferta de
crédito agricOia, a todas as regiões produtivas do País,
s-ido bem in'ferior ·à -demanda do segmento Produtor.
IstO Vem OcciáelldO Com- reJeiçãO ao -Esiãdo de Goiãs,
cOnio ·aos ·dêmaiS Estãdos da Fed-eração 6rasÍleira. _O_
Nordeste, cOffio -bem--enfatizou nOb-re seiiãdof~Hum
berto. Lucena,__ depois de 5 anos de uma e~tia.gem inClemente, teve a ventura de ter tido, no corrente ano, um inVe:mo bastãnte. piomissor, e no e1Úanto_, apesar das chu-vàS ab_undail~tes, fiouve restriç~s -à oferta de crédito agiícola, forçando o agricultor do Rio Grande do Norteed.o
No-rdeste, em ieral, aci em vez de adotar a política- de
ampliação de sua frõnteira_agrfcola, reduzir a área cultivada e, em conseqüência; dimínuir a produção das matérias e produtos primário.s. Posso declarar a V. Ex• que
a estimativa de pfodução de cana-de-açúcar no meu Estado, anteriormente de cerca de 3 milhões e meio de ·sacas, essa estimativa hoje já_ é. de apenas 2 milhões e 500
mil sacas e, provavelmente, não alcançaremos este índice, porque a área de. plantio foi red_uzida, faltou o recurso para o custeiO do crédito agrícola à época dos períodos_ aprazadOS e, conseqüentemente, os produtoreS de
cãriã:de-açi1Car-se viram a bi3ços com séricis ~;_intrans
poníveis dificuldades. Isto não significa dizer que V. Ex•
se sinta compensado por esta informação. Mas o proble- ma não é singular ao Estado de V. Ex•; mas pluraliza to_das as demais unidades federativas..

tem

·o

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradecido pelo
aparte de Y.. Ex'", nobre Senador Moacyr Duarte.
Como disse no princípio do meu breve discurso, apresentei dados que revelam realmente uma redução extremamente grande dos recursos financeiros, colo_cados à
disposição dos agricultores brasileiros. Em relação à demanda, nós sabemos perfeitamente que para financiar
uma parte da safra brasileira este ano, aquela prevista
_ peta legislação adotada pelo Governo, esses recursos deveriam ascender a casa dos 12 trilhões de cruzeiros, e
apena-s 4,5 trilhões foram p-ostos à disposição dos agricultores, em priil.Cípio pelo Governo. Mais de 1 trilhão
de c_ruzeims seriam necessários para o financiarriento do
plantio, e apenas 400 bilhões foram Colocados à disposição- de todos os agricultores brasileiros. A questão,
portanto, rião é apenas do meu Estado, é uma questão
nacional, é uma questão de todo o País. Mas eu acres-

centaria mais urii dado; é que no meu Estado, dada a denúmda ser exiremaniente graride por ser uma ârea de
franca e grande expansão de fronteiras agrícolas e, portanto, coni O aumento muito grande da demanda de ano
para ano, no meu Estãdo as restrições são maiores. ~
isso que eu vim trazer ao conhecimento dos Srs. Senadores, embora reconhecendo que o problema é de caráter
nacional. Estou aqui para apelar, juntar a minha Voz à
de V. Ex•,juntar-a minha voz à do Senhor Aloysio Chaves, que é o Líder do seu Partido, o Senador Virgflio Távora, que é um. dOS seus_ Vice-Líderes, à do ilustre Senador Humberto Lucena, Líder do meu Partido, de todos
os demais Se-rladores, para que possamos fazer reverter
essa situação enquanto é tempo. Todos estão a dizer-nos,
todos os que entendem do problema, estão a dizer-nos
fora daqui, que ou tomemos cuidado ou haverá uma de
bacle do abastecimento interno do Pãís no próximo ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.) ·
-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 23-I0-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. AWYSIO CHAVES (PDS - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -,Sr. Presidente, Sr~. Senadores:
A resolução ontem aprovada pela maioria da Mesa do
-Senado Fed_eral não é, ao contrário do que aqui se proclamou, de maneira infusta e imprópria, nenhum golpe
grosseiro, nenhuma decisão infame ou imoral, mas legítima e com sólidos embasamentos de natureza jurídica
constitucional.
Farei um breve históriCo a respeito da tramitação do
projeto de lei que se transformou na Lei Complementar
-iP'--47, para ret~ficar, em part_e; u~a assertiva do· nobre
_tt~E! ~_i:PI{"DB,-que está disianciada dã realidade.
A Liderança do PDS, no Senado e na Câmara dos D~
pulados, do_ PMDB, mais tarde c.om a participação do
PTBt- tenta!'am compor um .texto mediante acordo para
regulamentar o .Colégio Eleitoral. Um tex_to que se aproxjmasse das difeferites tendências, e mais do que iss_O, das
várias ieívindicações que convergiam desses partidos,
dos seus grupOs, das Suas alas mais expressiVas, das suas
figuras mais representativas.
Naquela ocasião, foi suscitado colocar-se no texto, lo~
go, de maneira clara, para evitar dúvida e qualquer pos~
terior interpretação, que a eleição seria feita no âmbito
da bancada majoritária de cada partido, na Assembléia
Legislativa, em votação seCreta. O nobre Senador Humberto Lucena declarou que este era um ponto que não
poderia aceitar, com o qual não concordava, e como sem
esta anuência não era poSSíVel, àquela altura, cogitar~se
de uma tramitação mediante acordo e entendimento,
deixou-se em suspenso, sem explicitar no projeto que foi
aprovado no Senado, pelo PDS e pelo PMDB, a modali~
dade de votação a ser observa~a nessa eleição. Apenas o
projeto dizia: por "eleição, sem explicitar se a votação seria secreta ou nominal.
Na Câriia-i3-dõS bCputados -houve a tbtúatiVa, naCo~
missão de Constituição e Justiça, de introdUifr-=-um·a
CJ?e~da ~ess~ senti~o.

O Sr. Humberto Ltu:ena aparte?

V. Ex• me concede um

O SR. AWYSlO CHAVES- Vou prosseguir, como
V. Ex• fez há pouco com o Senador Lomanto Júnior.
Mal inicio o meu pronunciamento, V. E-x, me interrompe.
O Sr. Humberto Lu(!eDa--:- É que V. Ex• está fazendo
um relato que não corresponde à realidade.
O SR. ALOYSlO CHAVES -"Então, V. Ex• consulte
os textos.

O ST. Humberto Lu~a- V. EX• riào recusou a emenda do Senador Lomanto Júnior?
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• não concedeu

O SR. ALOYSIO CHAVES - Vou prosseguir na mi~
nha exposição e logo em seguida darei o aparte a V. Ex•
Leio esta opinião de Pedro calmon, no seu Curso de
Direito ConstituCional Brasileiro.

aparte ao nobre Senador Lomanto Júnior. V. Ex• achou

que estava in"iciando sua cxpõsíção sobre um assunto ex·
tremamente grave, que preocupa e chama a atenção do
Senado Federal.
Eu estou iniciando a minha exposição com um i-elãto~
c peço, portanto, que V. Ex• aguarde o desdobramento
do meu pronunciamento, porque nele irâ encontrar todas as explicações a esse respeito. A assertiva de V. Ex•
foi de que no texto, aqui aprovado, esta:-ra consig~ado
que a votação seria por escrutínio secreto. Não é exato, ~
um equívoco de V. Ex•.

..Os direitos políticos são o cOnjunto de condições que permitem ao cidadão intervir na vida
pol!tica votando e sendo votado."
E enumera todos esses direitos, entre eles o voto secreto, que é uma soberba conquista da democracia.

..A democracia se afirmou na medida em que tor• nou univerSal o sútrágio e impôs o voto Se(:reto.
Despojar a democracia desse atributo ê lutar por
-tt.ido menos pela implantação de um legftimo regime
democrático neste Pals. Ao longo de todas as déca~
das, neste Brasil e fora dele, a luta democrática se
fez, sobretudo, em torno do sufrágio uniVersal e do
voto secreto. E foi o vcito secreto que redimiu aS ins~
titúições políticas de S:ráves víciõs e defeitos oríun~
dos da Velha República."

O Sr. Humberto Luceua- Eu não disse isso, absolutamente.
O Sr. AJoJ'l!IIO O.ava - V. Ex• declarou em seu discurso. Se V. Ex• declara que não fez essa afirmativa, e~
me dou por satisfeito, porqUe ela vale como uma rétifi~
cação.

_
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Quando chegou na Câmara dos De:putado~ quiseram
introduzir esta emenda. E esta emenda não foi acolhida,
porque preJudicaria, mais uma vez, o acordo, alertando~
se. porém, naquela Casa, que tal votação deveria ser ne-cessariamente secreta porque se tratava de uma eleição.
Agora, a Oposição grita, Proclama que foí apanhada de
surpresa, que foi apanhada num golpe, que foi urdida
uma trama para tentar, através dessa modificação, se in~
traduzir uma alteração inteiramente inaceitável e, sobretudo, não cogitada durante a tramitação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.
_
Repito, e com base nos fatos, não é verdade. Se a Opo~
sição não prestou· atenção para os fatos, se a Oposição
descuidou-se na Câmara dos Deputados e não insistiu,
então, nessa explicitação, não linpute essa responsabilidade ao meu Partido e a minha BanCada, porque nós não
a temos.
Na Câmara dos Deputados, a declaração de voto do
nobre Deputado Gasthone Righi já alerta sobre esse
ponto. Vou ler o trecho que interessa. Defendi!! o Deputado GaSthone a proporcionalidade de representação entre os Delegados, e acrescentava: "Mais ainda, atenta-se
contra o princípio do sufrágio universal direto e secreto,
estabelecido no já mencionado art. 148 da nossa Constituição". Mais ainda: o parecer que foi aprovado na Câmara dos Deputados cont~m. a seguir, declaração devoto, que passo a Ier:
••votamos a favor do parecer do QObre Relator,
em fa(:e do acordo de lideranças, ressalvando, entre-tanto, que, no que diz respeito ao art 59 do projeto,
nada prejudica o disposto no art.l48 da Constituição Federal, ficando "impllcito que o voto dos
membros da Bancada majoritária será secreto.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1984.
Assinado: Arma'ndo Pinheiro, Gotg~nio Neto,
Gerson Peres, Joacil Pereira, Ricardo Fiúza, Guida
Moesclt, Jutahy Júnior, Ernani Satyro."
O Sr. Humberto Luceua -Já era a preparação, nobre
Senador...
-

O SR. ALOYSIO CHAVES -

Excelente desculpa.

Sr. Presidente, alega-se que o preceito do art. 148_da
Constituição não poderia ser invocado peJa Mesa. Entendo de rnaneira diferente. O art. 148 está inserido no
Capítulo dos Direitos Politicas. E: uma nonna genérica,
de caráter geral. O voto secreto não ê a nonna prevaJente
apenas na eleição para Presidente da República. Registro, eu passaat, que a Oposição acha que este voto deve
ser secreto e a eleição direta. Mas repudia, em seguida, o
voto secreto, quando se cogita de outra modalidade de
escolha ou de eleição, o que constitui uma contradição
absoluta.
O Sr. Jo-rge Kal\lllle- Permite V. Ex• um aparte?

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em Themfstocles Bran~
dão ca valcante, .. Constituição Federal Comentada",
encontra-se o mesmo ensinamento. Lê-se esta pass~_em
quando comenta a matéria:

..Assim o é teoricamente, mas-a verdã:de -é Que o
voto secreto resguarda melhor a pessoa do eleitor,
protege-o contra a opressão ou constrangimento,
torna mais livre a manifestação da sua VOJ.Itade.
A lei precisa resguardar a liberdade do cidadão
eleitor_e este é um processo hábil adotado por quase
todos os países do rnundo, dentro de um critério o_bjetivo, de :ic_ordo .C9m a verdadcii-a riatureza da condição humana e tendo-se: em vista a preponderância
de interesses pessoais nas lutas eleitorais."
~sr. Presidente, a palavra eleição tenl, no DireítO Elei-

toral, no Direiio Constftucional, um significado efaro
que não pode ser objeto de tergiversação, nem dar margem para_ interpretação dúbia. Sempre que se fala em
eleição, não se mencionando outro processo, a maneira
de votação é pelo escrutínio secreto. Tanto assim é VC:rdade, Sr. Presidente,-que o Regimento desta ca:sã. do Senadt) Federal, não agasalha outra norma.
O art. 323 do Regimento Interno do Senado Federal
estabelece.
"Arl. 323. A votaÇão poderá- sei ostenSiva ou
secreta.
Art. 325. Será secreta a votação:
a) ..................................... !) ··························----·········
2) ..............•.. ··•·••·•·•·•••••·•••·•

J) ............................•... ··•·•··
b) nas ~leiçõ~.

· O Regimento da Câmara dos Deputados estabelece no
seu art. 69:
""

---o•Art. 61' A eleição da Mesa far-se-â por escrutínio secreto, com as seguintes exigências e fonnalida-

des."
E enumera longa e exaustivamente todas essas exigências, que têm por objetivo resguard!!:r o sigilo do voto, a
liberdade do votante e. sobretu.clo, evitar as pressões e as
coações que possam se exercer sobre esses eleitores.
Na realidade, Sr. Presidente, não foi armada nenhuma
trama, não roi armado nenhum plano diabólico. A Oposição está pretendendo arrebatar ao PDS, com a participação da chamada Frente Liberal, agora integrada nessa
Aliança Democrá.tíca, que é também uma aliança es~
púrta, umã vitória que o PDS conquistou legitimamente
nas urnas no dia IS de novembro de 1982. Esta que é a
espoliação. E a derrota da Oposição na eleição de no-

vembro de 1982, querem, agora, por um passe de mágica, a qualquer p~ço e a to~o custo, transformá-la numa
Vitória. Esta vitória ~ espúria, é negítima e me causa es·
tarrecimento ler O Globo de hoje, Srs. Senadores, esta
declar.ação do Dr. Tancredo Neves, na Assembléia Lcg~slatív~~ d~ Porto Alegre: ..o votO aberto é o voto dos
dignos, enquanto o voto secreto é o voto dos covardes".
O Sr. Humberto Loama -

Na eleição indireta, ê.

O SR.. ALOYSIO CHAVES- Vejam V. Ex.'s.a que
ponto leva a paixão política. Um homem dà cultura. da
experiência, da tradiçã.o polttica do Dr. Tancredo Neves,
afirmar uma= das maiores heresias que se pode imaginar
na abordagem desse tema. Mas não me surpreende, Sr.
Presidente, porque S. Ex• está perdido nesta campanlla.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex.• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a
campainha) - Chamo a atenção dos Srs. Senadores no
sentido de pedirem o aparte antes de apartearem.
O SR- ALOYSIO CHAVES- Com muito prazer,
nobre Senador Jorge Kalume.

sr:

O
Jorge Kalume- V. Ex• está oferecendo uma admirável defesa dos pontos de vista da Mesa. A incocrên~
cia mais Uma Vez _está provada. O Dr. Tancredo Neves,
segundo declarações feitas em Porto Alegre, provou que
está perdido.

O SR. AÜ>YSIO CHAVEs - Não só eín Porto Aleire~ nobre Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kalume -

Como em todo o_ Brasil.

O SR. ALOYSIO CHAVES -

Ainda recentemente

na Bahia, quando fez apologia à Revolução e aos ideais
da Revolução de 1964, numa mea c:ulpa que a Nação recolheu_ com aplausos.
O Sr~ Jorge Kalume- Ontem combatia o voto indiretq, hoje defende o voto aberto. Como também, nobre
Líder, o Dr. Tancredo Neves, hoje,jâ defende os postulados da Revolução de 1964, a mesma Revolução da
qual não participou, Yeja quanta incoerência está existindo nos pontos de vista do homem que quer ser Presidente do Brasil. Onde está a coerência desse candidato?
O Sr. Humberto Lucena - Não apoiado! Não é ver da·
de!

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Jorge
Kalume, enqUanto V. Ex• me concede o seu oportuno
aparte OuçO, do nobre Líder do PMDB, um "não apoiado. não é verdade". h verdade, a não ser que toda a im~
prensa do Brasil haja falseado a verdade. Os jornais
publicam ...
O Sr. Humberto Luceoa- Permite V. Ex• um aparte,
já que me citoU?

O SR. ALOYSIO CHAVES - Vou conceder em seguida, porque estou respondendo ao ~·não apoiado" de
V. Ex• C: não ~o aparte.
· O Sr. Humberto Lucena - Não apoiado, porque foi
desmentido pelo Dr. Tancredo Neves, no dia seguinte.

O SR, ALOYSIO CHAVES -

Eu vou chegar lá.

_O Dr. Tãncred9 Neves, depois de elogiar os ideais da
Revolução de 1964, em virtude da Celeuma que as suas
declarações provocaram no Pafs, apressou~se em
desmenti-las e atribuiu a má interpretação que uma rep_órter deu a algumas palavras que ele proferiu, numa entrevista na Bahía.
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Não vou discutir com V. Ex•, vou aos fatos e vou ler
aqui, assinado_ pelo repórter Renato Riella, esta passa~
gem:

"A FRANCISCATADA E O GRAVADOR
Salvador- Tancredo franciscatou. Ao ler um telegrama enviado de Minas, no qUal o candidato do
PMDB (ou da Frente Liberal ou da Aliança DemocrátiCa?) desmente haver defendido a volta dos
ideais da Revolução, -só tenho mesmo uma conclu-

são: estamos malufo-tancredeados.
O candidato realmente falou tudo aquilo que o
Correio publicou ontem. E este repórter só não está
perdido porquejâ inventaram gravador (a fita está à
disposiÇãO do PMDB).
A primeira iCfC:fênCia-queTancredo fez ao assunto· foi drii'ailte discurs_o para empresârios baianos,
na sede da Frente Liberal em Salvador. Sobre o assunto, a propósito, -o jornal A Tarde que circulou
neste sábado, publicou na sua primeira· página a seguinte declaração entre aspas de Tancredo:
"O ciclo revolucionário acabou, mas é preciso
prosseguir com a Revolução em seus ideais permanentes, que são a moralização da vida pública, aredemocratização do País e a luta contra a subversão.''
O próprio jornal A Tarde_ prossegue na sua matéria; ~'Tancredo ressaltou que, embora os ideais da
democracia de 1964 sejam os de todos nós, a Revolução se perdeu pelos_descaminhos da_repressão, da
corrupção e da violência"A
As declarações feitas no discurso de Tancredo
surpreenderam os poucos repórteres presentes (os
demais subestimaram a vísita dele à sede da Frente).
Três deles- eu, uma repórter da Folha de S. Paulo
e um repórter de A Tarde - forrios esperar o candidato à safda do prédio e começamos por lhe perguntar se não_ temia que a referência aos ideais da Revolução fosse mal interpretada ou até deturpada por
adversários- políticos.
Ele respondeu, a princípio riSPidamente, que deturpação era uma coisa possfvel diante de qualquer
declaração sua. Depois, mais SOlto, confirmou e reforçOu tudo, exatamente como o Correio publicou
ontem (estou com a fita queilnaildo o meu bolso).
Na verdade, TimCredo só não falou mais sobre o
assunto porque foi interrompido por uma repórter
"Globete", que cortou a fala séria do candidato e,
perguntou com um sorriso __ colgate; "Govern3.d_or,
como foi a sua visíüi à Bahia?n.
PrefirO acreditar que a entrevista de ontem em
Belo Horizonte tenha alguma falha técnica. Caso
contrário, Agnaldo Timóteo merece mestno ter direito a voto no Colégio Eleitoral.
Nem malufismo nem tanéredismo deve ser mesmo a nossa humilde meta de pobres mortais. Apenas jornalistas (e de gravador em guarda).
É a seguinte a ínÍegra da conversa de Tancredo
com os repórteres, depois de discursar para os empresárioS baianos, anteontem:
O Sr. não acha que a sua declaração sobre aRevolução pode ser mal-entendida em termos políticos?
-Tudo o qu~ eu falo pod~ ser deturPado. Eu
digo é que os ideais da Revolução são permanentes.
Os métodos é que são realmente condenáveis.
Mas o Sr. s_empre foi contra a Revolução de 64 ...
- Mas sempre com os ideais da Revolução. Os
ideais são permanentes.
Quais são ess_es ideais?
-O aprimoramento da democracia, a luta contra a subversão e a luta contra_ a corrupção.
Tudo isso foi abandonado?
-Tudo abandonado. A Revoluç_ão se perdeu na
repressão e na corrupção.
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Está a_qui para toda a Nação ver na apreciada ..Coluna do Castelo'', de segunda-feira, dia 22, um longo artigo, que peço, também, seja incorporado ao meu pronunciamento, no qual demonstra. de maneira clara e irretoiquível, que o Sr. Tancredo Neves proferiu essas palavras,
das quais depois se arrependeu e se retratou, o que mostra a sua total incoerência que culmina, agora, confessas
declarações proferidas em Porto Alegre e estampadas no
jornal O Globo.

O Sr. Hum~rto Lucen~c_ --"~ora!l!__d~mentidas.
OSR. AWYSIO CHAVES-NaopiniãodeV. Ex•,
foram desmentidas. A imprensa publica, tem a fita gravada, põe à disposição do PMDB, e V. -Ex' se limita a dizer que foram desmentidas.
O Sr. Humberto Lucena -

Eu li a entrevista.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Então., "franciscatou"
mais uma vez, segundo diz o repórter...
O Sr. Hélio Guelros -

Quem é- FranciscatÕ?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Franciscato é o êmtdo
do Dr. Tancrid_Q Neves.

O Sr. HuRiberto Lucena -

b do Partido de V. Ex•.

O SR. ALOYSIO CHAVES- É o êmulo do Dr.
Tancredo Neves. Sr. Presidente...
O Sr. José Fragellt- É o amigo intimo do Presidente
da República.
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com o assunto, porque quem escolhe os delegados é a
bancada do partido majoritário. Então, uma bancada
majoritária, apenas- Unia parte de uma Assembléia, é que
vai editar a norma, norma de natureza pertinente ao Direito Eleitoral, cuja competência, no caso, ê exclusiva da
União. Entãp é esta Bancada que vai explicitar e dizer
como deve ser feita a eleição. Não tem nenhuma competência parã. fazê-lo. Nós poderíamos parar aqui a argumentação e dizer, concluindo: se a Bancada pode explicitar, com mais razão o- pode fazer a Mesa do Congresso
Nacional, que_ é a Mesa que preside o Colégio Eleitoral.
Mas,
PreSi.dente, 'deSdobremos ·o racíOcínio. SC
houver, nesta hipótese que eu figurei, impugnação- digamos que uma determinada bancada resolva fazer avotaÇão, Se n.ão tivesse sido baixada a instrução, por votação nominal, e parte dessa bancada, inconformada, interpusesse recurso. Qu_em dele conhece. A Mesa do Cori- gresso Nacional, que recebe a lista e publica, depois, a
relação, com a constit_uição definitiva do Colégio Eleito·
ral. Se a Mesa do COngresso Nacional tem competência
par-a receO--et="o iecurSo e para cOfrigir uma decisão, como
rião tem para editar um instrução e uma norma dessecaráter? t: unia contradição absoluta, que não resiste à menor análise, __ao menor enfoque de natureza juridica, Sr.
Presidente.
Na realidade, volto a insistir: nós estamos aqui, Sr.
Presidente, apenas mostrando à evidência que a decisão
da Mesa do Congresso Naci_onal, baixada por maioria,
com os votos de eminentes colegas do meu Partido, não é
infame, não é imoral, nem peca por qualquer vicio que
possa justamente merecer reprovação.

sr.

O Sr. Humberto Luceaa - Não apoiado!
O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, o acerto da decisão da M~a ...
F~ndo spar a
- O orador só poderá ser interrompido
pelo aparte con_cedido.

_0-_SR. PRESIDENTE_ (Ahuir Pinto.

campanhia~)

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu agradeço a V. Ex•,
mas o Senado todo está observando o que se passa, Enqo~nto _o nobre Uder do PMDB proferia O Seu dis-curso
- embora nele tenha aciCatado o nobre Senador LO~
manto JÓnior, seln JiieConceder apafte- a CaSa, oUvlh:.:
o em silêncio, como merece-s: _Ex•_A&Ora, cotilo a minha
exposição incomoda profundamente a Oposição, porque
ela estã alicerçada em fatos irretorquíveis, o que se oUve
e o que se verifica, Sr. Presidente, é esta tentativa de interromper e frustrar a minha exposiçãO. Sem êxito, porque V. Ex• é um vigilante Presidente, atento ao nosso
Regimento, e eu também peço o cumprimento dele, Sr.
Presidente.
Mas, este fato, Sr. Presidente, derrionstra à saciedade a
necessidade iiJdiscutíVéi desSa exPlicitação ãtravés das
inStruções pela Mes~ do S~nado.
Em primeiro lugar, porque o Tribunal Superior Eleitoral, que tem em matéria eleitoral competência, inclusive normativa, para, através de instruções, esclarecer textos de lei, interpretar, iluminar dispositivo legal, enfim,
trazer para o processo eleitoral todos os es.clarecimento
necessãrios à boa marcha dos trabalhos, no caso, já declinou d:a sua compet~nciã; pOrque e-m relação à Mesa cio.
Senado, que é a Mesa do Congresso Nacional, o Tribunal Superior não tem cpmpetência reCursal. O recurso, se
hçmver, en} alg~ma J11~téria, ser~ destinado _ao S_upremo
Tribunal Federal. Pergunta-se, então: numa omissão,
numa l~cuna, numa imprecisão da Lei Complementar,
quem a deve explicitar através de instruções? Não é o
Tribunal Superior Eleitoral. Logo, s_ó pode ser a Mesa
do_ Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o que pretende a Oposição é de uma incoerênCia total. Primeiro, acha que caberia à Assembléia
Legislativa. A A~sembléia Legislativa !'!ada tem a ver

Q SR. A_LO~SIO C!JAV~- Esta tent~tiva da Oposição, agora, de obter· a qualquer preço, a qualquer custo, a sua vi_tória neste Colégio Eleitoral, que ela condenou, Colég_iO Eleitontl ~ue foi verbefad-o, há poucos mo~
mentos, d.a tribuna dO Senado pelo Líder do PMDB, a
teõ.tâtiva reita pela Oposição de arrebatar a vitória do
PDS previamente assegurada nas urnas, em 1982, é um
esbulho sem precedentes neste País; é uma tentativa de
arrebatar dC! meu Partido uma vitória incontestável que
obteve nas urnas 5io dia IS _de novembro de 1982. E
quem afir!tlo_u isso_ perante esta Casa, respondendo ao
discurso do Deputãdo Ulysses Guimarães, foi o então
PreSidente- do meu Partido, Senador José Sarney, que
hoje integra:a chamada Ari3.nÇa Democrática, as bostes
do PMDB, e é candidato desse Partido à VicePresidênCia_ -da RCpúb-IICa.
Deste discurso, Sr. Presidente, leio a seguinte passagem:
~'Não podemos aceitar a acusação de vício do
Colégio Eleitoral, uma vez que foi eleito pelo povo,
em novembro último, com regras e destinação sufi- cientemeõte conhecidas, que constam da Constituição. E o po~o- brasileiro nos fez maioria. A grandeza de um partido afere-se pelo percentual de votos
obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados, segundo o que dispõe a Constituição- no
seu art. 152, § 2Q, item II. Obtivemos 17.775.738 votos-, votação superior à do PMDB. O Presidente desse Partido, em seu discurso, citou a votação para o
Senado, como se essa fosse aferição da vitória."

Adiante, depois de comparar e analisar u resultado do
pleito recém-realizado na Grã-Bretanha, acrescenta:
. ~·voltando ao _Brasil, na última eleição _todos os
eleitores sabiam que votando para a Câmara e Senado estavam votando para a formação de um colégio
eleitQr::tl Q_estinado_a eleger o Presidente da R~úbli
ca. OS 50 milhões de brasileiros que compareceram
às urnas deram-nos a vitória."
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Aqui termina a citilção do discurso do então Presidente do PDS. E é esta vitória que a OpOsição quer- a-rrebatar, utilizando-se de processOs Os mais ilegítimos ·de aliciamento, indo procurar nos Estados, através de aliança,

aliança essa sim espúriCa, Cõril Goverfi.:idores eleitos com
votos vinculados pelo meu Partido, delegados que, pelo
dever da fidelidade partidãria, devem sufragar, no dia 15

de janeiro, o nome do nosso candidato para Presidente
' da República. Partido que, não satisfeito com essa ade-

são que a Nação repudia, transformada tambêm nesse
arremedo de aliança política, que é a Aliança Democrática, vai procurar Deputados e Senadores para tentar obter votos para o Dr. Tancredo Neves, quando esses Deputados e Senadores foram eleitos no dia 15 de novembro de 1982 com um-mandato imperativo para sufragar, nas eleições de 1:5_dejaneiro de 19~5!_ o candidato escolhido na Convenção pelo PDS para Presidente da República.
E agora, quando a Mesa do Senado pratica um ato
legítimo, inquestionável, lítripido, assentado em fundamentos jurídicos que não podem ser afastadOs, é aqui,
por companheiros desta Casa, acusada de maneira tão
violenta, tão cruel, tão dura, que eu não tenho palavras
para classificar.

O Sr. José lgo'do Ferreira- V. Ex• me permite um
aparte?

OSR. ALOYSIO CHAVES -Ouça V. Ex•. eminente Senador.

O Sr. José Igruíclo Ferreira- Nobre Senador Aloysio
Chaves, quero felicitar V. Ex• pelo esforço, embora sem
glória, de Sllstentãçãc:i -d-0 ato da MCsa, no dia de ontem.
Mas, eu apenas indago de V. Ex• como a Mesa poderia
regulamentar aquilo que, embora existindo, aiitda não tinha força obrigatóría-:- A"IC:T sô~VCío_a_ ~er imblicãda hoje,
se não me engano. De maneira que não há como, apartado o aspecto de poder ou não o Senado regulamentar,
indaga-se se pode o Senado regulamentar uma lei, que
embora existente não tenha força obrigatórii, POi-qU:C- a
lei só entra em vigor na data da sua publicação". E fevoga
as disposiçõeS em Contrario, incluSive todas aquelas qUe
a regulamentaram antes da sua própria publicação. De
maneira que, no mínimo, a decisão dà MeSa do SenadO,
ontem, é insubsistente e precisa ser repetida, ainda que se
admitisse- a valídade desse- procediri1ento.~

Agora. hã um documento com que eu desejo encerrar
esta exposição, razendo o seu- registro, Pofqúe~ pareceme, vai ser negado de novo. O Dr. Tancredo Neves, segundo diz o Líder Humberto Lucena, repudiou as declarações da Bahia, que constam de uma fita gravada, a
prova material, portanto. O Dr. Tancredo Neves, segundo afirma o Líder do PMDB, repudiou as declarações
ontem proferidas c:m Porto Alegre, que estão estampadas em todos os jornais do Pais. S possível que venha a
repudiar as declarações que vou ler.

o sr~ HUmberto Lucei.a -

Isto

eu não___rl;isse.

O SR. ALOYSIO CHAVES -:- ~possível que venha
repudíar as nOvas declarações que lhe são ímputadas.

O SR. PRESIDENTE (LomantQ Júnior)- O orador
não pode ser aparteado sem permissão.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite um aparte?
O SR. AWYSIO CHAVFS- Eu vou concluir.

O Sr. Humberto Lucena -Já que V. Ex• me citou, O.ovamente, só para um- esclarecimento.

O Sit PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Advirto
ao Líder do PMDB que S. Ex• não pode apartear sem a
permissão do orador. (Faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex•, Senador, afirma que as declárações atribuídas ao Dr. Tancréd.o Neves, ex-Senador Tancredo Neves, iia Bahia, não são verdadeiras, porque estas o comprometem demais.

O Sr. Humberto Lucena- Eu não desmenti as declarações de Porto Alegre. Eu disse que S. Ex• havia afirmado o que afirmou, em relaÇão à eleição indireta~ Foi_ o
que eu disse.
O SR. AtoYSIO C'HAVES - V. Ex• desmente ou
confirma: as declarações de Porto Alegre?
O Sr. Humberto Lucena- Confirmo! E digo que S.
Ex• as fez em relação às eleições indiretas. _
O SR. AWYSIO CH:AVES- Então. nobre Senador, V. Ex• acha_que o voto a descoberto, nominal, é o
digil.o, enquanto que o voto secreto ê o dos covardes?

O-Sr. HulilbeiiO LuCeni.- Na eleição -íridirela, sím!

Nobre Senador. cu

O SR. ALOYSIO CH:A VES- Toda pregação demo-

poderia responder a V. Ex• com um trecho da nota ontem emitida pela Executiva do PMDB, lida hã poucos
momentos, da tribuna desta Casa, pelo Líder de sua bancada. Nesta nota, estâ escrito: •• ...--referindo-se à Lei
Complementar n' 47, -lei sancionada pelo Senhor Presidente da República". Esta sanção foi exprêssamente
comunicada ao Presidente do Senado Federal, que recebeu o ofício e o autógrafõ-âa lei sancionada. Para efeito
de uma medida interna, da Mesa do Senado, para disciQ.Iillõ'!.~i_ã_9 J!ç_qt_~,lé_rí:i ijrgc;ntissima, foí_baixado o_ato, de
tal maneira que a sua publicação, para produzir efeito
jurídico, também corresse simultaneamente com a publicação da lei.
Ãí está explicado: urgência urgentíssima dessa matêria. Foi açodamenio da Comissão Executiva?- Não.
Nós, por acordo de Liderança, entendemos que essa matêria precisava ser regulamentada com toda urgência.
Para a sua aprovação, no Senado, foi obtido o regime de
urgência urgentíssima; na Câmara, igualmente, e no Senado Federai, ao retornar, também, em regime de urgência urgentíssima. Poder-se-â dizer que essa urgência se
exaure com o processo legislativo. Mas não se exclui nem
se retira a urgência que é insita à matêria, urgênciá que
está na pr-ópria natureza da matéria. E o prazo fataf de
31 de agosto exigia uma providênclá im-ediãta, como fOi
tomada pela Mesa do Senado Federal. EstSt Sr. Presidente, é a reposição da verdade.

crática, no Brasil e no mundo, diz que a conquista maior
da democracia é o voto secreto...

O SR- AWYSIO CHAVES -

O Sr. Humberto-Luct!na --A conquista maior é a Coragem!
O SR~ PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- (Fazendo
soar a compainha.) -- Lembro ao nobre Lider do
PMDB que o Líder do PDS, o orador que ocupa a tríbu:..
na, não lhe concedeu aparte. A sua intervenção é insólita!
O Sr. Humberto Lucena- É a coragem, Sr. Presidente!.
O SR~ ALOYSIÜ CHAVES- Não ê ~coragem, não!
_ ~ ~ -~~onveniênciaJ __ _ _ ___
_ _

O Sr. Humberto Lucena - ~a coragem. E é isto que
V. Ex•s não querem.~ a coragem cíviCa. do voto a descoberto!
O SR. ALOYSIO CHAVES.- Não é coragem, é conveniência, é oportunismo, nobre Senador!
Vou ler, para V. Ex', para provar que ê oportunismo
uma riotfcla da Folha de S. Paulo de hoje, dia 23 de outubro, cujo título é o seguinte: ..Tancredo admitia o voto
secreto, diz peemedebista". Admite, vamos admitir Q.ue
S~ Ex• fez uma grande concessão!
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"TANCREDO ADMITIA O VOTO SECRETO, DIZ PEEMEDEBISTA
(D~ Sucursal de BrasDia)
O candidato da Aliança Democrática à Presidência, Tancredo Neves, estaria tão convencido de que
o voto secreto na escolha dos delegados estaduais ao
Colégio Eleitoral não lhe traria prejuízo que, hã cerca de um mês e meio, autorizou seus correligionários a adotarem a medida na redução da Lei
Complementar que regula a matéria. A revelação é
do segundo Vice-Presidente da Câmara, Deputado
Valber Guimarães, um dos que recebeu orientação
d~ Tancredo para que o PMDB fosse flexivel nas negociações com o PDS e aceitasse o voto secreto para
a_~leição dos delegados das Assembléias Legislati-

vas.
Valber chegou a comunicar essa orientação ao
Líder do PMDB: no Senado, Humberto Lucena, sob
o argumento de que para Tancredo Neves era tão
importante a aprovação da Lei Complementar que
o võto ~secreto nas Assembléias Legislativas seria
''Um preço pequeno" a pagar pela rápida tramitação do projeto.
O pteço só não precisou ser pago porque, pouco
depois o Senador Humberto Lucena conseguiu chegar a um acordo com o Líder do PDS, Aloísio Chaves~ no sentido de transferir para a Câmara a luta
em torno da aprovação da Lei Complementar. Algumas vezes, a tramitação uniu os interesses de malufistas e tancredistas conta as obstruções regímen-~ tais do grupo Só-Diretas do PMDB e dos parlamentares do PT.
O Segundo Vice-Presidente da Câm.ãra acredita
que Tancredo Neves manterá a vantagem sobre seu
-adversário inesmo que a escolha se faça por voto se~ -creto pois, -do contrário, não teria autõrizado que a
proposta fosse negociada no projeto de Lei Complementar. Valber Guimarães acrescentou que, ainda
assim, o PMDB deve protestar agora contra a decisão da Mesa do Senado porque ela ..é autoritária e
arbÚrária, contrariando tudo que foi deCididO entre
os grop.ólf adversãrios durante a tramitação do projeto".
.A seu ver, trata-se de precedente que a oposição
deve rejeitar ..não porque se sinta prejudicada, mas
porque pode encorajar os ffialufistas a cometei-Cm
novos atentados conta a legislação vigerite, Sobretudo_ por ocasião da reunião do Colégio Eleitoral".
Sua opinião ê de que, na maioria dos Estados,
TaucreQ.o Nev~ manterá a escolha dos mesmos delegados que lhe garantem a maioria dos votos das
Assembléias Legislativas, e ainda terá chance de reverter o quadro no Maranhão, onde Malufacaba de
desestabilizar a tendência Pr6-Sarney, e no Rio
Grande do Sul, onde Jair "Soares prepara-se para
obter o controle de parte da delegação gaúcha."
E aqui, Sr. Presidente, narra-se tudo o que se passou,

inclusive, a aquiescência, naquela oportunidade, do Sr.
Tancredo Neves a que se inserisse nessa regulamentação
o voto secreto. Agora, o voto secreto ê repudiado, o voto
~ecr~to é o voto dos covardes. Mas porque falava em
Porto Alegre e, talvez, seja da melhor tradição gal1cha, S.
EX' declarou que essa ê uma luta de machos, ê uma luta
de homens. Não quero lembrar um famoso aparte nesta
Casa, dC alguéni que achou que, no seu Estado, 50%
eram mulheres e 50% eram homens e estavam todos satisfeitOs.-Digo apenas ao País que esta é uma luta de homens de responsabilidade, que devem guardar coerência
com suas idéias e com seu passado politic-o e, sobretudo,
devem demonstrar de maneira clara. límpida, à Nação,
que desejam realmente trabalhar e cons~ruir o regime democráticõ e nãO se utilizar de uina oportunidade de expediente para tentar arrebatar de nosso Partido a vitória
que obtivemos nas urnas no dia IS de novembro de 1982.
(Muito bem! Palmas. O orador ê cumprimentado.)
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ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA
23'- Reunião, realizada
em 23 de agosto de 1984
(Extraordinária)

Âs onze horas do dia vinte e três de agosto de mil no~
vecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente, Benedito Ferreira, Jorge Kalume, João Castelo, Severo Gomes, Cid
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PLC n' 238/83, PLC n• 19/83, PLC n• 68/83, PLC n•
56/83, PLC n• 204/83, PLC N• 65/84 e PLC N• 111/84.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco GuHherme T. Ribeiro, Assi$tente
da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
24• Reunião, realizada
em 3Õ de agosto de 1984.
Extraordinária

Às onze horas do dià trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e quatrO, na sala de reuni9es da Comissão,
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores
Severo Gomes; Vice-Presidente no exercício da Presidêncer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José Lins,
cia, Luiz Cavalcante, Gabríel Hermes, Jorge Kalume,
Luiz Cavalcante, Albano Franco e Fábio Lucena. CõnsJosé Ffagelli, João Castelo e Benedito Ferreira, reúrie-se
tatada a existência de número regimental, o Sr. Presidena ComiSsão de Economia. Deixam de comparecer, por
te declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
motivo jsutlficado, os Srs. Senadores RObel-fõ- CampOs, Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. São
José Lins, Albano Franco, Fernando Henrique Cardoso,
as seguintes ,matérias ãprt:ciadas pela Comissão: Proj~tõ~
Cid Sampaio -e Fábio Lucena. Havendo número regide Lei da Câmara n"' 82/78 - Esten-de a todas as espécies
mental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos,
de animais o processo de 'abate com prévia ínSensibilidispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
zação por métodos técnico-científicos. Relator: Senad_or_
dada como aprovada. São apreciadas as seguintes maJosé Fragelli, que oferece paréCer· favor-ável ao projeto
térias: Projeto de Lei da Câmara n" 212(83- Acrescencom as emendas apresentadas pela CA. Conhecido o pata parágrafo ao artigo 13 de Lei n" 5.474, de 18 de julho
recer do Relator, o Sr. Senador Benedito -Ferreira solicide 1968, que dispõe sóbre as duplicatas e dâ outraS prota vísta da matéria, por entender que a matéria âeva sei'
vidências. Relator: Senador João Castelo, que apresenta
estudada com mais profundidade. A Presidência concede
parecer favorável ao projeto. Não havendo· quem queiraa vista solicitada. Projeto de Lei da C"amara ri9 69/83- - disCU.tiMlO~ a Presidência coloca a matéria em votação,
Dã nova redação ao inciso VI do artigo 43 da Lei n~'
sendo o parecer considerado aprovado. Projeto de Lei
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o
do Senado n" 200/83- Determina a coricessão de subsícondomínio em edificaÇões e incorporações imobidios par-a a coinPra de gêneros de primeira necessidade a
liárias"; Relator. Senador José Fragelli, que emite parepessoas de baixa renda. Relator: Senador João Castelo,
cer favoráVel ao projeto. Usam da palavra para discutrque emite parecer favorável ao projeto e à emenda oferelo os Srs. Senadores Cid Sampaio, Benedito Ferieirã e -o
cida pela CCJ. Não hã discussão e a Comissão aprova o
próprio Relator da matéria. Colocado em votação~ o paparecer por"-u-nanimidade. Projet_o_de Lei do Senado n~>
recer é aprovado pela ComisSão. Projeto de Lei da Câ56(79 - -CoDiJ>lementar- Cria a Cegião metropolitana
mara n"' 133/82- Altera dispositivos do D~eto-lei n~'
de Goiânia-GO, na fónna do_ artigo 164 da Constituição
986, de 21 de outubro de 1969, cjue institui normas básiFederal. Relator: Senador Benedito Ferreira, qUe oferece
cas sobre alimentos". Relator: Senador Jorge Kalume,
parecer favorável ao projeto. A Comissão aprova por
com vista para o Senador Cid Sampaio. O parecer aPreunanimidade o parecer proferido. Projeto de Lei da Câsentado pelo Relator ê favorável ao projeto. O Senador
mara n' 56J83_- Dispõe sobre o parcelamento de débiCid Sampaio apresenta VOfOC:m separado, favorável, na
tos das_prefeituras Municipais perante o In-stituto de Ad_forma da emenda nl' I-CE- Substitutivo- qUe oferece.
ministl'ação Tlrfã-riceira da- Pi'evidéncia e AssiStência SoColocado em discussão, o Relator, Senador Jorge Kalucial -lAPAS, e dá outras providências. Relator: Seriame solicita a palavra para manifesta~ sua concordância
dor Luiz Cavalcante, que apresenta parecer favorável ao
com o voto em separado do Senador Cid Sampaío---:.
projeto. Colocado em discussão, não há quem solicite ~
Diante disso, a Comissão aprova o voto em séparado do
palavra, ·sendo o mesmo considerado aprovado. Projeto
Senador Cid Sampaio, que passa a coi:t.stituir o parecer
de Decreto Legislativo n" 19/82- Aprova o texto do
deste órgão, ficando prejudicado o parecer do Relator,
Acordo de Cc-produção Cinematográfica entre o Goque constitui, então, vOto Cm sepaiido, vencido. Mensaverno da República Federativa do Brasil e o Governo da
gem n~' 134/84 - Do Sr. Presidente da República, subRepública Portu_guesa, firmado em Lisboa, a 03 de fevemetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
reiro de 198"1. Relator: Senador Jorge Kalume, que ofeSr. Ministro 'da Fazenda, para que seja autorizado o Gorece pareCer favorável ao projeto. NãO há discussão C a
verno do Estado de São Paulo a elevar, temporariamen~
Comissão concOrdando com o parecer proferido -o aprote, em CrS 17.247.904.533,00, o montante de sua divida
va. Projeto-de Decreto Legislativo n' 38/83 --Aprova o
consolidada ii:t.tema. Relator: Senador Fernando Hernitexto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e As~
que Cardoso, que apresenta parecer favorável, concluinsistência MUtua entre as Direções Nacionais de Aduanas
do por um Projeto de Resolução. Conhecido o parecer
(incluldos os anexos I e V celebrados na cidade do Méxido Relator, o Senador Benedito Ferreira solicita vista da
co, a II de'setembro de 1981. Relator: Senador Gabriel
matéria, pois, segundo afirmou S. Ex•, pretende realizar
Hermes, que emite parecer favoráVel ao projeto. Não ha~
um estudo mais miriucioSo sobre a solicitação do Govervendo quem queira discuti-lo, o parecer ê considerado
no do Estado de São Paulo. A Presidência defere o pediaprovado. São adiadas as seguintes matérias: PLC n~'
do. Mensagem n"' 136/84 - Do Sr. Presidente da Re65/84, PLS n• 140/82, PLS n• 154f75- Complementar,
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
PLS n~' 144/83 e.PLS n' 248/81. Nada mais havendo a
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autratar, encerra-se a reunião; lavrando eu, Francisco Gui-torizada a Prefeitura do Município de São Paulo (SP) a
lherme Thees Ribeiro, Assistente da COmissão, a presen:
elevar, temporariamente, em Cr$ 18.385.502.310,00 o
te Ata que, lida e aprovada, será assinada pela Sr. Presimontante de sua dívida consolidada. Relator: Senador
dente.
Fernando Henrique Cardoso, que oferece parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Conhe25• Reunião, realizada em
cido o parecer do Relator, o Senador Benedito Ferreira
12 de setembro de 1984
solicita vista do projeto, pelas mesmas razões expostas
no item anterior. Sua solicitação é atendida pela PresiÂs dez horas do dia doze de setembro de mil novecendência. São ·adiadas as seguintes matérias: PLC n913/81,
toS e Oftenta e quatrO, na sala de reUniões da ComisSão,

Sampaio, José Fragelli e Fernaildo Henrique Cardoso,
reúne-se a Comissão de Econom_ia,_ Deixam de compare-
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ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores
RQberto C.amf>os, Presidente, Luiz Cavalcante, Marcondes Gadelha, José Fragelli, José Lins, Fábio Lucena, Se~
vero Gomes, Jorge Kalume, Albano Franco, Pedro Simon, Gabriel Hermes e Fernando Henrique Cardoso,
reúne-se a Comissão de Economia._Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Benedito
Ferreira, João _Ç:aste1o e Cid Sampaio. H~vendo número
regi.m~ntal, o Sr. Presidente de_clara abertos os trabalhos,
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada c_omo aProvada. São apreciadas as seguintes lnatéiias Constantes da-_pãuta: Mensagem- n~' 138/84-- do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Senhor do Bonfim (BA) a contratar operação de crédito
no valor de CrS 2.234.9-98.540. Relator: Senador Albano
Franco, que oferece parecer favorável, concluindo por
um Projeto de Resolução. Não havendo objeção, o parecer é dado como aprovado. Projeto de Decreto Legislativo n' 41/81- aprova o texto do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, assinado ~m Bogotá, a 12 de março de I981. Relator: SeiiB.dor Jorge__ Kalume, que apresenta parecer favorável ao projeto. Não havendo quem queira discuti-lo,
o parecer é considerado aprovado. Projeto de Lei do SeM
nado n"' 232/81 -autoriza o Poder Executivo a instituir
adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros, chaM
rutos e fumo para cachimbo, revertendo o-produto dessa
arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus.
RelatoT: Senador Pedro Simon, que emite paracer favorável ao projeto. Não havendo manifestação em contrário, o pai'ecer é aprovado. Projeto de Lei da Câmara
nl' 68/83-..,. acrescenta dispositivos aos artigos 11 e 12 da
Lei n"4.380, de 21 de agosto de 1964, que "institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse
social, o Sistema Financeiro para a aquisição da Casa
Própria, cria o Banco Nacional da Habitação- BNH
- e Sociedades de_Crédito Imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá
outras prividências. Relator: Senador Gabriel Hermes,
que oferece parecer favorável ao projeto, que ê aprovado
pela Comissâo .. Projeto de Lei da Câmaranl' 13/81- introduz alteraç-ões na Lei n' 60~. de 5 de janeiro de 1949,
que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salãrlo nos dias feriados civis e religio~
sos". Relator: Senador Pedro Simon, que apresenta parecer favorável ao projeto. Não hâ discussão; e o parecer
ê considerado aprovado. Projeto de Decreto Legislativo
nl' 28/83- aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação TéCnica e Científica entre o Governo da Repliblica
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti,
celebrado em Brasília, a I 5 de outubro de 1982. Relator:
Senador Luiz C~vaicante, que emite parecer favorãvel ao
projeto. Não haVendo objeção, o parecer é aprovado
pela Comissão. Projeto de Lei do Senado n' 233/81 fixa percentual mínímo pãra aplicação em educação pelâs..empresas em que o_ Estado tem participação majoritária. Relator: Senador Luiz Cavalcante, que oferece parecer favorável ao projeto. Não hã opinião em contrãrio,
o parecer é aprovado. Projeto de Lei do Senado n"
113/83- disciPlina o uso de caracteres nas publicações
obrigatórias. Relator: Senador Fábio Lucena, que oferece parecer favorável ao projeto. Não há objeção ao pareM
cer proferido, sendo considerado aprovado. Projeto de
Lei da Câmara nl' 204/83 - introduz alteração na Lei n'
5.107, de 13 de setembro de 1966, que iristituiu o Fundo
de Garantia-do Tempo de Serviço. Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso, que oferece parecer favorável
ao projeto. Não há discussão, sendo o parecer considerado aprovado. Projeto de Lei da Câmara n~> 114/84- institui o Seguro Obrigatório para Atletas Profissionais-.
Relator: Senador José Lins, que apresenta parecer favorável ao projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, é
dado corno aProv~do. Mensagem n' 155/84 - do Sr.
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recer favorável. Colocado em discussão, o Senador Seve-.
ro Gomes requer seja-lhe concedida, Eelo prazo regimental, vista dO pi--õCdsado, -sendo-lhe deferida pela Presidência. Item 3i Projeto de Lei do Senado q9 09/84-Df,
-que "altera a estrutura das categoria~ funciOnais iie"Motorista Oficial, Agente de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela
Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências." Relator: Se:ilador Roberto Campos, que emit~: parecer favorâvd ao PrOceSsado. COIOcildO o parecer
do Relator em discussãO e nãO havendo quem fizesse uso
da_ pãlavra, é colocado em votação, sendo o mesmo
aprovado, por unanimidade. Item 5: Projeto de Lei da
Câmara n9 169/83, q-ue "assegura ao servidor público o
direito de afastar-se de seu cargo ou função, durante
campanha eleitoral, sem prejuízo de seus vencimentos e
vantagens, introduzindo modificaç-ões no vigente Código
Eleitoral." RelatOr: Senador José Lins, que emite pare-:
cer favorável ao processado. ColocadO _ém discussão e aseguir em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 6: Projeto de Lei da Câmara n9 55/84, que "determina que oS depósitos e iepasses dos órgãos púhlícos
COMISSÃO DE F1NANÇAS
federais do Nordeste sejam feitos no Banco do Noideste
do Brasil SJA-BNB". Relator: Senador José Lins, que
IS• Reuniio, extraordinária, realizada,
emite parecer favorâvel, na forma da Emenda n9 1-CF,
em 10 de outubro de 1984
que ~presenta. Em discussão _o parecer do Relator e não
Às 10:15 horas do dia 10 de outubro do ano de 1984, __havendo u_so cht palavra, a Presidência passa à votação
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala- Sedo relatório sobre o processado, sendo o mesmo aprovanador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Ita_do por unanimidade. Item 7: Projeto de Lei da Câmara o9
mar Franco, Presidente, Josê Lins, Vice-Presidente, Al223/83, que "assegura ao aposentado por invalidez, que
mir Pinto, Severo Gomes, Passos Pdrto, iutahy Magaretorna à atividade, após se recuperar parcialmente, ou
lhães, Carlos Lyra, Roberto Campos, Jorge Kalume e
para trabalho diverso do que habitualmente exercia, o
Gabriel Hermes. Deixam âe comparecer, por motivo jusdireito a manter os seus proventos. ''Relator: Senad_or
tificado, os SenhOres Senadores Amaral Peixoto, Jorge
Juta)ly Magalhães,., que emite parecer favofável ao proBornhausen, Amaral Furlan, Albano Franco, João Casces~çio._na_forma_da Emenda n9 1-CF, que apresenta.
telo, Guilherme Palmeira, Virgflio Távora, José Fragelli,
Em discussão o relatório e não havendo quem usilsse da
Pedro Simon, Cid Sampaio e Roberto Saturnino. Hapalavra, a Presidênc:ia passa à votação do relatóiio, senvendo número regimenta(, o Senhor Presidente determi_~
do o mesmo apróv~do por unanimidade. Item 8: Projeto
na a leitura da Ata da 14• reunião, que, colocada em disde Lei do Senado n9 46/75, que •'proíbe o uso dos pascussão e votação, é aprovada. O Senhor Senador Jutahy
seios públicos do Distrito Federal, e dá outras providênMagalhães pede a palavra e requer à Presidência seja forqias". Relator: Senador Jutahy Magalhães, que emite pamulado convite ao ex-Ministro da Indústria e Coinércio, recer contrário ao processado. Colocado em discussão e
Dr. João Camilo Pena, para presta! O esclafecimento pe-.
não havendo que fizesse. uso da palavra, a Presidência
rante à Co_missão de-Finanças do Senado·;- sobre a declapassa à votação do relatório contrário, sendo o mesmo
ração à Imprensa, a respeito de casos de corrupção exisaprovado por unanimidade. Item 9: Projeto de Lei do Setentes no Poder Executivo Federai, noticiadas nos dias 6
nado n9 163/84, que ..Reajusta os atuais valores de vencie 7 do co'rrente mês. Colocado o requerimento em dis-mentos e proventos dos servidores ativos e inativos do
cussão, usa da palavra o Senador Passos Pôrto, e maniSenado Federal, e dá outras providênçias". Relator: Sefesta a sua solidariedade à proposição do ilustre reprenador Passos Pôrto, que emite parecer favorável ao prosentante baiano, pela oportunidade da iniciativa. Em secessado. Colocado em discussão, não houve quem fizesse
guida, usa da palavra o_ Senador Jorge Ká.Jume e
u_sa _da palavra, razão por que a Presidência passa à vosolidariza-se com o requerente, indagando, ainda, à Pretação~ s_endo apro_v~do o parecer favo(ável. Item 10: Prosidência da ComissãO .sobre as pfovidênciãs que poderão
jeto de Lei dã Câmaia n"' 114/84, que ..institui o Seguro
ser adotadas caso o Dr. João Gamilo Pena não compaObrig(!.tório- para QS atletas profissionais". Relator: Sereça à Comissão de Finanças. A Presidência infomia ao
_nador Passos Pôrto, que apresenta relatório favoráveL
Senador Jorge Kalume que, sob a forma de convite; não·
Colocac;Ia a m~téria em discussão e não havendo o uso
pode coagir o Dr. Camilo Pena a comparecer à Comisdã paJav_ra, pas_sa-s_e, à votação, sendo o mesmo aprovasão, uma Vez que não se trata de convocação, que no cado por unanjmiQade.1tem 11: Projeto de Lei da Câmara
so, teria apoio regimerital para tomar deteiininadas me~- n"' 137/84, que ''altera a redação do ..caput" do artigo
didas. ContinuandO -ã-discussão, o senador José Lins usa
457, CLT, aprovada pelo Decreto-lei nt 5.452, de 19 de
da palavra com a finalidade, também, de manifestar-se
maiÕ de 1943". Relator, Senador Severo Gomes, que
solidário aos termos do -Requerimento formulãdo pelo
emite parecer favorável ao processado. Colocado em disSenador Jutahy Magalhães~ Não havendo quem fizesse
cussão e nãQ havendo o uso da palavra, a Presidência: couso da palavra para discutir o Requerimento, a Presidênloca em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimicia coloca o Requerimento em votação, sendo o -m-esmo
dade. Item 12: Projeto de Lei do Senado n"' 27/81, que
aprovado por unanimidade. Passa-se ao Item 1: Projeto
"altera a redação do art. 62 da vigente Consolidação das
de D~creto Leglsislativo n"' 1/83 que ..aprova as contas
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto: lei n9 5.452, de
do Senhor Presidente da 1fepública, relativas ao exercíl9 çle maio de 1943". Rdator: Senador Severo Gomes,
cio financeiro de 1980'?. Relator: Senador Roberto Camque emite p~recer favorável.~ lido, pelo Senador Jutahy
pos, que emite parecer favorável. Cofocado em discussão
Magalhães, o Voto em Separado, contrário à Propoo parecer do Relator, o Senador Severo Gomes requer a
sição. Colocado em discussão o Voto em Separado, Conconcessã.o de vista, sendo a mesma deferida pela Presitrário, o Senador Severo Gomes requer- a cOncessão de
dência da Coffiissão, Item 2: Projeto de Decreto Legislavista para reexame da matéira por ele relatada, sendo detivo n"' 33/83, que "aprova as contas do Senhor Presidenferida pela Presidência. Item 13. Projeto de Lei da Câma~
te da República, relativas ao exercício financeiro de
ri. n"' 80/8_4, que ;.fixa Oefetivo da Po!íeiã: Militar dó TerI 981 ". Relator: Senador Roberto Campos, -que emite parit6riõ-Federal de Roraima, e da outras providências".
Presidente da República, Submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que seja autoriza'da o Governo do Estado-da PilTaÍba, a contratar operação de crédito no valor de CrS
1.290~278.084. Relator: Senador Marcond_es Gadelha,
que apresenta parecer favorável, concluindo Por um Projeto de-Resolu-çãO. NãOh?i-discussão e o parecer ê aprovado. Mensagem n9 156/84- do Sr. Presideilte daRe·
pública, submetendo à aprovação do Selllido Federal,
proposta do Sr. MJnísirO di Fazeridã, para i;iue seja-autorizado o Govérno dO Estado di ParaíOa~ a contrã:tar
operação de crédito rio valor de CrS 31.761.029,820;Relator: Senador Marcondes Gadelha, que emite parecer
favorável, concluindo por um Projeto -de ResoluÇão. O
parecer proferido é aprovado pela Comissão. são ::idia~
das as seguintes matérias: PLS n9 248/81 e PLS n 9 09/8l~
Nada mais havendo a tratar, encCrra-se a reunião, la.:.
vrando eu, FrancisC-o-Gl!.'illiirilie-Tlleis Ríbeiro,--Àssistente da ComiSsão, -a pi:-esiú1fe Ata que, iidã ãprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente,

e

Relator: Senador Severo Gomes, que emite o relatório
favorável ao processado. Colocado em diséussâo e como
não se apresentasse quem fizesse uso da palavra, a Presi·
dência, na fomra regimental, passa __ à votação, sendo
aprovado por unãnimidade. Item 14: Projeto de Lei da
Câmara q9 ~/84, que "fixa os valores de retribuição da
categoria funcional de Engenheiro de Pesca, do GrupoOutras Atividades de Nível Superior, Código NS-900, e
dá outras providên_cias". Rel~tor:_Se_nador Alimir Pinto,
que emite relatório- favoráyet ao pl-oce.ssado. ColoCado
discussãq e n_ão havendo que usasse da palavra,
paSsa-se à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimLdade. Item.15: Projeto de Lei da Câmara n"' 153/84,
qiie···a·utOrizá a reversão ao Município de São FranciSco
do Sul, no Estado de Santa Catarina, do terreno que
menciona". Relator: Senador Jorge Kalume que emitê
parec~r fav_orável ao processado. Colocado em discussão
e, em seguida, à votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 16: Projeto de Lei da Câmlli'a n"' 56/83,
que "dispõe sobre o parcelamento de débitos das prefeituras municipais perante o Instituto de Administriição
FiO.ánceira ·da· PrCvidência e Assistência Social - lAPAS, e dá outras providências". Relator: Senador
Gabrief Hefmes, que emite parecer contrário ao processado. Cofoc3.do em discussão e, em seguida, à votação, é
o mesmo aproVado, por unanimidade. Item 17: Projeto
de Lei do Senado n9 200/83, que "determina a concessão
de subsídio Para a compra de gêneros de primeira necessidade a pessoas de baixa renda". Relator: Senador Passos Pôrto, que emite parecer contrário ao processado.
Colocado em discussão o parecer do Relator, usa da palavra o Se_n_~~or Jutahy Magalhães, requerendo à Presidência a._ concessão de vista, pelo prazo, regimental, do
procissãdo, sendo-lhe deferida a pretensão. Item 18 Projeto de Lei do Senado n9122/84-DF, que '•Altera a estrutura- de Categorias Funcionais do Grupo-Outras Ati~
vidades de Nível Superior, de que trata a Lei n"' 5.920, de
!9 de novembro de 1973, e dá outras providências." Re·
lator: Senador Jutahy Msgalhães, que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e, em seguida, em votação, é aprovado, por unanimidade, o parecer do Relator. Esgotada a matéria constante da pauta
dos trabalhos, o Senhor Senador Itamar Franco, Presidente da Comissão, Informa aos Senhores Senadores, estar sobre a mesa o seguinte processado: "Aviso n<~ 407SP/84", do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
UnlaO, encamin"hando aO Senado Federal cópia da Decisão do Plenário daquele Tribunal, com relação à documentação referente ao contrato firmado entre o Grupo
DELFlN e o Banco Nacional da Habitação, na forma
que eSpecifiCa", estando com o parecer do Relator designado, Senador Severo Gomes. Em vista do esplari3do, o
Senhoi Presidente consulta aos Senhores Senadores se
haveria alguma objeção quanto à inclusão extrapauta do
referido processado. Colocada a questão em discussão e,
em seguida, em votação, é aprovada a inclusão do referido Aviso, que passa a se constituir em Item 19: Aviso n"'
407-SP/84, ••do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal cópia
da Decisão do Plenário daquele Tribunal, referente à documentação relativa ao contrato firmado entre o Banco
Nacional da Habitação e o Grupo DELFIN, na forma
(rUe -especifica". Relator:- Senador ~evero Gomes, que
em-ite paricer no sentido de que seja O processado devolvido à ComiSsão Diretora, sugefindo a Cotliissão de Finanças a formação de uma Comissão Mista composta de
7 Senadores e 7 Deputados, destinada a acompanhar a
tramitação final do julgamento da matéria pelo TCU e
propor ao Congresso, ao seu término, as providências
necessárias ao reguardo do interesse público, Como não
hâ previsão de tempo para o julgamento pelo Tribunal, o
Relator propÕe que a -Comissão deverá te! 12U (cento -e
vinte) dias de prazo, para concluir o seu trabalho, indicando as providências cabíveis. ColoCado 6n discussão o
parecer do Relator e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado, por unanimidade. Nada mais havendo a
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tratar, o Se~lior Presidente determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da con;:issão, a presente
Ata que, lida e achada conforme, é assmada pelo Senhor
Presidente, sendq encerrada a presente Reunião.
16• Reuniio da Comfssio de Finanças,
realizada em 18 de outubro de 1984
Âs dez horas do dia 18 de outubro-de 1984, Qa Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças do ScnadQ Feder~.
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente, José Fragelli, Jorge
Kalume, Carlos Lyra, Passos Pôrto, Hélio Gueiiõ:S~ Pedro Simon, Gabriel Hermes, Almir Pinto. Deixam de

comparecer por motivo justificado, oS Senhores Senadores Ámaral Peixoto, Jorge Bornhausen, Amarai Furlan,
Albano Franco, João Castello, Guilherme Palmeira, Jutahy Magalhães, Roberto_ Campos, Virgílio Távor8:_, J~sé
Lins, Severo Gorries, Cid Sampaio e Roberto Satumino.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. Pede a palavra o Senhor Senador Jorge Kalume para requerer a dispensa da leitura da
Ata da Reunião anterior. Colocado em discussão e, em
seguida, à votação o requerimento do Senador Jorge Kalume é o mesmo aprovado, sendo dispensada a leitura da
Ata da 15• Reunião da Comissão de Finanças, que é
dada como aprovada. Passa-se a_o Item 1: Projeto de Lei
da Câmara n' 244/83, que "determina a cõntrataÇão,
pelo regime da CLT, dos representantes do FUNRURAL que contém mais de dois anos de efetivo exercício
no cargo". Relator: Senador Gabriel Hermes, que emite
parecer preliminar pela audiência do Poder Executivo.
Colocado cm discu~ão e, cm seguida, à votação, é o
mesmo aprovado por unanimidade. Item 2: Projeto de
Lei do Senado O' 30l/80, que ..acrescenta dispositivos à
CLT". Relator: Senador Pedro Simon, que emite parecer
favorável, na forma da Emenda n' 2-CF que apresenta.
Colocado em discussão e, em seguida, à votação, é o
mesmo aprovado por unanimidade. Item 3: Projeto de
Lei do Senado"' 123/84- D!strlto Federal, que "altera
a estrutura da categoria Funcional de Bibliotecário, do
Grupo Outras Atividades de Nível Superior, de que trata
a Lei n' 5.920, de 19-9·73, e dá outras providências". Rc>
lator. Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável. ColocadO em discussão e, em seguida, à votação, é o
mesmo aprovado por unanimidade. Item 5: Projeto de
Lei do Senado D' l:Z0/84- D~trlto Federal, que ..autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair Clllpréstimo
interno, destinado ao desenvolvimento do Programa de
Aglomerados Urbanos". Relator: Senador Passos Pôrto,
que emité parecer favorável. Colocado em discussão, e,
em seguida, à votação, é o mesmo aprovado por unani·
midade. A Presidência da Comissão comunica aos Senhores Senadores presentes a existência de mais umaproposição na pauta dos trabalhos, constante do Item 4
da pauta (Projeto de Lei da Câmara nl' l5f83, que "acrescenta§ ao artigo 6,-da Lei _0._!_5.107, de 13~9-66, que
..crja o FGTS c dá outras providências", dispondo sobre
o pagamento de percentuais ao empregado despedido
sem justa causa", de autoria do Deputado Aldo Fagundes), que está com o parecer do Relator, Senador
Gabriel Hermes, contrário, exiStindo, porém, o Voto em
Separado, favorável, do Senador Severo Gomes. Coriio
o Senador Severo _G_omes não se encontra presente
Reunião, em virtude de estar presidindo os trabalhos da
Comissão_ Mista, destinada à apreciação do Projeto de
Lei n' 16/84-CN, que trata do Estatuto das Microempre·
sas, a Presidência da COmissão de Finanças propõe seja
a matéria constante do Item 4 adiada para a próxima
reunião. Colocada a proposta em discussão e não se
apresentand~ quem queira fazer uso da palavra, passa-se
à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da
Comissão, lavre a presente Ata, que, lida e achada conforme, é assinada pelo Senador Itamar Franco.
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COMISSÃO DE AGRICULTURA
3• Reuoüio, Realizada
em 27 de setembro de 1984.
Às dez horas do dia vinte: e sete de setemvro de_ mil
movecentos e oitenta e quatro, presentes os Senhores Senadores Álvaro Dias- Presidente, João Castelo, Mauro
Borges, Gaivão Modesto, Marcelo Miranda e Benedito
Canellas. Deixam de comparecer por motivO justificado,
os Senhores Senadores Moacyr Duarte e Car:los _L_yra.
Havendo número regimen.tal, são abertos os trabalb_os
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião aiiterior,
qUe é dada c:omo aprovada. São apreciadas as seguintes
proposições: Projeto de Lei da Câmara n' 291, de 1984,
que dá nova redação ao_ artigo 4' da Lei n"' 5.371, de5 dezembro de 1967, que ..autoriza a instituiçãO da Fundação Nacional do lndio, e dã outras providências"_ Relator: Senador Enéas Faria. Parecer: Favorável. Conclusão: AproVação do Pãreoc:r. P-rojeto de Lei da Câmara nt
102, de 19-83, que "altera o Decreto-lei n' 221, de 28 de
fevereiro de 1967- que dispõe sobre proteção e estímulo à pesca". Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: Pela audiêllciã ao -~ode r Executivo_._ Conclusão:
Aprovação do Parecer. Projeto de Lei do Senado n' 150,
de 1981, que "dispõe sobre a arrecadação de Bens Vagos,
paf3. oS efeitos que "especifiCa"- Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: Pela audiência ao Poder Executivo.
Conclusão: Ãj,rovação do Parecer. Projeto de Lei do Senado n' 89, de 198~, que dispõe sobre a proibição da
caça ao Jacaré. e dá outras providências". Relator~ Senador Benedito Canellas. Parecer: Favorável. Co~clusãQ;
Aprovação do Parecer. Projeto de Lei da Câmara n' 43,
de 1984, que autoriza a reversão ao Município--de Barra
do Garça, Estado do Mato Grosso, do terreno que menciona". Relator: Senador Benedito Canell~J.s. Parecer:
Favorável. Conclusão:_ Aprovação do Parecer. Mensagem n' 182, ·de I 983, do Senhor Presidente da República,
encaminhando à apreciação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro para Assuntos Fundiários. de
reassentamento de ex-ocupante de áreas indígenas, atra~
vês de alienação de terras de domfnio da União, situada
na Reserva Indígena de Parabubure, no Estado de Mato
Grosso". Relator: Senador _B_enedito Canellas. Parecer:
Favorável nos termos da emenda de n'2-CA. Conclusão:
Aprovação do Parecer. Projeto de Lei da Câmara ri' 92,
de 19841 que "obriga o plantio de árvores nativas e frutíferas nos projetas de florestamento e reflorestamento".
Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: Favorável.
_Conclusão: Aprovação do Parecer. Projeto de Lei da Câmara n' 86, de 1984, que autoriza a re":'c;rsão ao Mut_li_ç!':' __
piO do Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, do lm.óv:~:I
que menciona". Relator: Senador Gaivão Modesto. Parecer: Favorável. Conclusão: Aprovação do Parecer.
Projeto de Lei da Câmara n' 100, de 1984, que -dispõe
sobre a preservação da fauna fluvial na hipótese que especifica". Relator: Senador Marcelo Miranda. Parecer:
Fav-orável. Conclusão: Aprovação do Parecer. Projeto
de Lei da Câmara n' 37, de 1982, Que altera dispositivo
da Lei n' 4.505, de 30 de novembro de 1964- Estatuto
da terra". Relator. Senador Benedito Canellas. Parecer:
FaVorável. Conclusão: Aprovação do Parecer. Nada
mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãQ e para constar, eu; Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lav_rei a presente Ata que, lida e aprovada será assinado!!-, pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO D~ TRANSPORTES, COMUN:l.
CAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS (Cf)
l• Reuniio, realizada
em 4 de outubro de 1984.
Ãs onze horas do dia quatro de outubro de mil _nove-

centos e oitenta e quatro, na sala de_ reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexand~ Costa, presentes os Senhores Senadores Benedito F.erreira, Presidente, Aderbal
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J urema, Marcelo Miranda, Affonso Camargo e Hélio
Gueiros, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras_ Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores Senadores Alexandre Costa, Luíz Cavalcante e
Virgílio Tâvora.
Havendo nómero regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata·da
reunião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senh_or Senador _Marcelo _Miranda, que emite parecer favorável, ao Projeto de Decreto Legislativo nl' 39/83, que
"Aprova o Texto do Acordo relativo à construção de
uma ponte internacional sobre o rio Tacutu, entre o _Governo da República Federativa do Brasil e o Governõ da
República Cooperativista da Guiana, celebrado em
Georgetown, a 29 de janeiro de 1982". Posto em discussão e, em ~eguida em votação, é o parecer do Relator,
aprovad_o por unanimidade. Continuando o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Affonso
Camargo, que emite parecer favorável, ao Projeto de Lei
da__Câmara n' 103/84. que ''Dá a denominação de Afon·
so. -Pena ao Aeroporto de São José dos Pinhais, Estado
do Paraná". Posto em discussão e, em seguida em votação, é o parecer do Relator aprovado por unanimidade. Dando Prosseguimento, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Senador Aderbal Jurema, que emite
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'
141/83, que "Toma obrigatória a colocação do Símbolo
Internacional de Acesso em todos os locais e serviços que
permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dâ outras providências". Posto em discussão e,
em seguid~ em votação, é o parecer do Relator, aprova·
do por unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor Senador Aderbal Jurema, emite parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n' 49/84, que "Institui o passei livre
a professoras e seus dependentes, nos Transportes Urbanos Coletivos de Passageiros, e determina outras providências". Posto em discussão e, em seguida, em votação,
é o parecer do Relator, aprovado, com voto vencido do
Senhor Senador Marcelo Miranda. Continuando, e ainda com a palavra, o Senhor Senador Aderbal Jurema,
emífC pareCer favorável, ao projeto de Lei da Câmara n'
27/83, que ..dispõe sobre a divulgação, pelo Poder Executivo, do elenco de bancos de dados dos existentes no
País". Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o
parecer do relator aprovado, por unanimidade. Prosse~
guindo, o Senhor Presidente concede a palavra, ao Senhor Senador Marcelo_ Miranda, que emite parecer contrário, ao Projeto de Lei da Câmara n' 252/83, que. "dispõe sobre o tráfego de veículos de propriedade de órgãos
da administração pública, direta ou indireta, e dá outras
providências"_ Posto em discussão e, em seguida, cm votação, é o parecer do Relator, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor Senador Marcelo Miranda emite parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n' 09/84, que ..estabelece a obrigatoriedade do uso
de emblemas, indicativos das repartições públicas a que
pertençam, nos veículos automotores dos Serviços Públicos Federal, Estaduais e Municipais". Posto em discussão e, em seguida em votação, é o parecer do Relator
aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

(;OMISSÃO DE SAÚDE

t• Reunlio (extraordinária), realizada
em 13 de setembro de 1984.

As dez horas, do dia treze de setembro_ de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador Mário Maia, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Saldanha Derzi, Lourival Baptista e
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a Senhora_Senadora EuniCe Michíles, reitne-se-extraordi~
nariamente, a ComiSsãO de Saúde:

--

a.

da ComisSão, J?resei'I:~e ~ta. que lida
assinada pelo Senhor Presidente.

eaprovada, será __

Deixam de -c01rij)3fecer, por motivo justifíCã.ão,Os Senhores Senadores Claudionor Roriz, Almir Piilto, Marcondes Gadelha e Marcelo Miranda,
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, concedendo a palavra ao Senhor Senador Lourival Baptista, que emite parecer faVorâvel ao Projeto de Decreto Legislativo_ n' 25, de 1983,
que ..aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Sani-

tária Fronteiriça, concluído enTre o GOvefno da-Repllbiica Federativa do Brasil e o GovernO da República

da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro dC -1982.
Não havendo discussão, é o parecer submetido a votação, sendo aprovado, por unanimidade. Prosseguindo,
o Senhor Presíd~nte, concede a palavra à Senhora Sena~
dora Eunice Michiles, que emite parecer favoráveo ao
Projeto de Lei da Câmara nl' 57, de 1982, que "dispõe
sobre a execução do Projeto Dom Basco, resultantes das
conclusões da Comissão Parlamentar de InqUhito que
investigou o Problema da Criança e do menor Carentes
no Brasil". Não havendo discussão~ é o parecer subnletido a votação, sendo aprovado, por unanimidade. Esgotadas as matérias constantes de pauta, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando cumprida a finalidade da reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente

COMISSÃO D~ RELAÇÕES EXTERIORES
13' Reaniio, reaUzada em 17 de outubro de 1984

Às dez horas e trinta l:ttin"utos, do dia dezessete de oude mil novecenta:s e ·oitenta e q~atro~. na Sala de
Reuniões da COmissão, na Ala Senador Nilo COelho,
sob ~ P_residê!lcia do Sen~or Senador Luiz. Viana, pfCSi..
-dente, presentes oS Senhores -SenadoreS Pedro Simon,
Amaral Peixoto, Óçtávio Cardoso, Neison- Carneiro,
Louriv~l_Baptista, Jorge Kalume, GastãQ Müller, João
Calmon, Virgílio Távora, -Severo GoUJ.es, __'Morvam
Acayaba, Moaêy.r Duarte MarCo Maciel, reúne~se a
ComissãO-de Relações EXteriofeS.
Deixam.de com_parecer;por rp:Otivp justiftcadQ, os Senhores Senadores Roberto Campos, Jutahy Magalhães,
Enéas Faria, Itamar Franco e Saldanha Dêl-zi.
Hav(!~do número regimental, o Seiihor Presidente declara abertos ~~,trabalhos, _dispensando a leitura da Ata
da reunião_ art~·que é dada pór aProVii.da. A seguir,
Sua Excelência comunica que a reunião ·destina-se a
apreciação das matérias coristantCs de PaUta, bem. Como,
ouvir as exposições que farão os Senhores Álvaro da
Costa Franco Filho e Wladimii do Amaral Murtinho,
tl:'br~

e
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indicados para t!Xercerem as funções de Embaixadores
_ do Brasil junto à Organízação das NaçÕes Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura e junto ao Reino da Dinamarca, respectivamente, acerca das missões que desempenharão. Dessa forma, o Senhor Presidente determina
que a reunião torne-se secreta, para ouvir os Senhores
Embaixadores, e ainda, para deliberar sobre sobre as seguintes Mens~gens Presidenciais: nl' ·142, de 1984, submeie~do àaprovação do Senado Federal, a escolha do
Senhor Ãlvaro. da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe~ da Carre;ra de Diplomata~ paiS. eX.er_cei- ·a
fl).nçào de Eirihãixador do Brasil na Delegação Permanente do. Brasil junto à Organização das Nações Unidas
para a Educação, _Ciência C-Cultura,- República F'i"ancê:sa. Relator: Senado.r Nelson Carneiro; e nl' 131, de 1984,
submetendo_ à aprovação do Senado Federal, a escolha
do Senhor Wladirnír dO Amaral Murtinho,-Ministro de
. Priin~jra Clas~. da Carreira de Diplomata, para exercer
a funç·ão de Elnbaixador do Brasil junto ao Reino da" Dinamarca~ Relator: Senador Severo Gomes. Reaberta a
rewi~ão em caráter público, o Senhor Presidente dCter~ _
mina o adiamento na apreciação do parecer sobre o Pro- ~
jeto de Decreto Legislativo nl' 14, de 1984, face a austn-.
da do Relator, Senador Jutã.hy Magalhães.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavr:indo eu, Paulo Roberto Alincida Campos~ Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assióada pelo Senhor Présidente.

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
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ANO XXXIX - N• 136

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 1984

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Lo manto Júnior, 1•Vice-Presidente, no exercicio da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 59, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de empréstimo externo no valor de US$
55,500,000.00 ( clnqüenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares americanos), destinada a um programa de saúde na
Região Metropolitana de São Paulo.
Art. I• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação· de empréstimo externo no valor deUS$ 55,500,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e quinhentos mil dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada à
implantação de um programa de saúde na Região Metropolitana de São Paulo, naquele Estado;
Art. 2• A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a·serefetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. l '• item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados
da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 4.046, de 28 de maio
de 1984, autorizadora da operação.Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de outubro de 1984. -Senador Lomanto Júnior, I•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência:

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 60, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar operação de empréstimo externo uo valor de US$
80,000,000.00 (oiteuta milhões de dólares americanos), destinada ao Programa Rodoviário Estadual.
Art. I• É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo rio valor deUS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas,
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco central do Brasil,
destinada ao programa Rodoviario Estadual, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1984, USS20,000,000.00
(vinte milhões de dólares americanôs); em 1985, USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos); e, em 1986, US$
30,000,000.00 (irinta milhões de dólares americanos).
Art. 2• A operação realizar-se-ã nos termos .aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos
termos do art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados
da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda o disposto na Lei Estadual n• 4.583, de 20 de julho
de 1983, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de outubro de 1984.- Senador Lomanto Júnior, I•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 183• SESSÃO, EM 2S DE OUTUBRO DE 1984
l . l - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- A riso do Ministro-Chefe do Gabinete ClvU
da Preoldênda da República
- N~' 516/84, encaminhando os esclarecimêntos
do Ministério das Relações Exteriores, em atendimento à audiência solicitada pelo Senado Federal,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 68/79.
1.2.2- Oliclo do Sr. 10-5e<retárlo da Câmara dos
Deputadoa

Encaminhando à revisão do Senadu ãutógÍ'afo do seKtd!'te projeto:
"""":'"Projeto _de· Lei_ da Câmara·- n~ 174/84 (n"'
4.125j84{1ia Casa de origem), qiie rétifica, sem ônus,a Lei n~' 7.155, de J de dezembro de 1983, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício

SENADOR JOÃO- cÃLMoN...:.. MO~i~ento rei-Projeto de Lei da Câmara n' 44/81 (n"' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu~
vindicatório de professores-e servidores das universinic.ãção de massa (rádio, televisão, cinenia, jornais,
dades federais aUtârquicàs: Destinàção dC recursos
__ . revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
para a Educação.
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
SENADOR MAURO BORGES- Homenagem
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
aO servidor público.
·
produzidos, cMados, filmados, gravados, copiadosimagem e som- por profissionais e empresas brasi1.2.7- Leitura de projetos
leiras. VotaçiO adiada por falta de qoorum.
-Projeto de Lei do Se.nado n' 217/84, de autoria
-Projeto de Lei da Câmara n• 53f77 (n' 221/15,
, do Sr. SenadOr Gaivão Modesto, que torná obrigana Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob~
tória a prática, nás faculda_des de Ciências Agtfcolas
servar
ha renovação de contratos de atletas profissio~
e Escolas Agrícolas de ensino médio, de disciplina renais~ e dá Outras providências. Votação adiada por
feiente ·aos agrotOX:icos e de oUtros biocidas Cdá oufalta de quorum
tras providências.
-Projeto ~e Lei do Senado n' 218/84, de autoria
do Sr. Senador Amaral Furlan, que isenta do pagamento de direitos autorais previstos no art. 73 da Lei
n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973; os pequenos e
m_Çdios· c_o.merciantes e industriais.
1.2.8- Requerimento

-Projeto de Lei da Câinara n9- 65/79 (n'
4.257j77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-

Projeto de Lei da Câmara n' 14/&4 (n'

2.867/76_, n!J. Casa de origem), que introduz modifi· ·

-

N'~ 2?1/84, de a~toria d_o Sr. Sena_do_r_Itamar Fran~
co, solicítaiido informações ao Poder Executivo, que
menciona. Deferido.

cações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452; de ICJde maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu~
Iher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio
adiada por falta de quorum.

-Arquivamento do Projeto de Lei do Sen-ado n""
46/75; por ter recebido_ pareceres contrários, quãnto
ao mérito, das comissões a que foi dist.iibuído.
-Indicação do Presidente do Grupo BrasiiC:iro da
Associação Interparlamentar de Turismo, do Sr. Senador Jutahy__ Magalhã_es, para íntegrar a_Delegação
do Grupo Brasileiro que comparecerá ao 54' Coit~
gresso Mundial da Asta, a realizar-se em Las VegasEUA, no_ mês de novembro vindouro~--

Do Sr :senador Jutahy Magalhães, que se ausçntará do País.

-Projeto de Lei- da Câmara n9 211/83 (n"
origem), que acrescenta pará~
grafo único ao art._39 da Lei n" 1.060, de 5 de fevereiIO de.1950, que trata dà assistência judiciária aoS ne·
cessit_ado$. V:Qta_çio a_diada por falta de quorum.

financeiro i:le 1984. __ -

-

~

-

--

1.2..3- Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.4- Comunleações da Presidência

1.2.5- Comunlcaçio
Do Sr. Senador Jorge Kalume, que se ausentará do
País.
·

1.2.6- Dis<ursos do Expediente

SENADOR PEDRO SIMON, como t.lder- Fatos ocorridos esta manhã, na ·cidade de São LuísMA, relacionados com a indicaçãO dos delegãdos da
Assembléia Legislativa ao Colêgio Eleitoral. ·

L2.10- Comunfcaç4o da PresJdêncla
Convocação de sessão extraordínária a realiZar-se
hoje, às 18 iloias e 30 minUtos, com Otdem .do Dia
que- designa.
- ,_ 1.3 :.._,ORDEM DO !)IA
-Projeto de Lei do Senado n'~ 139/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decretolei n9l,541, de 14 de ~bril de_l977. (Leidas,Sublegf?n_- das). (Em regime de. urgência). Votação adiada por
falta Cle quorum.
_- _pr9jeto de Lei da Câmara n" I0/81, (n"
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a apo~
s_entadoda, com proventos Íntegra:ís, dos ex~
combatentes seguradaS da Previdência_ Soc4t,l. Vo-o
taçio adiada por falta de quorum.

~.112f80, __na_Cas;I~de

~:__PrOjeto de Lei da Câmãta n9 79/79 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pará~
grafo ao art. 5' da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Sociãl, alterada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de
1973. (Apreciação- prCliminar dã juridicidade). Vo- tação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do _Seriado n"' 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen~
to nos· preços de derivados do petróleo e do álcool,
~ qualldo destinados ao consumo próprio de motoris~
tas. profisSionais autônomos. Votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n~> 41/82, de: autoria
da Senadora Laélia- de Alcântara, que acrescenta arti~
go ao Decreto-lei nl' 594, de 27 de maio de 1969, que

Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o
estabelecimento e os privilêgios e imunidades da
Delegação da Comissão das CoinUnidades-EUropéias
no Brasil, firmado entre o Governo da República Fe_derativa do BrasH e a Comissão das Comunidades
Européias e concluído em Bruxelas, a 4 de abril de
1984.
-

instifuí a Loteria Esportiva Federal, e dâ outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

1.4-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR LOMA7vTO :rrJNIOR- Centenãrio
de fundação dos cursos odontológicos no Brasil.
SENADOR ROBERTO SATURNINO- Protesto contra demissão de empregados na Companhia ln:ternacional de Seguros.
SENADOR PASSOS PORTO -Inauguração da
hidrelétiiCa de Itaipu.

SENADOR JAISON BARRETO - Protesto de
entidades que menciona, contra a importação de alho
determinada pelo Governo.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Apelo à direção dos "DíáriOs ASSociadosjj de Min"as GêraiS; em
favor di perrnanêiicia, 6n JuiZ di-Fora-Md, da c_oIeção do jornal Diário Mercandl.

SENADOR GASTÃO MIJLLER- Artigo publicado no Jornal do BrasU, de 23 do corrente, de autoria do jornalista Fernando Pedreira, sob o título
"Brava gente".
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Revisão
da 'repartição das receiia.s públícas.
!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PR'óXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. ..

2-ATA DA 184• SESSÃO, EM 25 DE OUWBRO DE 1984
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos

- N9 272/84, de urgência, parã O Projeto de Decreto Legislativo n' l5f84 (n' 61/84, na Câmara dos

Ata da

- N"' 273/84, de autoria dos Srs. Senadores Gastão Mllller e Jorge Kalume, solicitando qUe não seja
realizada sessão do Senado no dia 19 de novembro
vindouro_, nem haja expediente em sua Secretaria.
Ap~--!~d~.

- N' 274/84, de autoria do Sr. Senador João CaiIifon e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão
do dia 20 de novembro vindouro, seja _destinado à CQmemoração ·do centenário ~e nascimento de Edgard
Roquette Pinto.·

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n"' 80/84 (n9 191/83;
na Casa de origem), que fixa os efetivos· da Polícia
Militar do Território Federal de Roraima, e dá outras providências. Aprovado, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. À Co~
missão de Redação.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 85/84 (n"'
2.484/83, na Casa de origem), que fixa os valores de
retribuição da categoria funcional de Engenheiro de
Pesca, do Grupo~Outras, Ativídades de Nível Superior, Código ~S-900,_ e dá outras providências. Apro-v8d0. Ã Sánçã·o.
-
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2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APóS A OR·
DEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n'l' 15, de 1984, em
regime de urgência nos termos do Requerimento n'
272, de 1984, J~do no Expediente. Aprovado, após pareceres das c9missões competentes. À Comissão de
Redacão.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
15, de 1984, em regime de urgência. Aprovado. Ã promulgação.
-Requerimento n9 274/84, de autoria do Sr. Senador João Calmon e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 20 de noVembro vindouro seja
destinado à comemoração do centenário de nascimento de Edgard Roquette Pinto. Aprovado.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'~'
constante do terceiro item da Ordem do
Dia. Aprovada. À sanção.
122j84~DF,

Redação- final do Projeto de Res_olução n9 43, de
1984, constanie do quarto item da Ordem do Dia.
AProvada. Â promulgação.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na ses-

-Projeto de Lei do Senado n9 122/84-DF, que altera a estrutura de categorias funcionais do GrupoOutras Atividades de Nível Superior, de que trata a
Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dâ outras
providências. Aprovado. A Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n"' 43/84, que autorizi a
Prefeitura Municipal de Itajâ (GO) a elevar em CrS
116.018.641,00, o montante de sua dívida consolida~
da. Aprovado. À COmissão de Redação.

183'~-

são de 24-!0-84.
4 - MESA DIRETORA

5- LIDERES
DOS

-E

VICE-LIDERES DE PARTI-

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕÉS PERMANENTES

·.

Sessão em 25 de outubro de 1984

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Srs. Lomanto Júnior e Martins Filho.
ÀS I4lf0RAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADOJ{ES~
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Odacir Soares- Gãb:ilC:I Heinies- Héfío GueifOsAlexandre Costa - José Sarney - Alberto Silya ~
Helvídio Nunes- Almir Pinto ........ José Lins - Virgílio
Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Marco Maciel Guilherme- Palmeira - Luiz CaValcante - Lourival
Baptista -- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo~
manto Júnior- Luiz Viana--]óão Calmon- José Jgnâcio Ferreira- Nelson Carneíro- Roberto Saturnino
-- Itamar Franco -- Morvan Acayaba - Fernando
Henrique Cardoso - Henrique Santillo- Mauro BorM
ges - Gastão Müller - José Fragelli - Affoilso Camargo --Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto
-Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos ChiaM
relli - Pedro Simon - OctáVio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de
,presença acus·a éi comparecimento de 45 Srs. Senadores.
Havendo número regirriental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
()-Sr. f9-SeCretáriO procederá ã leiturâ do Expcidiente.
-- É lido o -se&uinte

EXPEDIENTE
- A vi~ do Ministro Chefe do Gabinente Civil da Presi·
dêncla da República.
Nq 516/84, de 23 de outu_bro do corrente ano, encaminhando os esclarecimentos do Ministério das Relações
Exteriores. em atendimento à audiência solidfada pelo
Senado Federal, sobre o Projeto de_Lei da Cãm;a_ra n'~' 68,
de 1979, que define o comportamento exigível às empresas que operam no Territórii:l Nacional sob o controle de
capital estrangeiro.
(À Comissão de Economia.}

OFICIO

Do Sr. l"'·Sea'etário dll Câmara dos Deputados encaminbando à revisio do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 174, DE 1984
_(JI'I' 4.1_25/84, na Casa de origem)
Retifica, sem ônus, a Lei nt 7.155, de :S de dezembro de 1983, que "estima a Receita e fixa aDespesa da União para o exercício financeiro de 1984".

O Congresso Nacional decreta:

Art. ]9 Fica retificada, sem ônus, a Lei n97.155, de_5
rle dezembro de 1983, que "estima a Receita e fixa aDespesa da União para o exercício fin~nceiro de 1984''~ no
seguinte:
-ADENDO
2800- Encargos Gerais da União
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2802- Recursos sob supervisãO da Secretaria de Planejamcnto da
Presidência da República.
2802.15810312.580- Assistência Financeira entidades atravês do Conselho Nacional do Serviço
Social, confonneAdendo.
Onde se lê:
DISTRITO FEDERAL
BRAS!UA
Sociedade Espírita Vila da Esperança SEVE (serido 150.000 para Assistência So-

SÃO PAULO
Instituto Mackenzie (Sendo 5_00.000 para
Bolsas de Estudo) ...._....•..-.. SOOAOOO
TAUBATÉ
Escola de Engenharia de Taubaté (Sendo
60CLOOO para Bolsas de Estudo). 600.000
Art. 2\' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaÇão.

Art. 39

250.000

Estudo) •..........•..•...•...••.•.••
DISTRITO FEDERAL
BRAS! LIA
Sociedade Espírita- Vifa

ReVogam-se as disposições em contrário.
UG!SLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.155,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1983

cial) (Serido- 100.000 -para Bolsas de
Leia-se:

e
........ ... .......................................

Estim• a Receita fixa a Despesa da UniiO, para
o exerefclo financeiro de 1984.
-

da Espera"hça --

-

SEVE (Sendo 250.QOO para Assistência
Social) .....•....... ~- ..•...••.••.•..
Onde se lê:
PARA!BA
TEIXEIRA
Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância de Teixeira ...•.•....••••••

250.000

300.000

-

ADENDO
2800 - Enca-rgos Gerais da União
2802- Recursos sob supervisão da Secretaria de Pia·
nejamento da Presidência da República
2802.15810312.580--Assistêncía Financeira a Enti·
dades através do Conselho Nacionàl di ServiÇo Social,
conforme Adenda - CrS 5.754.000.000,00.
•• _. •• ' •• •.;z__, • -· •••~ • • • • -. -.-. -.- •• ~~· • • • • •_ -' ,- •••-.·-~ • ;:;:, .••• r,;-.

DISTRITO FEDERAL

Leia-se:
PARAIBA
TEIXEIRA
Associação de Proteção à Maternidade, à
Infância e à Velhice de Teixeira
Onde se lê:
PERNAMBUCO
BREJINHO
Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância de Brejinho (Sendo 2.000.000para Bolsas de Estudo) ....... 3.000.000
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-Sociedade Espírita Vila da Esperança - SEVE
................................ ·~· .....- . -250.000
300.000

... .. ........_.
-~

~-

~

... ...... ·:· ·-·-- ... ._._.
·~·

_

:--~. ~-·

..

-~

PARA!BA
Teixeira-

---.;_Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
300.000
de Teixeira .............. ~.. . . . . . . . . . .

~eia~se

PERNAMBUCO
BREJINHO
Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância de Brejinho (Sendo 2.000.000para Assistência Social) lst;.+x3.000.000
Onde se lê::
SÃO PAULO
COTIA
Centro de Assistência Social às Crianças
Pobres - CASCP (Sendo 250.000 para
Assistência Social) ..••.•.•.••• 500.000
Leia-se
SÃO PAULO
COT!A
Centro de Assistência Social às Crianças
Pobres - CASCP (Sendo 100..000 para
Assistência Social) •••.•...•••• 250.000
COTIA
Assistência Social Santo Antônio (Sendo
250.000 para Assistência "Soci3:ij 250.000
Oildeselê:
SÃO-PAULO
SÃO PAULO
Ginásio -Rainha da Paz- (IÍlantido Por:
Sociedade de Educação e Cultura --São
Paulo- SP) (Sendo 2.000.000 para Bolsas
de Estudo) ...•..•.•••• -·· .• 2.000.000
Leia-se
SÃO PAULO
ANALÃNDIA
Prefeitura Municipal de Analândia
(Sendo 500.000 para A&slstência Social) ........•. ._ .•.•••••••• --.500.000-SANTO ANTONIO DO PINHAL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Pinhal (Sendo 400.000 para Assistência
Social) ..•......•.•. ~-~- _ ..• 400.000

PERNAMBUCO
-Associação de Proteçã.o à Maternidade e à Infância
de Brejinho (sendo 2.000.000 para bolsas de estudo)
~---- .•••••.•..•..••................ -· .. 3.000.000
SÃO PAULÓ ....................•..• ·•..••••.•••
Cotia
-Centro de Assistência Social às Crianças Pobres CASCP (sendo 250.000 para Assistência Social)
....-.............._.•....•....•.• ·-· ...•• ~250.()()Cl.
...... ·-·· ... ···~·. ··-·-·-·
··-·. --·-.--· ...- ·-······. "'--•-·SÃO PAULO
-----Ginãsio Rainha da Paz mantido por: Sociedade de
Educação e Cultura de Sãó Paulo- SP (sCndo 2.000.000
para bolsas_ de ~tu~q) _ !-_· • • • • • ·--.-- •• ·-·-·- 2.000..000

......

!_ !_

ANALÃNDIA
~Prefeitura Mufiidpal de-Analândúl-(SendO 30o:ooo
para bolsas de estudo) . . . . . . . . . . . . • . . . . . 300.000

SANTO ANTONIO DO PINHAL
..:..:.... Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal
(sendo 450.000 para Assistência Social) . . . 450.000
SÃO PAULO
-_Instituto ~ackenzi~ (sendo 6.?30.000 p:irã. bolsas
de estudo) ..............•.•... ·-· • . . . - 6.230..000
TAUBAT~

-:-:_Escola· de Engenharia de Tauba!é (sendo 500.000
poara-Oolsas de estudo) ............. -.... -. ·-:-soo.OOO

(Às Comissões de cOnstituição_e Justiça e de Fi--- nancas.)

PARECERES
PARECERES N's

689, 6!10 e 691, de 1984

Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 302, de 1981,
qile -~~ta disposidvo à Consolldaçlo das Leis
dO 'frabalbo'-;~
-

Parecer n' 689, de 1984
(Da Combsio de Constltuiçio e jUJtlça)
.Relator: Senador Orestes Qoêrcla
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Humberto Lucena, acrescenta parágrafos ao art. 458 da
CLT, que trata do salário-utilidade.
2. Na Justificação, aduz o Autor;_ "Os acréscimos de
dispositivos(§§ 29 a 49) ora feitos ao art. 458, da CLT,
que trata do pagamento de salários "in-natura'\ visam,
basicamente, a definir melhor os salários-utilidade de habitação e da alimentação, assim como fixar-lhe percentuais mãximo_s, para que não se causem prejuízos irreparáveis aos trabalhadores".
3~~. O Projeto desii!ereCe reparos sob os aspectos
jurídico-constitucional e té_cnicq~regimental.
__ No n:t~rito~ (art._ 100, item I, n9 6,-do RegimCnto Interno), do qual melhor dirão aS doutas Comissões de Legislação Social e de Finanças, a Proposição nos parece merecedora de acolhimento.
Dos três parágrafos que se acrescentam a~ art. 458? o§
'lfl estabelece q-ue a habitação e a alimentação fornecidas
a título de salário-utilidade deverão atender aos fins a
que se destinam, não podendo ultrapassar 20% e 25%
·(vinte e vinte e c_inco por cento), reSpectivamente, dosa~
lário contratual. O § 39 determina a forma de avaliar a
- habitação coletiva, para efeito de salário-utilidade, vedando a utili~ação de uma unidade residencial por mais
de uma ramília. O § 49 fixa o prazo de desocupação da
habitação rornecida a trtulo de salário-utilidade, findo o
con_trat_o de trabalho. O § 49 é o atual 29, renumerado.4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa téc-nica legislativa e, no mérito" (art. 100, item I, n' 6, do Regimento Interno), oportuno e conveniente._
Sala das Comissões, lO de junho de 1981.- Nelsoa
_Ca_melro, Presidente, ç_m exer_cício- Orestes Quércla,
- Relator- Moacyr Dalla- Almlr Pinto- Leaofr VarlU - MorDo Badu6 - Fnnco Montoro - Taaeredo
N.,... - Martins Fllbo - llemardlno Viana.
_ _

_ _PARECER N' 6!10, de 1984
ComiMio de Legldaçio Social)

~~c ~:(Da

Rtlatora: Senadora Eualce Mh:bll..
Propõe o eminente Senador Humberto Lucena, pelo
proj~o em exame, o acréscimo de tr& parágrafos ao ar·
-- tigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre o pagamento de salário la 1111tura ao trabalha·
dor.
Como se sabe, além do pagamento em dinheiro, pode
o contrãto de trabalho estipular que parte do salário corresponda a prestações diretas de alimentação, habitação,
vestuári_<? ~-~ àesde que Os valores atribuídos a cada
~fila_df:ssa..~ par~las sej_a~ "justos.e_razoãvei_s" e não excedam aos percentuais utilizados para a composição do
salário mínimo (§ 19).
O que o ilustre autor do projeto pretende é delimitar, a
20 e a 25% do. salário contratual, os percentuais das parcelas concernentes à habitação e à_ alimentação, por consi_der~r que essas prestações têm dado margem a abusos
po_r parte dos empr~adores e, conseqUentemente, "prejuízos irreparáveis" para os empregados.
--Além disso, busca disciplinar o valor da habitação
qu_ando r~r~ecida para uso coletivo, caso em que ele cor- ~esponderá ã uma divisão proporcional pelo número de
ocupantes
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Os dois últimos parãgrafos do projeto, entrentanto,
dispõem sobre matéria Já inteiram-ente regulada Portei.

O primeiro trata da desocupação de imóvel ocupado

pelo empregado, no prazo de 30 dias, quando ocorrer a
rescisão do contrato de trabalho.
Ora, essa dosocllpação já está prevista no artigo 8<1 da
Lei n' 6.649, de 16 de maio de 1979 (Lei do Inquilinato),
a qual se não for atendida pelo inquilino, ensejará odes-

pejo a
dias.

s~r

decreta4o pelo Juiz no

referi~o

prazo de 30

'

O outro parágrafo é o que declara não constitutivos
do salário os vestÚ.ârios, equiparrientos e oUtros 3CeSsóríOs foinecidos pe:!o empregador, quando necessário~ à
prestaçãq dos serviÇos.- Mas, issO ~ exatámentC- o que dispõe o atual § 2~' dO artigo 458 ein questão.
'
Face a~o exposto; e considerando _que o projeto traz
melhorias e aperfeiçoa- Q ·entendimento do texto legal,
opinamos pela sua :aprovação com a seguinte Emenda:
I

EM~NDA N• I --, CLS
Supri~am-se os$ 4" e 5'>t,constantcs na rcdação dada
pelo art. lt do pro~eto ao art. 458 da CLT~
Sala da Comissãd 22 de março de 1984._-Jatahy Magalhies Presidente+ Eunice Mlclliles Relator- Feraudo Hearlque Cardoso- Pedro Slmoa- Joio tolmon -Gabriel Hermes.
1

PARECER N• 691, DE 1984
(Da Comlssio de- Finanças)
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ou facultativa, nem mesmo obrigando o término do contrato de locação em prazo· determinado.
Nesse sentido, aliãs, o art. 5' da Lei n9 6.649/79 é mais
generoso e benéfico ao empregado do que a norma proposta.

Faria
José Ign:lfclo Ferreira - Hélio Guelras - Marvan Acayaba- José FrageiU: Jutahy Magalhies.

A segunda diferença entre os dois dispositivos diz respeito à natureza sistemática de cada norma. Uma, inserida no sistema jurídico próprio das locações prediais urbanas; outra aqui proposta, cabível, especificamente, na
discipiliiil própria do Sãlárío ln natura, comO taf regulado
na CLT. Ante essas distinções, não cabe, a nosso ver,
suprimir-se a norma proposta, embora -repita-se a da
Lei do Inquilinato seja menos drástica.
QuanJO ao§ 59, -tambeffi objeio da supress-ão aprovada
pela douta Comissão de Constituição-e Justiça, trãta-se,
seni- dúvida, de repetição do conteúdo do a tua! § 29 do
ar_t. 458, razão por.que deve ser mantido com a renumerac_ão vigente, renm:nerados, subseqUentemente, os§§ 2",
3_9 e 49- ora acrescentados.
ÃTiie o exPoSto, somos pela aprov3ção do preSente
Projeto de Lei, com a seguinte Emenda:

EMENDA N• 2 - CF

R enumerem-se o§ 59 para§ 2<1 e os§§ 2", 39 e 49, subscqiiCntemente, para§§ 3'1, 49 e 5•, com a redaçã_o proposta
no projetó.~
sala 'das Com1ssões.-18 de outUbro di: 1984.- Passos
Pôrto, Presidente Eventual - Pedro Simon, Relator José FrageUI - Carlos Lyra - Hélio Guelros - Gabriel
Hermes- Almir Pinto- Itamar Franco- Jorge Kalume.

Relator: Senador Pedro Simon
O ilustre Senador Humberto Lucena propõe, com o
Projeto sob exame, altera! a redação do atual § 29 do arPAI!ECER N• 692, DE 1984
tigo 458 da CLT, bem asSim acresceniar-lhe três riOVOS
Da Comlssio de Constituição e Justiça, sobre o
parágrafos.
- -Projeto de Resoluçio q9 61, de 1984, da Comissio DiO referido art. 458 trata das prestaÇões ln natura com~
retora, qlie "acrescenta § 5'1 ao artigo 359 do Regulapreendidas no ·salário, disciplinando-lhes o pagamento.
mento Administrativo do Senado Federal, aprovado
A justificação do Projefo deha eXPressamente- assin-a~
pela_Resoluçio n9 58_, de 1972, dbpondo sobre ajorlado o objetivo do Autcr, que é o de melhor defin_ir_ os _
- nada de trabalho dos médicos".
salários~ utilidade, de habitação e de alimentação, e fixar
os percentuais máximo corr-espondentes, de modo a imRelator: Senador Passos Pôrto
pedir que se causem i irreparáveis Prejuízos -ãõ tr:iba1haA proposiçã:o sob no"ssõ exame visa a estabelecer quador.
-trg nO-ras corridas diáTias de trabalho como jornada doS
Acrescenta que "a' experiência tem demonstradO muimédicos, tomando como modelo o Decreto-lei n9 2.114,
tos abusos praticados sob o disfarce de salário ln natura,
de 23 de abril de 1984, que vigora para os médicos da
justamente em razão, de o texto legal pertinente não ser
.___,-Previdência Social, que, ~~é~ disso, recebem ..Gratifimuito claro".
caçãO- de IncCritivo~ AtfVidade Médica".
As doutas Comissões de COnstituição e JuStíça e de
SUbiTietidil·a·p-rapõsíçãó à SUbSecretaria dC AssistênLegislação Social aprovaram a matéria.
Cia Médica e Social desta Ci,tsa, cita o seu parecer o art.
Esta última, encampandÓ a opinião do Relator, a ilus89 daquele Decreto-lei, ln verbk.
tre Senãdbra Eunice Michiles, -adotou- e ·aprovou· a
Einenda n' l CLS apresentada, -pela qualdeteimina-se 3
"Art. 89 Fica extinto o regime de trinta (30}
supressão dos§§ 49 e 59 in"troduzldOs- pela PiOposição sob
horas semanais em relação às Categorias- Funêio:.
exame.
rlãis meilcionadaS no art.- 79,"
A justificação, da referjdil emenda_ sufiieSSiv-ã, ~ons
tante do p';recer que a ensejou, esclarece qu~ os cit3:dos
Tais categorias abrangem Médicos de Sáude Pública,
parágrafos, dispõe sobre matéria já regulada em lei.
Médico do Trabalho e Médico Veterinário.
Assim, O § 49 que prevê a desocupação, no prazo de
Acentua o citado parecer a procedência do pedido,
com base no p_rincípio da Paridade -constitucional entre
(30) trintci dias, da habilitação_ fornecida a título de
salário-utilidade, estaria apenas reproduzindo norma os Poderes, advertindo, no entanto, que ª" preceituação
não é auto-aplicáv'êT; ~Õecessitindo de projeto -de reSoexistente cbm idêntico mandamento, "ou seja, a do art. 89 ·
lução_
para sua exe_qíiibilidade no Senado.
da Lei n9 ~.649, de 16-5~79, a Lei do Inquilinato.
Convém transcrever o texto desse dispositivo:
b. o rela{ório.
"Art. 8'1 O empregador pode dar por findo o
Evidentemente, compõe-se o princípio da isonOmia sacontrato de locação com o empregado, quando hoularial com o da paridade dos Poderes, para confluir no
atendimento à proposta da douta Comissão Diretora Cio
ver rescisão do contrato de trabalho e o prédio loCa:
do se .destinar à moradia do empregado."
Senado Federal, de indiscutível conveniência, no mérito.
Assim, :constitucional, jurídico-e confOrme a técnica
A primeira grande diferença entre a narina do art. sv
da Lei n9 6.649/79 e a do§ 49 do art. 458 da CLT, que se
legislativa, somo-s pela aprovação do Projeto de Resolução n9 61, de 1984.
propõe acrescentar, é que esta tem carâter de norma imperativa, nela se fixando, inclusive, prazo para desocuSala das Comissões, 24 de outubro, de_l984.- Helvídlo Nunes, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Enéu
pação, enquanto aquela é de natureza apenas permissiva
1

PARECER N• 693, DE 1984
Da Comlssio de Constitulçio e Justiça, IIObre o
Projeto de Lei da Cimara B" 75, de J981 (nt 638- ,
de 1979, aa Casa de origem), que "alten a redaçlo
do artigo 110 da Lei a• 5.869, deli de jaaelro del973
-Código de Processo Civil".
Relator: Seilador Enéas Faria
o presente projeto já roi e_xaminado nesta Comissão,
que aprovou o brilhante parecer de fls., e agora retorna à
nossa apreciação em virtude da emenda de plenário, proposta pelo nobre Senador Aloysio Chaves.
Cabe-nos debater, portanto, somente a emenda.
O projeto tem por objetivo dísciplinar o procedimento
vigente para o cumprimento das cartas rogatórias, expedidas pela justiça brasileira para serem cumpridas no exterior.
A emenda sob exame manda suprimir, no art. 1' do
projeto - parágrafo único proposto para o art. 210 do
Código de Processo Civil - as expressões que fixam o
prazo mãximo de trinta dias para que o Ministério das
Relações Exteriores remeta as cartas rogatórias que lhe
forem encaminhadas pelo juiz.
Na justificação de sua em~nda, alega o Senador Aloysio Chaves:
" ... Considera-se limitado o prazo de trinta dias
para a remessa de cartas rogatórias para o exterior,
tendo em vista que a mala diplomática - meio utilizado para a remessa- só atinge determinados pontos quinzenalmente, podendo, dessa forma,
verili!:;ar-se algum atraso no encaminhamento da rogatória pór um posto distante à autoridade local.
De resto a indicação do prazo, por se tratar de ponto regulamentar, parece não constituir matéria a ser
regida por lei."
A emenda, como se verifica, é de toda a procedência.
Harmoniza-s_e com as preceituações constitucionais, jurídicas e é de bóa técncia legislativa.
Isto posto, opino por sua aprovação, inclusive quanto
ao mérito.
·
-·
·
saia das COmiSsões, 24 de OUtubro de 1984. - Helvídlo Nunes, Presidente - Eoéas Faria, Relator - Passos
Pôrto - Morvan Acayaba - Jutahy Magalhies- Hélfo
Gü""iirOs - José Igniclo Ferreira - José FraJ:elll.
PARECER N• 694, de 1984.
Da Coriús.sio de Constitulçio e Justiça., .sobre o
oficio "S" n" 18, de 1984 (Oficio n' 45-P/MC, de
10/09/84, na origem) do Senhor Presidente do Su_-_ premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdio
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário o9 97.807-1, do Estado de
São-- Pâüio~ o qual dedarou a inconsdtuclonalldade
dos artigos 117 e 119 da Lel n9 1.436, de 28 de dezembro de 1977, do Munfcfplo de Adamantlna, naquele Estado.

Relator: Senador Jutahy Magalhies
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no artigo 42, VII, da Constituição,
remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do ac6rdão proferido por aquele Pretóri_o Excelso,
nos_a_u_tÕs do Recursõ ExtraordináriO n\" 97.807-1, doEstàdo-de São PaulO, o qUal Cfeclarou a inconstitucionalidade dos arts. 117 e 119 da Lei nt 1.436, de 28~12-1977,
do Município de Adamantina, naquele Estado.
Narram os autos que o recorrente da Suprema Instância impetrou, origiriariamente, na Comarca de Adaman-
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tina - SP,. mandado de segurança com o objetivo de
obstar a cobrança de taxa de conservação de estradas de
rodagem, por utilização da mesma base de cálculo do
Imposto Territorial Ru,ral - ITR.
Concedida- a_s_eguranaça no Juizo Singular, a Quinta
Cârrlara Cívil, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso iilterposto pela mencionada Prefeitura Mu-

nicipaL
Irresignado o recorreote i_nterpds recurso extraordinário, ·com afrimo nas alíneas "a", ·~c"~ "d", do permis-

sivo coilstitucional, sustentando infringência aos artigos
18 § 2Y, 21, item III, da Carga Magna, artigo 77, parágrafo úniCo do Código Tributário Nacional, além de divergênCia com a Só mula n" 59_5, do Supremo Tribunal Federal, bem como relevância- da questão federal.
Deferindo o processamento do apelo extremo, o eminente Presidente do Egrégio "Tribunal de Alçada CiVil do
Esiado de SãO Paulo frisoU a existência- de infringência à
Carta Magna e divergência com os julgados paradigmas
da Suprema Corte"; comperrdiados na Súmula n9 595.
A douta Procuradoria Geral da República opinou
pelo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário.
Relatando a_matéria, o eminente Ministro Néri da _Silveira, ap6s analisar o doutro parecer da Procuradoria
Geral da República, favorável ao provimento do apelo
extremo, fez oportunas remissões a julgados paradigmas
daquela Carte, nos quais se reiteram a incons_titucionalidade da taxa municipal de conservação de estradas, que
tem como base de cálculo o que tenha servido_ para a incidência dos impostos.
Concluiu seu voto, conhecendo do recurso e lhe dando
provimento, para conceder, o mandado _de se_gurança,
declarando a inconstitucionalidade dos citados dispositivos da questionada lei municipal.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federar, coerente
com os seus interativosjulgados, mais uma vez, repeliu a
chamada taxa de conservação de estrada_s, por infringência aos artigos 77, parágrafo único do Código Tributário
Nacional e 18, II, § 29, da Constituição Federal.
Em Sessão Plenária de 6 de abril de 1983, o Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade de votos, conheceu
do_ recurso e lhe deu provimento, para declarar a inconstituciOnalidade dos arts. 117 e 119 da Lei n91.43_6, de 28
de dezembro de 1977, do Município deAdamantina, Estado de São Paulo.
O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 29 de
junho de 1984, transitou- em julgado, com a seguinte
ementa:

"Taxa municipal de conservatio de estrada.
FirmOu-se a jurisprudência do STF no sentido da
inconstitucionalidade de taxa municipal de conservação de estradas, calculada com base no custo real
dos serviços executados e cobrados proprietários de
im6veis lo-calizados forã _dO perímetro urbano, ten~
do em conta a respectiva ãrea. Ofensa ao art. 18, §
29, da Constituição, e constrariedadc à Súmula 595.
CTN, art. 77, parágrafo único. Identidade num dos
critêrios de lançamento com o ITR. O imposto exclui a taxa. Precedentes do Supremo Tribunal Federa(. Recurso conhecido e provido, declarando-se a
inconstitucionalidade dos art. 117 e 119, da Lei n9
1.436, de 28-12-1977, do Município de Adamantina,

SP."
À vista do exposto, observados os ditames constitucionais e regímentai~-pertirierites-à e5péel~Tó1mulaffios o
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1984.
Suspende a execução dos artigos 117 e 119 da Lei
n91.436, de 28 de dezembro de 1977, do Município de
Adamantina, Estado de São Paulo,
O Senad_o _E~_derªl resolve:
Artigo úniCo. É _s-uspensa, por inconstituciÕnali@de,
nos.termos da decisão definitiva do Supremo-Tribunal
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Federal, proferida em 6 de abril de 1983, nos autos do
Recurso Extraordinârio n9 97.807-1, do Estado de São
Paulo, a execução dos artigos 117 e 119 da Lei n~" 1.436.
de 28~12-77, .do Munieípio de Adamantina, naquele_Estado.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984.- Helvidio Nunes, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator_Hélio Gueiros - Morv_an Acayaba - Passos Pôrto Enéas Faria -José Fragelli- José lgnáclo Fei'reira.
PARECEll N• 695, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
OficiO "S" n~>l7,_ de 1984 (n9 44- P/MC, de 10-984, na orig_em), do Senhor Presidente do Supremo
Tribuníil Federal, encaminhando ao Senado Federal
cópia das notas taquigráticas e do i.c6idio proferido
pelo SUpremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
- EXirfto@lõário n'f 96.848-2, do Estado de S:ilo Paulo,
O qual deda_rou a íntonstitu~ionalhlade dos 8-':_tfgos
313 e 314, §§ I• e 2• da Lei n• 856/1978 - Código
Tributário Municipal de Andradina, naquele Estado.
Relator: Senador Jutahy Magalhies
O Senhor Presidente do S@re~_o Tribunal Federal,
para os fins previstos no artigo 42, VII, da Cons_tituição,
remeteu ao Senado Federal cópias das nota:> taquigráfi~
cas e do acórdão proferido por aquela Suprema Corte,
nos autos do Recurso Extraordinário n_9 96.848-2, doEstado de São _Paulo, o qual declarou a in_CQ!J.stii~c~on~fi
dade dos arts. 313 e 314, §§ }9 e 2~> da Lei n_9 856/1978
(Código Tributário !\-funicipal) do Município_ de Andradina, naquele Estado.
-Compulsando-se os autos, verificamos _que os recorrentes, originariamente, impetraram mandado de segu~
rança contra a Prefeitura Municipal de Andradina SP, buscando isenção da taxa de conservação de estrada
de rodagem, sob a ale_gação de que o fato g~ador da
rnenci9nada taxa era idêntico ao ll!lposto Territorial Rural.
Concedida a segurança, foi, todavia, a sentença reformada pelo Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado.
Inconformados, os impetrantes interpuseram recurso
extraordinário, com arrimo nas letras ••a" ç ..d"do permis.c;ívo constitucional. alegando que o acórdão recorrido ofendeu o art. 18, § 2~>, da Lei Maior, negou Vigência
ao art. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacionª-_1, assim cõino divergiu com a Súmula n9 SQS do Supremo Tribunal Federal.
A ilustrada Procuradod:l O,e:ral da República opinou
pelo conhecimento e provimento dQ_apelo extremo.
Relatando a matéria, o emínente Ministro Nêri da Silveira citou :miriteróSas dç_ci&.Qes daquele Pretória Excelso,
repelindo a chamada taxa de conservação de estradru; de
rodagem cuja base de cálculo se"ja idêntica a do Imposto
Territorial RuraJ.
Concluiu seu voto, após tecer con,si_d~ra_ções sobre a
jurisprudência pacífica e reiterada da Corte Máxima
sobre a questionada taxa, para conceder o WRIT, decla~
rando a inconstituciõnalidade dos mencionados dispositivos do Código Tributário do Município de Andradina.
O voto foi acompanhado, unanimemente, pelo Plenário.
O acórdão foi publicado no Dbhio _d!J Justiça de 29' de
junho de J984, cá~ a seguinti ementa:
"Taxa municipal de conservação d~ estradas.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
inconstitucionalidade de taxa municipal de c-onserva~ão de estradas, calculada com base no custo real
doS -serviços executados e cobrada dos proprietários
de imóveis localizados fora do perímetro urbano,
tendo em conta a respectiva área. Ofensa ao art. 18,
§ 2~>, da Constituição, e Contrariedade à Súmula 595.
CTN, art. 77, parágrafo único: Identidade num dos
critérios de_I~nçamento com o ITR. O_ imposto exclui a taxa. Precedentes do Supremo Tribunal Fede-
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ral. Recurso conhecido e provido, declarando-se a
inconstituciOnalidade dos arts. 313, 314 e parágrafos, da Lei n~""856, de 1978, do Município deAndradina, SP."
Pelo exposto, observados os ditames previstos no Regjll)._ento Interno do Senadq_ _e na Constitl,lição Federal,
rOrffiuiamos e seguinte:
-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE H84
Suspende a execução dos artigos 313 e 314, §§ 1~> e
29 da Lei n9 856/1978 (Código Tributário Munitipal)
do Munitípio de Andradina, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstituciOnalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 06 de abril de 1983, n-oS ãutos do
Recurso E.Xtraordinârio n9 96.848.:2, do Estado de São
Paulo, a execução dos artigos 313 e 314, §§ 19 e 2' da Le.i
n~> 856/1978 (Código Tributãrio Municipal) do Município de Andradina, naquele Estado.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984. - Helvídlo--Nunes, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator Hélio Guei_ros - José Ignáclo Ferreira -- Passos Pôrto
.....::; EnéaS Faria- José Fragelli- Morvan Atayaba.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) lido vai à publicação.
-

O El<pe-

die_nt~

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presiw
dência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, por ter recebido pareceres contrãrios,
quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído,
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Sen_!!.do
n~> 46, de 1975, de autoria do Senador Adalberto Sena,
que proíbe o us-o dos passeiÕs públicos do Distrito Fideriii,C- dá outras providênciaS.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A Presidência comunica ao plenário que, por indicação do Presidente do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, o nobre Senador Jutahy Magalhães
integrará ~ delegação do Grupo Brasileiro que comparecerã ao 549 Congresso Mundial da ASTA, a reali:z:ar-se
em..Las Vegas- EUA, no mês de novembro vindouro.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a
mesa, coniuriicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.
É lida a seguinte

Em 24 de outubro de 1984
Senhor_ Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei_ d.o Pafs a partir de 2_8 do corrente mês, para, deVidamente autorizado pelo Senado, na forma do
art. 36, § 2~>, da Constituição e art. 44 do Regimento lntemo, participar nas cerimônias comemorativas do 309
anive-rsário da Revolução de Primeiro de Novembro em
Argel - Argélia.
Atenciosas saudações, - Jorge KaiiJJl]e.
O SR. PRESID~TE (Lomanto Júnior} --A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Há oradores in:SCfítõs.
Concedo a palavra, como Líder, ao eminente Senador
Pedro Simon.
O Slf. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Como Lfder,
pronunciã o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os acontecimentOs verificados hoje, pela manhã, no
Estado do Maranhão, e que a televisão mostrou ao Brasil inteiro, significam realmente o sinal dos tempos e dos
métodos que o Governo tf.eseja por em prãtica para ga-
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nhar a qualquer custo, ainda que com isso não vã vencer
a eleição presidencial.
Parece mentira, Sr. presidente, mas forças federais invadiram a Assembléia Legislativa do Maranhão; homens
arhlados de metralhadoras, proibiram o povo de entrar,

e aqueles Deputados Estaduais que estiveram em
Brasília, para falar com o Senhor Presidente da República. e que durante algum tempo ficaram seqUestrados no
Hotel San Marco, reduto do Sr. Paulo Maluf, e que
quando foram ao Maranhão ficaram, também, dois dias
seqUestrados numa residência afastada aqueles Deputados foram conduzidos à Assemblêia Legislativa do Maranhão por militares armados.
Quando chega!am para vOtar, e os Outros Deputados
Estaduais da Frente Liberal pediram que o voto fosse secreto, onde estava a urna onde eles poderiam votar?
Onde estava a cédula na qual eles votariam? Esses tristes
Deputados Estaduais do Maranhão já tinham a cédula
no bolso, fechada, e a depositaram na urna, sem saberem sequer em quem estavam votando.
Parece mentira, mas Isto aConteceu! E não apenas as
forças federais lá estavam, como também o Comándânte
da 10'1 Região Militar, General Torre de Melo, que se
deslocou de Fortaleza, Ceará, para São Luis do Maranhão, que se tra11sformou numa praça de guerra, com
ocupação, com intervenção federal no Maranhão- e na
Assembléia Legislativa. Segundo se aftrma, hoje lá esteve
pela primeira hora da manhã, e teria se deslocado de
Itaipu para São Luís, o General Danilo Venturini, SCCretário do Conselho de Segura11ça Nacional. Lá estaria invocando o argumento de que se o Senhor Pt:esidcnte da
República disse que o Sr. Malu( teria os seis votos do
Maranhão, não poderia ficar mal Sua Excelência, e a votação teria que ser favorável à candidatura Maluf.
Ora, Sr. Presidente, a verdade ~ que n6s, Senadores,
andamos por ar e estilo a nos cobrar o golpe absurdo que
fez a Mesa do Senado, violentando a decisão do Congresso Nacional, decidindo que a votação fosse secreta,
na eleição dos delegados. Que eleição secreta flZCmos no
Maranhão? Que eleição tivemos no Maranhão, sob a intervenção da tropa federal, com a Assembléia cercada,
com milhares de pessoas nas ruas, sendo, inclusive, violentadas, com os jornalistas da Rede Globo c da Rede
Manchete, que estavam filmando, sendo agredidos, in·
clusive por parlamentares favoráveis ao Sr. Paulo Salim
Maluf? Que tipo de eleição e ao que querem levar esses
homens que imaginam ganhar a qualquer preço?
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Nobre Senador, já con<»derei o aparte· a V. Ex•
Ontem foi a denúncia feita pelo Deputado Federal do
Paraná, falando de uma quantia equivalente a 4 bilhões
de cruzeiros, que seria o valor de seu voto para o Sr. Paulo Salim Maluf; hoje, é o Deputado Juruna, falando em
370-inilhões, que seria o valor que dariam pelo seu voto.
Ontem, foi o Governador de Pernambuco dizendo que a
noite que passara teria sido uma noite dramática, em Recife, porque desembarCaram OS dePutados federais favoráveis à Candidatura dõ Sr. Pãulo Maluf com as malas
pretas, buscando, a qualquer preço, inverter o resultado
da Assembléia Legislativas de Pernambuco.
Mas, pelo amor de Deus, Sr. Presidente, onde querem
chegar, o que desejam e o Que pretendem? A &rande ver-·
dade ê que esses fatos deturpam a política naciOnal, a
. grande verdade é que essCs fatoS- 8.tingem O Congresso
Nacional. N6s defendíamoS e defendemos a eleição direta, estamos indo para o Colégio Eleitoral forçados pelo
arbítrio de um Presidente que não quis colocar em votação a Emenda Theodoro Mendes, que seria aprovada.
Mas im~inávamos ir ·para Õ Col~gio- El0itor3J deniiO-dã
disputa que não é a que desejávamos, maS uma disputa
que tivesse o. mínimo de dignidade e de seriedade.

Cmn os fatos que ocorreram no Maranhão, a eleição,
a rigor, é nula, porque se a Mesa fez questão de dizer que
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a sessão tinha que ser p11blica, que sessão p11blica ~esta
em que a Assemblêia Legislativa estâ cercada por hO:
mens portando metfalhad~ras? Que sCssão pÓblica_é_CStãem que riem hã uma cabine para· OdeputadO poder deli*
berar sobre o seu voto, de acordo com a sua consciência:,
ou a farsa. Pelo tne~os?
A verdade ê: que os Deputado_s ~a F~te Liberal se_ retiraram da· sessão, quando viram que não_ havia a -mínima condição para se realizar uma eleição com o mfnimo
de resPeitabilidade.
·
Sr. Presidente, que eleição é eSta em que se expõe,
como se está a ~xpor a cada dia, métodos dessa natureza,
sobre os quais jã se falavam, jâ se debatiam jâ se analisavam que o Sr. Mârio Andreazza tinha a convicção que
ganharia a convenção e perdeu, porque mistérios aconteM
ceram, em que cento e tantos convencionais do PDS, que
lhe deveriam ser favoráveis, não o foram? Que mêtodos
são esses, Sr. Presidente, em que a Mesa do Senado, três
Senadores mais o Presidente- toma uma decisã.o ao arrepio de-todo o Senado, de toda a Câmara dos Deputados, de todo o Congresso Nacional? Onde a Mesa do
Congresso Nacional, quando deveria ser da reponsabilidade do Superior Tribunal Eleitoral, nos humilha perante todo o Brasil, pois que estão a nos "cobrar e a nos
achincalhar pela Nação inteirà~ E Já estão a anunciai-, Sr.
Presidente, que a Mesa pretende fazer aqui màis ou me- nos o que teria ocorrido no Maranhão, com cédulas secretas, com o cidadão assinando o voto, com o não sei
mais que expediente que estão querendo Usar 'para ganhar a _gualguer preço, embora isso não adiante.
Nós não estamos preocupados com essas fórmulas. O
nosso protesto ein relação à decisão mela!lcólica:, que vai
tiSD.ar os MemJ?ros da Mesa, que botaram nela aJJ: s_ua_s
biografias, não é mais pelo efeito que possa ter, onde a
candidatura vitoriosa da· Frente Democrâtica possa per- ·
der um ou ganhar dois delegados. A grande verdade é
que lá onde a tropa, onde a força, onde a violência, Onde
arbftrio não interviu, na mêdia, os resultados estão sen..
do aaqueles que nós imaginávamos c as votaçÕ~ nas Assembléias Legis.lativas estão tendo o resultado que era de
se esper,ar. Mas a verdade é que tudo isto- a decisão da
Mesa, a violência no Maranhão, a denúncia do Deputa7
do do Paraná, a den11ncia do Governador de Pernambuco, a den11ncia do Deputado J uruna, do PDT, ~ S~ie interminável de fatos que se estão a falar- fazem com que
n6s estejamos aqui pilra protestar em rio me da Oposição,
para denunciar o que há por trás disto, de pessoas que
parece que deliberadamente querem deturpar o processo~ de p~ssoas (jue delibera_damente querem desmoralizar
.a instit~JiçãÕ, para efeitos sei eu quais sãO.
A candidatura do Sr. Paulo Maluf, não há dúvida alguma, não tem hoje nenhtima significação em condições
de vit6iia.

o. Sr. Fábio Luceua-

Permite V. Ex• Um apa.ri:e?

O Sit. PEDRO SIMON -A grande verdade é que é
uma candidatura derrotada. ~as essa não é a questão.
Vamos ver na apuração dos votos dentro do Colégio.
Mas que tipo de fatos estão querendo criar no sentido de
conspurcar o process·o e inventar os pretextos para que
violências poSsain ocorrer?
A nossã caminhada é uma s6: ria campanha pelas ditetas milhões de brasileiros foram às ruas; na campanha
dos candidatos da Frente Liberal milhões de pessoas foram e irão às ruas, de forma pacífica, de forma ordeira,
de forma a buscar a normalização da vida democrática
brasileira, sem querer conturbar o quadro. N6s não pregamos a violência, ·não pregamos a agitação social, não
pregamos nada que não seja dentro da normalidad~ alterar o quadro institucional e buscar os caminhos _da
normalidade democrãtica. Não embarcaremos em qualquer jogo~ mas também não nos acovardaremos com
esse tipo de afronta ou com esse tipo de ameaça.
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O Governo Federal violentou a Constituição. Vivesse
e~ te-País numa democracia, estivessem os PoderCs Legis-lativo e Jlldiciârio ~a plenitude da Stia ação, os responsá-

veis· peiÔ que aconteceu no Maranhão teriam que res-ponder perante o Senado da ~epública, que tem esta
missão. São estes fatos que devem chegar ao fim, e só.Po·
derão chegar ao
cOm a vitória da Oposição no dia IS
de janeiro_. E·havere_mos. de Chegar lá, Sr. Presidente. Venh~ o que vier. DoloroSam~te, o Brasil está nessa expectativa: qual será o lance, qual serâ Oato de maquiavelismo que da Mesa d.o Senado surgirâ para o dia do C0:.
légio Eleitoral? Seja ele qual for, estamos convictOs de
que a verdade prevalecerá, que aquilo. que hoje ê o sentimento nacional da mudança, de não aceitação da imposição-de.um candidato e de mudar com as forças querepresentam a candidatura Tancredo Neves, haverá de
vencer.

fim

O Sr. Oetirio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Primei:,Co, concedo o aparte ao Dobre Senador Passos Pôrto, que já o havia solicitado.
O Sr. Pauos Parto - Nobre Senador Pedro Simon,
ni::m eu, que sou representante de Sergipe, nem V. Ex•,
que é do Rio Grande do Sul, devemos conhecer cm proM
'fUndidade o que se passa no Estado do Maranhão. Se V.
Ex• tivesse tido a oportunida.de de ler a biografia de Vic·
torino" Freire, representante do Maranhão neste Senado
da República e pívô, também, de um período coffio este
da política marilnhense, haveria de entender que aquele
episódio foge às acusações de V. Ex• e vai-se situar num
quadro político oligárquico, maptido nesses últimos 20
anos pelo eminente Senador Jo~ Sarney, Presidente do
PDS, que conduZiu aqueles homens durante estes anos,
com uma maioria sem qualificação no quadro politiCÇ,
do Estado. e que, de repente, deixa as hostes do seu Partido e se transfere como.candidato dos grupos de Oposição. E aqueles homens que têm uma tradição de coe- rência~ aqueles que trazem consigo, na sua educação, na
sua fQrmação, a fidelidade partidária, de um instante
. para outro, eles se sentem na orfandade, vendo as suas Ii·
.deranças desaparecendo no Estado em busca das forças_
adversárias. Os episódioS do Maranhão são frutos também dos atas de violência do GOvernador Luiz Rocha,
que está fazendo uma politica de terra arrasada nessas
últimas 48 horas, demitindo servidores, amigos desses
Deputados, transferindo delegados. V. Ex• apenas viu na
televisªo os episódios mostrados pela G:lobo, que são
cgntra o grup_o que elegeu _os 6 deiCgados. Mas V. Ex•não_viu os carros da polícia de_ São Luis em torno da As_sembléia Legislativa. Ali se estava assegurando o direito
àqueles delegados de exercitarem o seu direito de compor o Colégio Eleitoral. De modo que acho que, diante
do episódio, nobre Senador Pedro Simon, nós temos de
ajudar ê pacificar eis quadros políticos brasileiros, porque dentro desse clima de maniqueísmo-de-que V. Ex• representa o berri. e que nós representamos o mal, nós não
cheS;aremos, sem-dúvida alguma, sem sobressaltos, sem
'arranhões, ao Colégio Eleitoral de 15 de janeiro.
4

OSR. PEDRO SIMON - O discurso do nobre Senador Passos Pôrto vem com 20 anos de atraso. Porque durãnte 20 anoS ele est(We aqui a-elogiar os homens do Maranhão, os polfticos do Maranhão, inclusive o Senador
José Sarncy. Agora é que vem S. Ex• dizer, depois de 20
anos, talvez até n6s .tenhamos conversado c dialogaüo
com Senador José Samcy baseados nos elogios permanentes que homens como Senador Passos Pôrto, ao longo desses 20 anos, passaram a fazer durante esse período
do Senador José Sarney.
Diz S. Ex• muito bem. O problema não pode ser o lnaniqueísmo do bem e do mal. E eu concordo plenamente;
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não pode ser, não. O Senador José Sarney, ontem, era o
seu presidente, o herói, ó Chefe, o homem que tinha todas as qualidades, e hoje, porque estâ do lado de cã, porque foi para a Oposição, é o homem que, como diz S.
Ex•, representa o que tem de pior-no Maranhão. so·-que
S. Ex•, durante 20- ãlloS, ilão disse que o disse aqrii~ que
ele representava o que tem de pior no Maranhão; Mas,
S. Ex• ra:z uma-ã:firrriativa: de que nem ele e nem eu devemos julgar o que aconteceu no Maranhão. No entanto,
ele diz: eu--tragO ·as-ra:toS-que-aTelevisão e o notíclárío

afirmarãm: Agora-vem S. Ex• dizer O que aconteceu nas
últimas 48 hõras e viu -os outros carros qUe eSTavam Cercando a Assembléia pela polícia do EstadO, e que estavam a impedir, ~a primeira veZ -que ouçO isSo, Não sei S.
Ex~ ouviu~ iSsO- n-o Conselho de Segurança, ou se ouviu
isso por parte de algum setor aqui de Brasília. O que eu
sei, o que a imprensa publicou é que não foram as tropas
do Sr. Governador do Estado, da Polícia_ Esladl.lal, que
impediu o povo penetrar na ASsembléia, riâ-o foiam elas
que estavam com metralhadoras e que invadiram a Assembléia Legislativa,

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• ouviu ã depoimento do
Presidente da Assembléia'?
O SR. PEDRO SIMON ~Essas tropas foram tropas
federais deslocadas para São Luís do Matankão_e que lá
efetuaram issO. Não, sinceramente eu acho que, realmente, não__é_o~bem e não é o maL Eu concordo plenamente,
A verdade, todavia, é isso que aí está. A verdade, todavia, são as denúncias com relação ao candidato oficial. A
verdade, todavia, é que esses fatos ocorreram ali no Maranhão, porque o Governador teve a coragem, ou teve a
ousadia, de não aceitar o pensamento do Presidente. E o
Presidente resolveu que o seu desafeto, amigo fntimo_ de
ontem e desafeto de hoje, Sr. José Sarney, tinha que sofrer, a qualquer preço, uma derrota no Estado do Matanhão~ Não, não me parece que essa fórmula, Sr. Presidente, de realizar uma eleição_(Jue não é eleição, numa
sessão que a Mesa disse que tinha que ser pública mas
que não foi pública, não me parece que essa fórmula encontrada no_Maranbão seja a. fórmula corre.ta de_ buscarmos o equacionamento para os problemas do Colégio
Eleitoral.

O SR. PEDRO SIMON so: ...

Senador Octávio Cardo-

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex' me assegura o ·aparO SR. PEDRO SIMON- Pensei que V~ Ex• jâ havia
terminado,
O Sr. Octávio Cardoso- Eu~stou pautat:tdo os meus
apartes com o tamanho daqueles que V. Ex,! costuma
_Q_ar._ Quando eume exceder, V. Ex', ent_~o, me c~sSe~
Cassar não é a minha es-

O SR. OCTÁVIO CAIUJOSO- V. Ex•, quem sabe,
não experimentou ainda ...
O Sr. Pedro Simon -

V. Ex• sabe que não.

O SR: OCI'ÁVIO CARDOSO -Na mafcha quey(li,
como diz- o Seriador Passos PÓrto, quem sabe atê se V.
Ex• não se tõrflarâ exímio. Veja bem o jitl_gamento que
"faz V. Exf, quando é o Gover-nador do Rio Grande do
Sul, Estado que nós representamos.
O SR. PEDRO SIMON -

Seu correligiõtiârio:

O Sr. Octávio Cardoso~ E seu amigo e companheiro
de luta também.

9 SR. PEDRO SIMON---:-- Meu_companheiro de luta?
O __~r~ ~Ctlivio Citrd~so -- S!m, dis~u_t~u a el~ição com

V. EX•
O SR. PEDRO SIMON -nheiro de luta?

Meu adversáriO. Cdmpa-

O Sr. Oc6ivio Cardoso- É, e atê se saiu bem na luta.
Quando é o Governador do Rio Grande do Sul, que não
querãpoiar o candldato do seu Partido, e que diz que "o
Góveril'ã:dor não pode ficar só, quem não acompanhar o
Goveniador, que ãgiiente" _, segufido entendo bem o
vernáculo, isto é uma ameaça- ar, V. Ex• não censura,
porque lhe convém.

O Sr. Octávio Cardo~- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao_
nobre Senador Octávio Cardoso, meU conterrâneo.

O Sr. Octávio C•rdoso --Nobre Senador Pedro Simon, V. Ex• afirmou que nem V. Ex• neni o-seu paril"do
vão se prestar ao jogo da aprovação. Acho que essa afirmação de V. Ex• está correta.
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado, eu fico
muito satisfeitO.
O Sr. Octávio Cardo!IO- Penso que nós não podemos
fazer uma crítica muito veemente e apur'ada sobre algumas coisas. Esta denúncia, por exemplo, feita pelo Deputado do Paraná, ontem. Acho que ele exagerou a dose, e
quando a promessa é demais o santo desconfia. Eu também suspeito de qtiC ele não valha tanto: 150 milhões por
cada um dos seus trinta municípios, trinta Kombis e
mais todo o papel, num total de 4 bilhões e 500 milhões
de cruzeiros, convenhamos, não há de ser o seu valor.
Algumas pessoas não muito sólidas no seu comportamento, na sua ética, estão confundindo a disputa como
uma espécie de vale tudo.

O SR- PEDRO SIMON -

~ verdade, vale tudo.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO--' Estou inclinado-a
crer que se trata de mais uma promoção pessoal e uma
injusta acusaÇãO--aO-'Candidato do meu Partido.

O SR. PEDRO SIMON - Não, Senador. V. Ex• estã
faZendo confusão". Se me permite, ·eu tenho que fazer a
destesa, e nunca imaginei chC:gar a isso; do Governador
do Rio Grande do Sul. A sessão, na Assembléia Legislativa foi feita, hoje, e os Deputa_dos, correligionários de V.
Ex~, malufistas, reuniram-se, a sessão foi pública, escolheram seis malufis-tas ....
O Sr.

Oc~vlo

Cardoso -

C? Sr. Octávio Cardoso- V. Ex•, afinal, medão aparte ou não?

te?

o--sR. PEDRO SIMON peci:llidade.
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Era aí que eu ia chegar.

O SR.__ PEDRO SIMON - E os 6 malufistas ·virão
para câ. Mas houve a reunião, teve representante da Justiça, o Governador não botou tropa nas ruas, eles foram
escolhidos e, infelizmente, para o Rio Grande do Sul, é a
realidade, estão lá. O que eu posso fazer? Eu tenho que
respeitar a atitude do Gov_ernador "do Rio Grande do
Sul, que, embora diga que não aceita o Sr. Maluf, que
não vai no mesmo palanque que o Sr. Maluf, não usou
de nada.

O Sr. Oct,vlo Cardoso- V. Ex• não me deixou concluir. o·que eu ia dizer a V.~· erajtistarriente 'sto. A
- que os meus correligionáriõs da Assembléia Legislativa,
não é que sejam malufistas, eles votaram com o candidato do Partido. Muitos deles são até andreazzistaS. O SR. PEDRO SIMON- Mas, é feio dizer que é ma~
Jufismo? Se V. Ex~ se ofendeu ...

O SR. PEDRO SIMON -Não, V. Ex• estâ fazendo
um diScúrso, me perdoe. V. Ex• está fazendo um discurso. Eu ê que estou pedindo o aparte a V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso - V, Ex• é impaciente. Aliás,
já era assinl quando Deputado Estadual. ·
O SR. PED~O SIMON -Imagine virite anos aepois.

-o sr:Octávio Cardoso- Pensei q-Ue, chegando a Senador,_ e com o correr do tempo, V, Ex• fosse mais Paciente, f!l.ais generosO- corri seu colega de Assembléia Legislativª", de política _estudantil, de Senado Federal e que
sempre lhe t-rata com o máximo respeito e -consideração.
O SR. PEDRO SIMON - Eu estou com tranqililidade, estou há vinte anos, pacientemente, esperando a hora
de chegar no fim: talvez seja V. EX• que esteja assllsi:ido,
porque a hora es_tá chegando ao fim. Talvez a impaciência seja de temor de V. Ex\ -eu não.
O Sr. Octávio Cardoso - Não, eu sõu um hOmem
tranqUilO. V. Ex• me permite termínar o aparte?
Ó SR. PEDRO SIMON- É aparte?

O Sr. Octávio Cardoso - É aparte. Então, eu dizia
nobre Senador Pedro Simon, que V. Ex• está carregando
nas tintas. Quando o procedimento ê de um lado, V. Ex•
censura; quando o procedimento se equivale ao outro la- do, V. Ex' não censura e silencia. Eu acho que as declarações-do Governador foram uma espécie de coação ver~
bal.

O SR. PEDRO SIMON -

Do Rio Grande?

O-Sr. Oc~vio Cardoso - Do Rio Grande. Aí V. Ex•
não censura porque convém. Agora, quando o Governador do Maranhão ...

QSR. PEDRO SIMON-- Mas, como convém, se to~
dos Os Deputados que vêm do Rio Grande do_Sul são
malufistas -perdão, não quero ofender- são a favor
do candidato oficial?
O Sr~-Octávio Cardoso- Não, não ofende não, V. Ex•
sabe que, desde a primeira hora, eu apoio o Deputado
Paulo Maluf. Nunca escondi isto e o faço convictamente.
O SR. PEDRO SIMON - e_ verdade. Hoje é muito
dizer: de~de a primeira hora, porque os de úl~
tima hora levam interrogação por aí... Faço justfç3. ã V.
importa~te

Ex•
O Sr. O~vio Cardoso- Eu queria i:onduir, pois a
Mesa nos adverte.
O SR. PEDRO SIMON - Ad_verte a V. Ex•, porque
eu estou esperando o aparte... (Risos.)
O Sr. Octávio Cudoso- Quero também dizer que, de
um lado, quando alguém está indeciso, o pessoal do Dr.
Tancredo Neves, da Frente Liberal, procura convencer
ou arregimentar. Quando é do nosso lado, do lado do
Deputado Paulo Maluf, nós apenas compramos. Não arregimentamos, nem convencemos~
O SR.. PEDRO SIMON - Eu agradeço o aparte.
Realmente, Sr. Presidente,_ o ilustre SeQador do Rio
Gi-a~nde do Sul disse~ verdade. E isSo paSSa em juliado,
Sr._ Presidente. e, verdade. Nós do PMDB procuramos
conyencer __e-procuramos arregimentar. Esta é a opinião
pública, Sr. Presidente, este é o pensamento do PMDB,
da Frente Liberal: buscam convencer e, lamentavelmente, o lado de lá busca o ·que está se vendo.
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Serã que o Governador de Pernambuco, ao falar nas
malas pretas, está inventando? Será que o índio Junma,
eleito Deputado Federal, está inventando? Será que a
boataria, que é o comentário que se fala pelos corredores
do Congresso Nacional, a cada hora, é tudo invenção?
O _Sr. Álnro Dias -

Permite um apafte?

O SR- PEDRO SIMON---, Estã passando em julgado,
Sr._ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnio_r}- Nobre Senador Pedro Simon,- o seu tempo jâ está esgotado, já há
algum tempo. A Mesa já tem sido tolerante, e pede a V.
Ex,. que conclua.
O SR. PEDRO SIMON - Corresponda comJ.go a
gentileza que eu tive _com o nobre companheiro do Rio
Grande do Sul, que usou metade do_meu tempo. Já estou
terminando. Ouço V. Ex•.
O Sr. Alvaro Diu- Nobre Senador Pedro Simon, eu
ouvi do Senador Otãvio Cardoso uma velada acusação
ao Deputado paranaense, afirmativa que ele não vale
quanto ...
O SR. PEDRO SIMON -

Ele é do PMDB?

O Sr. Álvaro Dias- 1:: do PDS. Eu não tenho procuração para defender o deputado AlcenfGuei'fa, óo PDS,
mas eu gostaria de dizer ao Seriador do Rio Grande do
Sul, que não o· conhece, que muitos não o conhecem. Eu
o conheço, e sem procuração posso dízer da sua dignidade, da sua honradez. Muitos não o conhecem, mas todos
conhecem o Sr. Paulo Maluf,- ã Nação conhece o Sr.
Paulo Maluf, nós sabemos do que ele é capaz, o patriarca da corrupção, que violenta a dignidade nacional com
propostas vergonhosas. E não cabe aqui, e eu não quero
tomar ·a- tempo de V. Ex•, vou abreviar o- meu aparte,
não cabe aqui sequer ãValiar se o Deputado Alcenir
Guerra vale ou não vale o que lhe ofereceu o Sr: Paulo
C)a]im Maluf. O que cabe ãcjui, Senidor-Pedro Simon, é
exigir da Mesa do Congresso Nacional sérias providências em defeSa da instituiÇãO- Que ieprCsentamos. Afín3I,
o Sr. Paulo Salim Malufé Deputado Federal, o Sr. Alce- --- ni GUerra ê DeputadO FedCfaf...
O SR. PEDRO SIMON - E quem preSide o pleito
brasileiro é a Mesa do Senado!
O Sr. Álvaro Diu - Ex.atamentc. E o Parlamento
BraSilerio precisa ser reSguardado neste momento de indignidade nacional. Nós apelamos a V. Ex•, Sr. Presidente, que como Presidente eventual da Mesa do Senado
da República, transmita ao Sr. Moacyr Dalla, Presidente
desta CaSa, Os apelos, os insistentes- apelos desta Bancada, para que providências sejam tomadas no resguardo
da dignidade do Parlamento brasileiro, violentado pelas
atitudes praticadas por um dos seus integrante~, o Sr.
Paulo Salim Maluf.
O SR. PEDRO SIMON - Eu :igradeço o aparte de
V. Ex• cOncedo o aparte ao nobre senador Fâbio Luce~
na.
O Sr. F:iblo Lucena - Nobre Senador Pedro Simon,
v. Ex• -integra não apenas· o penSári1Cn-to d8 opoSiÇãõ,mas da maioria esmagadora do povo brasileiro. V. Ex•
insiste em perguntar: oride pretengem chegar? Eu dou
resposta: eles vão chegar ao golpe, tranqUilamente. Isso
que aconteceu no Maranhão, hoje, vai acOntecer na reunião do Colégio Eleitoral. Policia Federal, Polícia Militar, tropas do Ex~rcito CStão prõntás a Qualquer hora
para invadir o Congresso e fazer eleger, a peso de baioneta, de metralhadora, de obus, de canhão, o Sr. Paulo
Maluf. Q pdncfpio ao desfi:speito à Constituição jâ foi

a

hoje, solenemente reinaugurado no País. O Presidehte
Figueiredo pediu licença ao Congress_o Nacional para
ausentar-se do Brasil, o COngresso deu-lhe a liceriça e S_
Ex• foi ao Paraguai e não transmitiu o cargo ao seu suc_essor. _Esse princípio do desrespe_íto à Coristitui~_o vai
espraiar 3. ffioralidade política iin todo o País. Então,
nobre Senador, vamos nos preparar: o golpe está em
marcha e_ o Congresso Nacional viverã, fatalme!]te queira Deus que não- os episódios hoje vividos ria As--sembléia do Maranhão. Era o aparte que eu tinha que
dar a V,_Ex•.
-OSR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, o nobre Senador Âlvaro Dias, fez a interpelação que eu deSejãffà
fazer no final do meu p10nunciamento. Acho que os
acontecimentos, qUe estão sendo narrados, exigem a
ação_ da Mesa do Senado, que é a Mesa do Congresso,
que é responsável-pela credibilidade do Congress-o; porque embora dolorosamente a gente vê, na Mesa do Congresso, qUe Ofulano é malufista; o fulano é do PMDB; o
fulano é aquilo, a verdade é que a Mesa do Congresso é o
Tribunal Superior Eleitoral do Colégio Eleitoral, esta é a
missão dela.
Sr, Presidente, acho que a Mesa do Congress-o_ tem ~
r~onsabilida-de de- eSclarecer tudo o que aconteceu no
Maranhão e trazer ao conhecimento nosso tudo o que
aconteceu naquele ESt3do_ E acho que a Mesa do COngresso t~m a responsabiljdade de apurar os _f~tos que estão sendo anunciados, quer pelo Governador de Pernambuco, quer pelo Deputado do Paranã, quer pelo Deputado do Rio de Janeiro. Esses fatos, essas denúncias
que estariam sendo praticadas em cima dos membros do
ColégiO Eleitoral, a Mesa do Congresso tem a obrigação
e a responsabilidade de apurar.
Com réhição ati" ilustre Senador FábiO Lucena, q·uerO
dizer a S. Ex•, com o maiOr caririhO, ap-reço- e admirãÇãO"
total que tenho por S. Ex.• respondendo-lhe que sou atimista. Podem querer, mas querer não é põder, na minha
opinião,Oomas o-povo Orasileiro está vivendO uma hora, e
a realidade brasileira é uma~ e podem imaginãr·o-qiie
quiserem. A reunião sairá, a votação será feita, e o resultado será um, que é a vitória do Sr. Tancredo Neves.
Podem imaginar o que b.em entenderem, porque é
muito difícil, é muito difícil querer vio~entar uma Nação
--inteira, desd~ -o humilde de favela ao mais ilustre deste
País. Ele_s podem tentar, empurrar goela abaixo, da voota de da Nação, uma missão de força, acho com toda a
-sinceridade que não vai acontecer.
Mas eu espero, Sr. Presidente, que as providências se·
jam to_rnadãs e que nós possamos saber aqui os fatos que
ocorreram no Maranhão e que a Mesa, que representa a
responsabilidade de coor:denar o· trabalho do Colégio,
preste o tempo o trabalho necessários para esclarecer e,
se _for o caso, buscar a apuração da responsabilidadeL
(Muito bem! Palmas.)

e

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
·a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO C'ALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje estãO em greve todos os professores-e· servidores
das Universidãdes Feder<iis Autárquicas, Cxigindo o
cumprimento- da promessa da MiniStra da EducaçãO,
Professora Esther de Figueiredo F~az, de atender suas
reivindicações udesdc: que aprovadas por uma Comissão
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras".
-NOCliã" 15 de agoSto do corrente ano, ã titular da Pasta
dã Educação confiou ão CCiil:Selho de Reitores a·ri:tissão
de analisar as reivindicações dos docentes e servidores
das Universidades Autãrquicas, e dar um parecer fundamentado para subsidiar ~s deci_sões do Çtoverno.
No dia -13 de setembro, o COnselho de Reitores enviou
à Ministra da Educação documento c_om as conclusões a
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que chegara, juntando minuta de um_ decreto-lei que
atenderia às rcbivíndicações dos professores e servidores,
prevendo aumento de 18,7% a partir de I 'I de setembro c:
outros aumentos escalonados __ para janeiro e jul!to de
1985 e janeiro de 1986.._Anex.o a este pronunciamento a
íntegra desses documentos, para que constem nos Anais
do Congresso N_acionaL
0.-Conselho de Reitores solicitou, também, a liberação_
de rec~rsos.adicionai~ para manutenção das universid?des,_ no total de I !6. bilhões de cwzeiros. Com taís recursoS-seria apenas reposta a situação orçamentãria de
1980. Se fossem mantidos os_ recursos previstos para o
exercício de 198_?, o panorama, s_egundo o documento,
~-"tornar-se- ia catistrófica", poiS alc_ançariam apenas 24%
dos valores do ano de 1980.
·--Não foram atendidas as recomendações _do Conselho
de Rei!.oi"es -e o Governo abriu apenas alguns créditos suplementares, em proporções insatisfatórias, para evitar o
total colapso das universidades_ nos últimos meses do
corrente ano.
Esta é uma das justificativas da paralisação de hoje,
que só não se prolongará por 30 60 ou dias porque a comunidade_de_ professores e servidores não qeseja prejudic;_ai".o~ estudaples, levando-os à perda do ano.
Neste momento, os professores estão fazendo a reposição das aulas que deixaram de ser dadas no perfodo de
84 dias de paralisação das Universidades Federais Autárquicas.
A outra justificativa para a gigantesca manifestação
do dia de hoje, que abrange todos os Estados onde ex.isieni essas escolas de terceiro grau, os professores e servidores estão exigindo o cumprirriento de§ 4'1 do art. 176
da Constituição, resultante de uma proposta de emenda
de minha iniciativa, aprovada em 25 de novembro do
ano passado e promulgada no dia I<~ de dezembro.
Utilizando _sofismas, o todo-poderoso Ministro do
Planejamento, Sr. Delfim Netto, lançou não de uma
série de artifícios para sabotar O -cumprimento daquele
disposítivo da Carta Magna que determina a destinação
de 13%, no mínimo, -dos impostos federais e- nunca menos de 25% dos impostos-dos Estados e Municípios, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Já relatei ao Senado, no dia 12 de setembro, essa trama diabólica, em discurso publicado no Dlúio do Congresso, no -dia 15 do mesmo mês, e que, por isto mesmo,
dispenso-me de focalizar hoje.
Entretanto, surgiu um fato novo que se reveste da
maior gravidade. No dia 15 do corrente mês, o Ministro
Leitão de Abreu enviou ao Congresso Nacional mensagem do Presidente da República, acompanhada de exposição de motivos, dos Ministros da Educação e do Pianejamento,- relativa ao projeto de lei que dispõe sobre a
execução do§ 4<~, art. I76, da Constituição, introduzindo
várias mOdificaçõ~ na minuta ·da regulamentação anterior que havia sido aprovada pelo Chefe do Poder Executivo, no dia 6 de setembro; após o parect;.r do eminente
Consultor-Geral da República. Eis itlgllrr{as dessas alterações.
No documento original estava incluido o art. 2<~ Comos seguintes textos:

a

"Os recursos destinados visam a garantir.
d - o aperfeícoamento do magistério."
No texto novo, acrescentam essas palavras:
''O aperfeiçoamento dos recursos humanos necessárioS à manutenção e ao desenvolvimento do
ensino."
O testo novo inclui, no § 4'~" do art. 4'1', o seguinte:
__ ''A d,j[ç:rCnça ~Ótre a receita e a despesa efetivamente realizada, aprovada no balança da União,
dos Estados._do Distrito Federal e dos Municípios,
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será compensada no exercício iril.ediatamente seguinte."
Trata-se, Sr. Presidente, de mais um profundo golpe
na área da Educação. Todos os recursos adicionais que
deveriam ser destinados ao- MiniStério da Educação e
Cultura, no corrente ano serão transferidos para o
exercfcio de 1985 se o Congresso Nacional aprovar essa
regulamentação do § 4'~ do art. 176.
No art. 6'~, houve também uma modificação com a fi.
nalidade de incluir, como despesa do ensino, todos os recursos destinados às escolas militares de 1', 2"~e 3• graus.
Essas modificações, se fOrem aprovadas pelo Congresso Nacional, provocarão graves prejufzos à área do ensino no decorrer dos próximos anos e um desfalque de
mais de um trilhão de cruzeiros que deixariam de ser destinados à Educação ainda no corrente exercício de 1984.
Há, portanto, duas terríveis ameaças dos iniiiiigos-mOrtais da Educação em nosso País. A aprovação- da regulamentação do novo dispositiVo constituciàilâl, regulamentação que é reconhecidamente dispensâvel; e a proposta do Orçamento para 1985 que está sendo submetida
à apreciação do Congresso NaciOnal. Tentando evitar a
concretização desses profundos golpes contra a causa
que deveria constituir a- Prioridade mais importante do
nosso Pafs, pretendo, na Comissão Mista do orçamento,
que se reunirá no dia 7 do próximo mês, defender a tese
da inconstituciOnalidade de nossa lei de meios no capítulo referente ao Ministério da Educação.
Eis o documento que espero venha ser aprovado, pelos
nobres colegas que integram aquela ComiSsão:
PROPOSTA A SER ENCAMINHADA Ã
COMISSÃO MISTA DO ORÇAMENTO

..0 Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do determinado pela Constituição Federal em seus artigos 60 e seguintes, o Projeto de Lei nt 13 (CN}, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1985 em CrS 88.872.115.000.000 (oitenta e oito trilhões, oitocentos e Setenta e dois bilhões, cento e quinze
milhões de _cruzeiros).
Dessa receita, o conjUnto da receita tributária eleva-se
a CrS 59.389.261.000.000.- A parcela dessa receita que
corresponde à receita de impostos~ reunindo-se a arrecadação dos dez impostos capitulados no projeto atinge Cr$ 57.385.800.000.000 (cinqUenta e sete trilhões,

trezentos e-oitenta e Cinco bilhões e oitocentos milhões).
~ a essa parcela que se refere o artigo 176, § 49, da
Constituição, em sua redação atual. Dele se depreende
que a União fica obrigada a aplicar na manutenção e desenvolvimento dQ ensino o- mínimo' de 139 de sua receita
de impostos, assim como os Estados, o Distrito Federal e
os _municípios ficam ·obrigados a nele aplicar nunca menos de 25~ de sua receita de impostos.
ExaminemoSseo Projeto" de Lei o\' 13/84 atende a essa
exigência constitucional. Para fazê-lo, bastaria que suas
disposições obedecessem a um simples câlculo aritméti~
co. Os t 3% previstos, com meridiana clareza, no artigo
176, § 49, da Carta Magna corresponderiam portanto a
Cr$ 7.460.154.000.000 (sete trilhões, quatrocentos e sessenta bilhões e cento e cinqUenta e quatro milhões de
cruzeiros).
Não se pode alegar sequer que o artigo 176, § 49, da
Constituição eXija rCgulamentação para que entre em
plena vigência. O bom direito constitucional mostra que
é auto-aplicável o dispositivo constitucional que não estabeleça ele próprio a necessfdade de lei
regulamentando-o. O eminente ConSultor-Geral da República, em parecer solicitado pela Presidência da República e pelo presidente aprovado, mostra à saciedade
que ..a emenda constitucional em tela (a emenda n9 24,
que deu ao artigo 176 sua redaçã_o atual) é aplicável de
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pronto, porquanto contém todos os elementos necessáriOs par-a o seri cUmprimento, dependendo apenas de
que o Poder Executivo confira meios e condições para a
efetivação da medida nela prevista". Esse é também o
entendimento do Conselho Federal de Educação, que
nesse sentido aprovou por unanimidade parecer do jurista e conselhC:iro Caio Tãcito.
A questão se resume, portanto, em verificar se as dotações orça11_1entârias para a manutenção e deseriyolvimento do ensino atendem aos percentuais mínimoS fixados pelo artigo 176,"§4', da Carta Magna. Podemos com
facilidade comprovar que não é o que acontece. O Ministério da Educação e Cultura, único órgão d_o governo a
responsabilizar-se pelo ensino da população como um
todo, conta pelo projeto de lei orçamentária que ora examinall!-os com a dotação de CrS 4.986.284.700.000. Isso
corresponderia a 8,68% da receita de impostos acima fixada.
Ã medida em que se aprofurida esse exame, nota-se
que o percenu.~al efetivamente aplicado na manutenção e
desenvolvimento do ensino tende a reduzir-se ainda
mais.
Em primeiro lugar, não são todos esses CrS 4,9 triIhões que provém, como manda a Constituição e entende
o douto Consultor-Geral da República, da receita de impostos. Demonstra ele que ••distinguem-se os impostos,
por exemplo, do salãrio-educação e da contribuição para
o Finsocial, ambos significando receitas extraorçamentárias destinadas ao custeio de programas específicos definidos nas respectivas legislações instituidoras, tendo natureza jurídica própria, distinta daquela dos
impostos". Portanto, conclui, ..só podem integrar a base
de cálculo sobre que incidirá_ o percentual nele previsto
receitas concernentes a imposto,s, de tal base ex.cluídas,
repise-se, as receitas relativas às contribuições sociais" .
Entretanto, nada menos do que CrS 2.271.386.700.000
da dotação do Ministério da Educação e Cultura
originanl.-se do Fundo de I nvestim~nto S~cial, do
Salârio-educação, de recursos diretamente arrecadados
e, finalmente, de operações de crédito internas e externas.
Em segundo lugar, para efeito do cálculo a que nos dedicamos cumpre retirar do orçamento do Ministério da
Educação e Cultura as parcelas de despesa que não se
destinam ao· fim em pauta, ou seja,_ à manutenção e desenvolvimento do_ ensino. No demonstrativo dãs d_espe ...
sas do Ministério, às páginas 257 e seguintes do projeto,
podem de imediato ser retinidos dessa consideração os
gastos com a Divisão _de Segurança e Informações, com
o Conselho Nacional de Desportos, com o Conselho Federal de Cultura, com o Conselho Nacional de Serviço
Social, com o Conselho Nacional de Direito Autoral,
com o Conselho Nacional de Cinema, cOm a SeCretaria
da Cultura, com a Secretaria de Educação Física e Desportos. Sem dúvida alguma, são despesas que o governo
pode e_ deve fazer. Apenas não devem ser considerados
gastos com o- ensinO, nos te-rmos do artigo 176. Nessas
condições, a soma dessas despesas, que alcança nada menos do que Cr$ 31.800.000.000, deve, igualmente, ser reti_rado _para e~eitO do cálculo a que nos pro_pomos.
Feitas essas observações, podemos verificar que a do~
tação do MiniStério _da_Educação e Cultura proveniente
de _reç~ursos ordinários do_ Tesouro ~_cai a Cr$
2.714.898.000.000, o que, retiradas as despesas que nã_o
se_ referem ao_ ensino~ se reduziria a CrS
2.683.098.000.000. Seria possível ainda deduzir _outras
despesas que, embora capituladas entre os gastos de órgãos do MEC que se dedicam também ao ensino, com
ele não têm qualquer relação mais direta. É o caso, por
exemplo, da participação em organismos internacionais,-ou da cooperação internacional. Esse levantamento, porém, ex.igiria informações_muito mã.is_ml_nu~_osas do que
as disp01líveiS nó -PrOJetO de Lei n9 13[M.

Outubro de 1984

Mesmo sem se empreender esse aprofundamento, contudo, pode-se constatar facilmente que os CrS
2.683.098.000.000 a que nos referfilmos correspondem a
apenas 4,675% da receita proveniente de impostos. O
percentual fica, portanto, muito abaix.o dos 13% exigidos
pela Constituição.
Neste exame, o Congresso Nacional não se deve prender, evidentemente, a uma análise do demonstrativo da
despesa por funções. Essas funções orçamentárias - en·
tre elas a chamada façio ed~~e~.çio e cultura - não têm
qualquer validade legal, emanando -de ato de um simples
órgão de assessoramento da Presidência da República,
embora de nível ministerial, que é a Secretaria do Plane. jamento. ~ com base nesse ato que a Secretaria arrola
despesas que não terão necessariamente destinação ao
desenvolvimento e manutenção do ensino.
Tr3ta-se aí, reconhecidamente, de despesas voltadas
ao aprimoramento_ ProfisSional de determinadas categorias de funcionalismo civil ou miliiar, além de transferên<;:ias, a Estados e Municípios, transferências não especificadas em termos de finalidade. De resto, a dotação do
Ministério da Educação e Cultura é aí considerada ln t~
tum, sem que se façam as duas ressalva,s 3.cima apresentadas. Nessas condições, pode-se inclusive comprovar
que a dita função educaçio e cultura abrangeria não os
CrS 8.281.301.000.000 a que se refere o prõjeto, mas ape:.
nas CrS: 5.598.203.000.000. Apenas a título de curiosidade, visto que essa rubrica não tem validade legal alguma,
reg'istre-se que ela assim representaria somente 9,75% da
receita proveniente de impostos.
DiaÔte da evidente inobservância, no Projeto de Lei
13/8_4 (CN), do artigo 176 da Constituição, cumpriria a
esta -Comissão Mista tomar unia providência que, em
princípio, não deverá ser a reformulação do orçamento,
caso em que estaria violando o parágrafo t q do artigo 65
da Carta Mag~a. Nessas condições, sugerimos: que a
Comissão Mista, preliminarmente, diante da inobservância do percentual mínimo preVisto no parágrafo 49 do
artigo I76 da Constituição, proponha que o Poder Executivo, cumprindo o que admite o parágrafO _59 do artigo
66, ajuste a proposta de lei orçamentária à lei maior em
vigor, a fiin de que o_Ministério da Educação e Cultura
possa ser regUlarmente contemplado.
Brasília, 20 de outubro de_l984. -Joio Calmon.
Fora do âmbito do_ Poder Legislativo está sendo elaborado um mandado de segurança a ser impetradojunto
ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de garantir,
ainda ne-~te ano, o CJ..unprimento do § 49 do art. I 76 da
nossa Carta Magna, que permitiria a destinação de recursos adicionais de mais de 1 trilhão de cruzeiros, para
a manutenção e desenVolvimento do ensino. Essa providênCia-é Uíi1a Sugestão feita pelo nobre Senador Fábio
Lucena, numa recente interVençãO, quando eu fazia uma
análise dos novos atentados contra a Educação.
Estamos, portarlto, mobilizando todos os recursos legais para que não se concretizem esses nefandos golpes,
qUe provocariam danos irreparáveis a milhões de estudantes, professores e servidores do ensino em todos os
seus graus. Ainda outra providência que está na dependência exclusiva da decisão da Câmara dos Deputados:
nd dia 4 de setembro, o Deputado Hermes Zanetti, Presidente da Confederação Nacional dos Professores, e eu
entregamos ao Presid~nte da Câmara, Deputado Flávio
Mardlio, a denúncia de professores propondo o enquadramento do Presidente_ da República num processo por
crime de responsabilidade, de acordo com os arts. 82 e 83
da ConstituiÇão. Decorreram quarenta e três dias e, fi.
nalmente, no dia 17 do corrente mês de outubro, o Presidente Flãvio MarcíJio designou para relatar essa denúncia o nobre Deputado Walber Guimarães, 29 VicePresídente.
Desta tribuna, dirijo veemente apelo ao eminente representante do Paraná, naquela Casa do _Congresso, Do
Sentido de apressar a apresentação do seu parecer, que,
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logo em seguida, deverá ser submetido à apreciação do
Plenário. Evidentemente, não é fácil a obtenção de quorum, no último mês desta Sessão Legislativa, em que o
tema predominante e absorvente_ é a sucessão presidencial, para a votaç-ão do parecer do Deputado Walber
Guimarães que se reveste de extraordinária importância,
porque representa um teste da eftcácia de importantes
artigos -da nossa Carta Magna, que podem, eventualmente, se forem cumpridos, acarretar o afastamento
imediato do Presidente da República do exercício- de
suas funções.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este ê o dramático quadro dos novos atentados à Constituiçao e à Educaç_ão n_o
nosso País, que é o octagésímo do mundo em dispêndios
públicos com o ensino, e que ainda apresenta, em suas
tétricas estatística5,-28%_de analfabetos, 87% de cidadãos
funcion3Jmente analfabetos, que itão terminaram a 8'
série de ensino do l~' Grau.
Para tentar torpedear esses novos golpes, estamos uti~
lizando todos os recursos disponíveiS- em nOSsa- Carta
Magna, impunemente violada pelos detentores do poder.
Se não alcançarmos êxito, estaremos contribuindo para
levar a mocidade brasileira ao desespero, impelindo-a
para o terreno dos recursos extralegais, se não puderem
ser obtidos pelas vias constitucionais os recursOs destinados à Educação. O desespero dominará os jovens, que
preferirãO fecorier a soluções radicais. Nessa desgraçada
hipótese, deverão ser responsabilizados por crimes contra a seguranç-a nacional, não os estudantes e professores convencidos da inutilidade da Carta Magna, e sim os
detentores dos mais altos postos do Poder Executivo, a
começar pelo General João Baptista Figueiredo, aluaimente no exercido da Presidência da República.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR JOÃO CALMVNEM SEU DISCURSO:
IV- O PROJETO DE LEI DE EQUIPARAÇÃO
SALARIAL ENCAMINHADO PELO GOVERNO
AO CONGRESSO NACIONAL
Fica claramente visto, do que foi até aqui exposto, que
as aspirações e reclamos dos docentes e servidores técnicos e administrativos das IES autárquicas, conSiderados
razoâveis e justos pela Comissão, estão em manifesta
desconformidade com os termos do Projeto de Lei n9
3.988/84, qt.ie o Sr. Presidente da República submeteu à
consideração _do Congresso Nacional.
O objetivo perseguido por aquele Projeto de Lei foi Q.
de aproximar a remuneração dos docentes e servidores
autárquiCos da auferida pelos docentes e servidores das
fundações, pelo rebaixamento ou congelamento das vantagens por estes percebidas, como se nota à primeira lei·
tura das suas principais disposições, notadamente dos
artigos 3~", 59 e 6~",-Paiágrafó- único. À Via eleita para a obtenção do equilíbrio salarial entre as IES brasileiras sugere uma intenção de aten_d~r às expectativas e reiVindicações- mais Procedentes dos professores e servidores das
autarquias, mas colide com os inteCesses dos docentes e
servidores das funções. Numa palavra ao buscar propi·
cia·r clima de harmonia, paz e tranqUilidade aos nossos
estabelecimentos de ensino superior, o projeto;- se convertido em lei, pode dar condições a insatisfações generalizadas.
Pareceu à Comissão, portanto, que seria medida prudente a retirada do Projetp de Lei, dando-se solução aos
problemas salariais d_os docentes e servidores técnicos e
administrativos das autarquias por meio de Decreto·lei,
como permite o art. 55, III, da Co_nstituiçào da República.
Nessa perspectiva elabon:m a Comissão Anteprojeto
de Decreto-lei, que vai em anexo.
DECRETO-LEI N•
Dispõe sobre reajuste de ,lfencimehtos e salários
de docentes e serviçl._ores tÇénicos e administràtivos
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das Unh.'ersidades Fede~s AutárquicaS e dos- Estabelecimentos Federai~ P.õolados de Ensino Superior,
vinculados ao Ministlfio da Educação e Cultura, e
dá outra providências.
Art. ['i' Os docentes das Universidades Federais Autárquicas e dos Estabelecimentos Federais Isolados de
Ensino Superior, vinculados ao Ministério da Educação
e Cultura, terão seus vencimentos e salários aumentados
em 18,7%, a partir de J9 de setembro de 1984.
Art. 29 Os docentes e servidores técnicos e administrativos das Universidades Federais Autárquicas e dos
Estabelecimentos Federais Isolados de Ensino Superior,
vincuhidos ao MiniStério da EducaÇão e- Cultura, terão
reajuste semestral de vencimentos e de salários nos meses
de janeiro e jUlho de cada ano, nos termos da Lei n9
6.708(79 e legislação Posterior.
Art. 39 OS <Jacentes_ das Univer~idades Fe~erais Autárquicas· e dos Estabelecimentos Federais Isolados de
Ensino Sup~rior vinculados ao Ministêrio da Educação e
Cultura terão reajustes adicionais aplicados sobre- Seus
respectivos salários e vencimentos com os aumentos de
remuneração ordinários e gerais de que trata o art. 29,
-calculados cumulativamente na seguinte forma:
I --10% em I~' de janeiro de 1985;
II- 10% em 19 de julho -de 1985;
III- 10% em 1'1 de Janeiro de 1986.
Art. 4'i' O valor da GratificaçãO de Apoio à AtiVidad~ de Ensino institUída pelo D~eto-lei n9 2.121, de 16
de maio de 1984, com as modificaÇões intrOduzidas pelo
Decreto-lei n'i' 2.123, de 5 de junho de 1984, é acrescido
do valor global de 97,5%, desdobrada a sua aplicação
nos seguintes percentuais, calculados cumulativamente:
I - 18,7% em setembro de 1984;
II - 18,5% Cm- }9 de janeiro de 1985;

III- I8,5%

em

I• de julho de I985;
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as Escolas IsoladaS obtiveram correções um pouco melhores que as Universidades.
3• Os dados analisados revelam também que os créditos suplementares anuais têm sido insuficientes para
repor o poder aquisitivo das dotações de OCC, de vez
que as solicitações das IES são sempre atendidas em pequena- parte. Haja vista que, no corrente exercício, elas
conseguiram, até agosto, apenas 27,7% do que solicitaram. Ainda que obtivessem integral atendimento de seus
pedidos de suplementação, os recursos para 1984 apenas
-5 (cinco) instituições alcançariam os níveis de 198_0; em
conjunto, as Escolas Isoladas atingiriam 82% do nível de
1980, as Universidades fundacionais 76,2% e as Universidades autárquicas 77,7% em relação ao mesmo ano.
4• Não obstante à longa paralização das atividades
no 1~" semestre de 1984, as IES federais necessitam de recursos adicionais de OCC para a conclusão do corrente
ano letivo, que em praticamente todas as autarquias se
estenderá atê fevereiro de 1985. Para repor a situação de
1980, requerem-se recursos adicionais de Cr$ 116.902.628
miL
5• A persp-ectiva para o exercício de 1985 é igualmenw
te inquietante, Já que, mesmo considerados os recursos
"extra~teto" e u"ma inflação otimisticamente aValiada em
150%, o poder aquisitivo das dotações de OCC para o
sistema federal será ainda menor, em relação a 1980:
atingirá -a-penas 43,6%. Ignorada a hipótese de recursos
suplementares, o panorama torna-se catastrófico, pois
alcançarão sonlente 24,9% dos valores daquele ano.
6' ~ urgente estabelecer critérios claros e objetivos
para rateio dos recursos de OCC, critêrios que não somente c-onsiderem as reais necessidades das IES, tendo
em vista suas-atividades, como também possibilitem um
tratamento equitativ~ a cada uma.
VI- CONCLUSOES

IV- 18,5% em {9 de janeiro de 1986.
Art. 5" A Gratificação de Apoio à Atividade de En~
sino, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do sefVídor- QUe '!- esteja
Percebendo na da-ta da aposentadoria e que a teilha percebido nos doze meses inlediatamerite anteriores. - -Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o
correspondente à média aritmêtica dos percentuais percebidos no período a que alude este artigo.
Art. 69 O disposto neste Decreto-lei aplica-se aos
servidores inativos.
ArL 79 O Poder Executivo abrirá os créditos suplementares necessáriOs ao atendimento das despesas decorrentes deste Decreto-lei.
Art. 8~' Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação com efeitos financeiros a partir de I~' de
setembro de 1984, revogadas as disposições em contrário.
V-A QUESTÃO POS RECURSOS
PARA MANUTENÇÃO
A Comissão examinou a evolução das dotações para
Outros Custeios e Capital (OCC) das IES federais, no
período de 1980 a 1984, anâlise contida no Anexo n9 5.
O estudo realizado conduz às seguintes conclusões: ·
I~ A partir de 1982, as Instituições de Ensino Superior (I ES) federais sofreram progressiva redução de suas
dotações de OCC, em valores reais, redução essa muito
acentuada em 1983 e 1984. No corrente exercício, mesmo
computada a suplementação já concedida, os recursos
para manutenção apenas alcançam 45,4% do que obtiveram em 1980 e 37,8% em relação a 1981.
2~ Exarrlinadas individualmente as IES federais,
not<Jm-se fortes discrepâncias entre os índices de correção anuais de suas dotações do OCC, sem ter sido
pos-síveildentlfic<i.r um comportamento coerente na distribu"ição de taiúecursos, a não ser, aparentemente, que
c

A análise apresentada nas páginas an"teriores fundamenta as seguintes conclus_ões:
1 ' - Os salários dos servidores técnicoadministrativos e docentes das universidades federais autárquicas sofreram, a partir de 1979, perdas reais em seu
poder aquisitivo que justificam a concessão, em carater
emergencial, de reajustes de 58% para pessoal docente e
de 97,52% para os funcionãrios, alcançáveis em -dois
anos; Sendo a I' parcela em setembro de 1984, no valor
-de 18,7% para a:mbas as citeg"orias;
2'- E plenamente justificada a instituição do reajuste
semestral de salários, para docentes e servidores técnicoadministrativõs das autarquias federais, nos termos da
Lei n~' 6.708/79 e legislação posterior.
3•- O projeto de Lei n9 3.988/84 em tramhaçãó nO
Congresso Nacional será incapaz de assegurar o atendimento das aspirações consubstanciadas nas conclusões
precedentes, razão pela qual pede-se a sua retirada;
4•- E indtspensávt:f Conceder ás instituições universitárias- íederais recursos adicionais aos que já receberam,
no corrente exercício,para outros custeios e capital, re-.
pondo suas dotações, em valor real, ao nível çie 'I98Q
_ (Cr$ 116.902.628 .mil), e cuidando de alcançar, para
1985, o poder aquisitivo de 1981·
5'- Totna-se urgente elaborai critérios objetivos e
dares para orientar- a distribuição de recursos ao Sistema de Ensino SuperiO-r, encarado como tal, de forma que
as Instituições. tratadas com eqiiidade, recebam meios fin-;;nrceiros compatíveis com suas reais necessidades: .
6•- Deve ser formulado um plano de apoio permanente e efetivo ãs IES não federais, que permitam não
apenas sua manutenção regular, mas que também lhes
proporcione condiÇões de cumprir as funções que a elas
foram delegadas pelo Poder Público.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art,. 69
29 Não se consideram despesas com a manutenção
e desenvolvimento do ensino:
a) as efetuadas com a pesquisa, quando não vfnculada
ao ensino;
_§_

TEXTO NOVO
Art. 2'? Os recutsos destinados( ...) visam( ... ) garantir:

...

( )

..

( :)

d) o aperfeiçoamento dos recursos humanos necessários à manutenção e ao desenvolvimento do en_sino;
Art.

tados, do DistritO Federal e dos Municípios, será cOmpensada no exercício imediatamente seguinte.

Art. 69
]9 Consideram-se despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se façam, dentro
ou fora das institlllções de ensino, com vista ao disposto
neste artigo, desde que as correspondentes atividades estejam abrangidas na legislação de Diret~ízes e Bases da
Educação Nacional e sejam supervisionadas Pelos- competentes_ sistemas de ensino, federal ou locais; ou, ainda,
que;
a) sejam, em- razão. de sua natureza e fin~!_lidades
equivalentes às já mencionadas neste parágrafo, como ê
o caso, entre outros, dos cursos de l v, 2"' e 39 graus mantidos pelo sistema militar de ensino;

§

...

( )

h) decorram da manutenção do pessoal inativo, estatutário, origirlái'íO -das instituições de ensino por ocasião
da aposentadoria.

.•••.•••... ·····~········ ·····~···--··
Art. 6'1'
§ 29 Não se cOriSideram despesas com a manutenção ·
e desenvolvimento do ensino:
a) as efetuadas com a pesquisa quando não vinculada
esta ao ensino ou, quando efetivada fora dos siStemas de
ensino, não vise, precipuamente, ao aprimoramento da
qualidade e à expansão racional do ensino.
( ... )

Art. 10. No primeiro anO da aplicação da presente
lei, deverão a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, pOr seu Poder Executivo, ajustar o-s rCspectivos orçamentos às normas aqui fixadas.
TEXTO ORIGINAL
Art. 2'1 Os recursoS destinados(, ..) visam(...) garan-

ti r:
( ...)

d) O aperfeiçoamentO do magistério;

Art. 69
············-·········~···-···-·······
§ l'~' Consideram-se despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se façam com ·vista
ao disposto neste artigo, desde que as correspondentes
atividades:
--"- _
___ ___
a) estejam abrangid~s _na legislação de D~retrizes e
Bases da Educação Nacional e sejam supervisionadas pelos competentes sistema._s de ensino, federal_ou IQ_cais;
b) sejam, em razão de sua natureza ou finalidades, tidas por lei ou julgadas pelos Conselhos de Educação
equivalentes às mencionadas na alínea anterior.

...

fim de atender às n-ecessidades do serviço. Trata-se dos
contratos feitos com companhias locadoras de mão-deobra. Essa prática permit,: a a-dmissllo de trabalhadores
com salárioS muito acima dos pagos aos servidores efetivos, burlando o Plano de Classificação de Cargos e fomentando o enriquecimento ilícito dessas -elnpresas.
Muitas dessas locadoras de mão-de-obra pagam salário
de Cr$ 106.000,00 ãos empregados dos serviços de asseio
e ótltros, enquanto recebem do Governo__Çr$ 544.000,00
caplta.
Outra foi-ma ·de burlar a paridade salarial prevista no
arffgo 98 da Constituição Federai tem sido a adotada
para -algumas categorias funcioitais, que vêm sendo
"r6'eStruturadã.s", passando a perceber complementações
salariais que as distanciarri dos demais servidores,
desCumprindo-se, assim, o Plano de Classificação de
Çargos.
Recentemente, a Federação dos Servidores Públicos
de Brasília lançou um manifesto em que faz denúncias
que merecem ser trazidas ao conhecimento dessa Casa.
Diz o documento.: _

,er

4'~'

§ 49 A diferença entre a- receita e· a despesa efetivamente realizada, aprovada no Balanço da União, dosEs-

( )

Outubro de 1984

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júriior)'- Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No di? 28_ de _outubro_ comemora-se o dia,_ do _Servidor
Público. Este ano, mais uma vez, a valorosa e sacrificada
categoria profissional dos que prestam serviço ao Estado
vê passar o seu dia sem que nenhuma de suas reivindicações s.eja atendida por parte do Governo.
Desde 1964, há vinte anos, portanto, os servidores
públicos vêm merecendo, por parte dos Poderes Públicos, um tratamento injusto e desigual em relação aos demais trabalhadores do País. Nem sequer os direitos assegurados aos trabalhadores da iniciativa privada, como
os reajustamentos semestrais e o J39 .salário, institufdo
há 22 anos, fOCam estendidos aos servidores públicos.
Ãté hoje o dlrCho de síndka-lização é negadO aos funcionários pUblicas, em que pese as convenções internacionais assinadas pelo Brasil, onde esse direito é expressamente consagrado. A ausência do direito de. sindicali~
zação levou à pulverização dessa numerosa categoria em
mais de 4.000 associações pelo paíS afora,
enfraquecendo-a e dificultando a defesa de suas justas
reiVindicações.
O -Esfã.tuto dos Servidores Públicos Civis da UniãO
data de 1952, encontrando-se desatualizado e cheio de
reni.endos, enquanto o Governo tarda em remeter ao
Congresso Nacional o projeto do novo estatuto em elaboração há vários ·anOs, para ·unificação do regime jurídico dos servidores, pondo fim à diversificação em funcionáriOS estãtutários, celetistas, conveniados, etc., o que
também dificulta a organização da categoria.
A cada ano o Governo; sem ouvir Os- representantes
dos servidores públicos, decreta os reajustamentos de
vencimentos, sempre em duas parcelas-' _cada vez mais espaçadas e, sistematicamente, abaixo dos índices do
INPC. Esse tratamento discriminatôiiO. ve_rri conduzindo
a um progressivo achatamento salarial.
_No próximo dia l" de novembro, com a decretação do
novo salário mínimo - de CrS 166.640,00 segundo a imprensa- os níveis de 1 a 13 da Tabela de Nível Médio ficarão achatados em uma só referência.
·
Atualmente, cerca de 2/3 dos servidores públicos ganham até 3 salários min-iffios apemis!
Há muitos arios os governantes não se dignam a receber os representantes dos servidores públicos. Nem sequer a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil,
que ~ongrega 886 entidades, conseguiu uma audiência
com O Presidente da República, apesar dos reiterados pedidos.
A negativa sistemática em sentar~se à n'tesa de nego~
ciações para conhecer quais as reivindicações dos servidores, tem conduzido os setores mais dinâmicós"-da Categoria a apelar para a greve, como ocorreu com os médicos, professores, servidores da previdência, e outros. Es-_
ses setores, mais org!!nizados, conseguiram com sua luta
ver atendidas muitas de suas reivindicações. No entanto,
- a imensa maioria dos servidores públicos continua desa~
tendida.
O Governo vem se utilizando de métodos injUstos, e
mesmo concj._enáveis, para fazer novaS contratações~ a

~'Estudo realizado pela UNA FISCO demonstra
que, levando-se em conta o número 100 {em 1974)
cç:~mo base percentual para os cãlcuios co_mparati~
Vos, no final do ano passado, a inflação tíilha chegado a 162.128 e o vencimento dos servidores a apenas
_55.143, dado muito revelador do esmagamento salari.al da categoria. "Segundo a iqtprensa, o próprio
DASP, em cbstudo encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, admitia que os funcionârios
públicos tiveram um prejuízo de 230%, se comparados com reajustes obtidos pelos empregados da iniciativa privada desde outubro de 1979 ... Hoje, os
servidores já não estão podendo pagar com regulai-i~
dade suas prestações da casa, da escola dos filhos,
_ ~etc.. Dos que possuem veículos, a maioria já não
pOde usá-los. Os dois terços dos seividores públicos
cujos vencimentos não ultrapassam 3 salários mini·
mos, já há muito deixaram de comer carne. A agio~agem vem crescendo a cada mês no seio dos servi·
ôoreS, aproveitando-se de sua situação' de progressivo empobrecimento."

O Sr. Passos Pôrto O SR.

~AURO

Permite

BORGES -

V~

Ex• um- aparte?

Com muito prazer.

-- O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Mauro Borges,
eu gostaria de me solidarizar com V. Ex•, neste seu justo
discurso de homenagem ao servidor público. Realmente,
el_e merece, com toda justiça. Neste ano, pela série de reivindicações, que faz o servidor público, até hoje não
atendidas pelo Governo e prometidas._Uma delas seria o
Estatuto do Servidor Público, para normalizar a si~
tuaçãQjurídica. Sabe V. Ex• que hoje hã duas situações
no _serviço público: o Estatutário e o CLT. Isso tem criado uma série de problemas na Administração Pública.
Segundo, a defasagem do salário do servidor pú_blico.
Avalie V. Ex' que até o nível 12, na escala de salários do
atual Plano de Classificação, os servidores estão ganhando -saiário mínimo. Quando eu era chefe de serviçO federal, o nível 12 era um homem de classe média, que tinha
boa situação na sociedade. Hoje, ele ganha um salário~
mínimo. Nós estamos com o serviço público sem estímulo, porque a grande clientela não está ganhando nem
para sobreviver. De modo que, no dia em que V. Ex' homenageia o servidor público, receba a minha solidariedade, não só a-o seu discurso como às reivindicações dessa
classe que é a base da sociedade brasileira. Quase todo
brasi_leiro é __filho. ou ~rmã~~ ou é servidor público, e é
essa _gent~ que de uma cei-ta forma conduz o nosso País.
De modo que V. Ex~ receba a minha solidariedade, como
taf!1bém o servidor público brasileiro.

O SR. MAURO BORGES -

Muito obrigado,

dor Passos Pôrto. O aparte de V, Ex• enriquece e

Sena~

confir~

ma o meu discurso, e sem dúvida nenhuma, pela sua ex~
periênda, sobretudo, no setor do serviço público, é uma
afirmação e uma comproVação do que acabamos _de dizer. Muito obrigado a V. Ex~
O Sr. Gastio MUller -

Sexta-feira

DIÁRIO DO CUNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubro de 1984

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BORGES- Com-muito prazer,
nobre Senador Gastão MtJIIer.

suas entidades filiadas, elaborou e apresenta à classe
<i seguiilte platafo-rma de reivindicações:
-REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS
DE PELO MENOS 100% DO INPC," A
PARTIR DE I• DE NOVEMBRO DE (g84,
E DAI EM DIANTE SEMESTRALMENTE·
- EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DOS
!NATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS
SER V!DORES DA ATIVA;
-

O Sr. Gastão Müller- Eventualmente na Liderança
do PMDB, posso declarar que o discurso de V. Ex• interpreta o pensamento do to_d_a a Bancada do PMDB e. por
que não dizer, do próprio Partido? E vou lembrar, para
ajudâ-Io, um fato curiosa· que o Governo Federal adota
aquele velho lema popular: "faça o que eu digo, mas não
faça o que eu faço"_, O_Governo Federal, através de legislaç-J.o, obriga as empresas a pagarem-o 13~' mês, os trabalhadores têm o direito,- aliás. juSto. Mas os funcionáríos
públícos não o têm, quer dizer; ••faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço". Hã poucos dias, o Governo,
num comportamento também correto, unificou o salário
mínimo. Mas recebi uma mensagem quejã foi divulgada
no pronuncimento do Senador Helvídio Nunes e na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, há uma discriminação de vencimentos. Funcionários do Piauí e_de
Mato Grosso ganham menos do que o funcionário do
Rio de Janeiro e de São Paulo, ou coisa que o valha, eles
estão fazendo uma campanha pela unificação -de acordo
com o próprio exemplo do Governo Federal, que unifi_cou o salário mfnimo, numa medida muito juSta_. _De
modo que, em nome do PM DB e em meu nome pessoal,
eu me congratulo com V. Ex• pelo pronunciamento, e
faço minhas e do PMDB as palavras de V, Ex• na reivindicação a essa sofrida classe dos seryidore,s públicos federais.
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, nobre
Senador Gastão Müller. O aparte de V. Ex~ confirma-e
amplia os ângulos de visão dessa situação calamitoSa etn
que vive o funcionalismo público. Agradeço a solidariedade de V. Ex~ e_do nosso Partido.
A verdade é que os Governos passam, os Presidentes,
os Governadores, mas os -funcioriários ficam. Eles são O
cerne, eles são a estrutura de toda a máquina estatal e
precisam viver com dignidade, com segurança e, por qUe
não dizer, até mesmo -com alegria. Eles precisam e intrecem istO. b. preciso que os homens- públicos, sobretudo,
os legisladores pensem, estudem essa situação desastrosa
em que se encontra o nosso funciõ"n-alísmo.
Finalizando, Sr. Presidente, desejo em-seu dia, saudar
a laboriosa categoria dos Servidores públicos, responsâvel pelo funcionamento da mãquinã do Estado. Mani,festo nesta ocasião a·esperairç3 de que O nOvo pacto social,
que-a Nação exige e QUe haveremos de elaborar, ponha:
fim aO arbítrio, retirando do -ExecutiVO o" mOf10pÕlio d:i
iniciativa das leis que regulamentam os servidores públicos, sua classificação e seus vericimCntos a fim de que
possamos contribuir para que lhes seja feita ajustiça que
merecem. Era o que eu tiilha a dizer, Sr~ Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BORGES EM-SEU D7SCURS(f

A Federação dos Servidores Públicos de Brasnia,
de acordo com decisão da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, diante da avassaladora elevação do custo de vida e do crescente achatamento
dos vencimentos, proventos e salários dos servidores públicos, juntamente--cõrri -os- representantes de

Reposição para corrigir a defasagem salarial

com base em TABELA DE VENCIMENTOS em estudo e a ser divulgada;
-_Defesa da ~plicação dos itens II e III, do artigo J9, do Decreto n~' 86.795/81, referentes ã
proibição de contratação de mão-de-obra indireta, atraVés de firmas particulares e mediante convênio, com a absorção dos trabalhadores já contratados nos quadros do serviço público;
-

Equiparação entre os vencimentos dos servi-

doTes do Executivo aos do Legislativo e Judiciário, de 3c0rdÕ cOm o estabelecido no art.
98 da Constituição Federal:
..Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superio-res
aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas."
- Extensão do 13'>' SALÁRIO aos servidores-estatutários:
- Defesa do NOVO ESTA"I:UTO que estabe- Ieça regime único para todos os servidores
públicos, com a remessa imediata do projeto
ao Congresso Nacional;
- Reconhecimento do díreito de SINDICALIZAÇÃO para todos os servidores públicos,
conforme previsto no Art. 166 da Constituição Federal e nas Co"nVen-ções 87 e 151 da
OIT (apoio ao projeto de Decreto Legislativo
~ 58-A/84).
- Ao longo dos últimos anos, à medida que os reajustamentos foram se tornando cada vez menores e
mais espaçados, a inflação foi sendo cada vez maior,
at~ alingir oS atuaiS 230% ao ano.
Estudo realizado pela UNAFISCO demonstra
que, levando-se em conta o número 100 (em 1974)
- como base percentual para- os cálculos comparativos, no final do ano passado, a innação tinha chegado a 162.128 e o vencimento dos servidores a apenas
55.143, dado muito revelador do esmagamento salarial da categoria.
Segundo a ímprensa, o próprio DASP, em estudo
encaminhado à Casa Civíl da Presidência da República,_ admitia que os funcióilários públicos tiveram um prejuíZo de 230%, se comparados com rea~
justes obtidos pelos empregados da iniciativa privada desde outubro d_e 1979.
Hoje, os s_ervidores jâ não estão podendo pagar
com regularidade suas prestações da casa, da escola
dos filhos, etc. Dos que possuem veículos, a maioria
já não pode_ usá-los. Os dois terços 4os s_ervidores
público-S cujos vencimentos não -ultrapassam 3 salârfos mínimos, já há muito deixaram de comer carne. A agiotagem vem crescendo a cada mês no seio
dos servidores, aproveitando-se de sua situação de
progressivo empobrecimento. Diante desse quadro, a Federação dos Servidores
Públicos de Brasília CONVOCA todos ·os servidores a se congregarem em torno _de suas entidades,
fortalecendo a unidade da Classe para tornar vitoriosa nossas justas e legítimas reivindicações a serem
apresentadas às autoridades.
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FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BRASfLIA, setembro de 1984.
ASMINTER- ASMIC- ASSED- ASMTASMISA - AFTCU --ASTRIFE - AsJUSASMC - ASPAS - -ASMEC --'- ASMME ASPA- AEJÀJ- UNSP- AAFIT '-- AAITUBSPT - CABE - ASPGDF - ASFSS ASJfDF e ASSHIS.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a
mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. !'Secretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SI::NADO N• 217, DE 1984
Toma obrigat6ria a prática qas faculdades de
Ciências Agrícolas e Escolas Agrícolas de ensino mé~
dio, de disciplina referente ãos agrot6xico1 e de outros bioddas e dí: outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' ~obrigatória a prâtica de disciplina relativa
à composição, à ação e à reação, ao uso e à destinação,
ao controle e à proteção individual e coletiva resultante
da aplicação de produtos agrotóxicos e de outros biocidas, nas faculdades de Ciências Agrfcolas e nas Escolas
Agrícolas de ensino médio localizadas em todo o território nacional.
Parágrafo único, As escolas de primeiro e de segundo grau, localizadas na zona rural farão incluir nos res~
pectivos currículos escolares disciplina contendo noções
básicas relativas ao uso, guarda, controle e proteção individual e coletiva resultante da aplicação das substâncias enunciadas neste artigo.
Art. 211 O Poder Executivo regulará a presente lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
_ t\.rt.~_3_1' -Esta lei entrará em vigor na data de sua regu:_
lamentação, revog~das as disposiç_ões em contrário.
Justificação
O direitO à vida e à proteção é inalienável e imposter~
gâvel. Compete à sociedade, como um todo, fazer uso de
todas as m~~idas ao seu alcance para proteger o homem
e a natureza de quaisquer agentes nocivos que venham
ou pm.sam cercear, inibir. prejudicar e eliminar esse direi to.
A consciência nacional está desperta para as conseqUências funestas do uso indiscriminado, irresponsâvel e
irrenetido de substâncias qufmicas e biológicas que, a
pretexto de proteger dã ação julgada danosa por seres viVO$ considerados nocivos, tenham efeitos colaterais perversos, atingindo a fauna e a flora e, principalmente,
comprometendo, pela agregação d_e_elementos de comprovada toxicidade, ª_qualidade dos alimentos destinados ao consumo da espécie humana.
A formação acadêmica ou técnica especializada, esta a
nível de segundo grau,- ressente-se de disciplinas que, de
forma completa, contundente, eficiente e eficaz, assegure
ao futuro profissional, mais que o conhecimento, uma
profunda consciência respectiva ao problema dos agrotóXkos_ e de outros biocidas, de modo que o mesmo,
quando no exercício de sua profissão, tenha plena noção
dos efeitos diretos e indiretos das substâncias químicas
ou biológicas que aplicar_ou fazer aplicar.
Ao mesmo tempo, conhecedor que o maior desastre
resultante do uso de tais substâncias decorre do pouco
c·onheCirriento, -ou mesmo da ignorância da maioria de
nossos agricultores, no-que respeita ao uso e cOntrole de
agrotóxicos e outi'õs biocidas, entendo da máxima oportunidade que as escolas, de primeiro e de segundo grau,
da z_ona rural, ministrem aos filhos dos produtores rurais
noções básicas relativas a esses agentes químicos e biológicos despertaildo~os para tão grave e complexo problema·o que, com a· mais absoluta das certezas, influenciará,
a partir de então, numa verdadeira reação em cadeia, o
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próprio comJ)orfameitto dos pais, com efeitos-altamente
benêficos para toda a comunidade agrícola._
A lei, cujo anteprojeto tenho a honra de su_bmeter aos
meus pares, no Congresso Nacional, vem de preencher
reclamada insuficiência dos currículos de nossas faculdades d; agronomia e de escolas agrícolas de nível médio.
Tenho, em razão do exposto, plena convicção da aco-

lhida 'deste projeto de lei, por sua indiscutível signfficação social.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1984. - Galvio
Modesto.

(Às Comissões de CoizSüiuiçao e JustiÇa e de Educação e Cultura.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 118, DE 1984

Isenta do pagamento de direitos autorais previstos no
art. 73 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, os pequenos e médios comerciantes e Industriais.
O Congresso· Nacional decreta:

cuçôes em locais ou estabelecimentos, como teatros, ci_nemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes
ele qualquer natureza, lojas comerciais e industriais, estádios, circos, restaurantes, hotéis, meios de transporte de
passageiros terrestre, marítimo, -fluviaf ou aéreo, ou onde
qtier qUe se representem, executem, recitem, interpretem
oU trãnsmfia:m obras intelectllais -com a participação de
atiistas remunerados, õu mediante quaisquer processos
fqnom~âniços, ele_!rônicos _ou, audiovisu~is.

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júníoi')- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19
SecretáiíO. -

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N•l71,1984."§ 49 Não se· consideram espetáculos exigentes
tia licença de que trata este artigo as execuções por
estabelecimentos comerciais de pequeno e médio
porte, caracterizados como microempresas, ou ri-presentações previstas no§ }'i' deste artigo."

Art. 29__ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Are 39 Revogam~se as disposições em contráriõ.
Justlficaçio
Tem~se

chegado ao exagero-de cobrar direitos autorais
dos pequenos estabelecimentos mercantis e industriais
pela simples sintonização de aparelho de rádio e televisão, para deleite dos fregueses. Recentemente, o Conse~
lho Nacional de Direito Editorial emitiu parecer contrário a--essa cobrariça (Parecer n"' 61/77), mas -a
cobrança continua sendo feita, ao arrepio da lei.
Agora, quando o GoVerno---manda-aO CongreSso um
Projeto de Lei protegendo a miOroCmpresa contra os excessos tributárioS e burocráticos, é preciso que cada dispositivo legal que penalize os pequenos e médios comerCiantes e industriais seja rCVisto.
É jusfíSSirita a cobrança dos âireítOS: autoràis: Não se
aceita, no entanto, uma exagerãda gailânda, q"ue termi::
nará matando a galinha dos ovos de our_o, ou seja, reduzirá ao rilínimo a divulgação artística e CUltural, impopularizando o artista brasileiro.
O presente projeto, que ·esperamOs
a acõlhida
do Congresso Nacional, decorre dC sUgestão formulada
pela Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara
d'Oeste, no Estado de SãO Paulo.

mereça

LEI N• 5.988, DE DEZEMBRO DE 1973
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. Furlan.

Amaral

LEGISLAÇÃO CITADA:

Art. 73_ Sem autorização do __autor não poderão ser
transmitidos pelo rãdio, serviço de auto falantes, televisão ou outro meio anãlogo, representados ou executados
em espetãculos públicos e audições públicas, que visem a
lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musicã.l, com letra ou sem ela, ou obra de carâter
assemelhado.
§ }9 Consideram-se espetáculos públicos e audições
públicas, para os efe'itõs legais, as representações ou exe-.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Eunice Michiles ~ Claudionor Roriz
- Gaivão Modesto - João Castelo - Cúlos Lyra Albano Franco- Amaral Peixoto- Alfredo Campos
- Amaral Furlam - SeverO Goffies ~-Roberto Campo~.

u

OSR. PRESIDENTE(Lomanto Júnior)- Est[finda
horu do Expediente.
PaSsa-se à

ORDEM DO DIA

( Às-Ç~miss~~ de ConstiÚ.iiçãii e Justiça e de Eco·
nomia.)

f! lido e deferido o seguinte

Art. I~' Acrescente~se ao art. 73 da Lei n'i' 5.98"S, de
14 de dezembro de 1973, o seguinte paTáiiifO-:
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Senhor Presidente:
Na conformidade do que faculta o artigo 33 da Lei
200/53, requeiro sejam Solicitadas atráves_do Po_der Executivo, as seguintes informações à Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrãs):
1 -Quais as agências, escritórios e/ou subsidiárias
que a Petrobrás mantém no exterior?
2 ~ Enf decorrência da greve-verificada_em Paulínia e
Mataripe, em meados de 1983, foram demitidos empregados? Caso afirmativo, justificar a medida enviando cópia dos inquéritos ou sindicâncias instauradas.
3 ~Os empregados envolvidos na greve de Paulínia e
Mataripe ajuizaram reclamações perante a Justiça do
Trabalho contra a Petrobrás? Caso afirinativo explicitar
o -attlal estado do litígio.
4 - For_am instaurados inqueritos contra empregados
estáveis em função da participação na greve de Paulíni3. e
Mataripe? Caso afirmativo, explicitar o atual estágio do
litígio.
5 --Enviar cópia do inteiro teOr das sindicâncias ou
inquéritos instaurados para apurar as causas do desastre
que recentemente causou inúmeras vítimas na localidade
de "Vila Socó"(SP).
-Sala das Sessões, 24 de outubro de 1984. Senador It:a~
mar Franco.
O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a
mesa, comuflicaçã_O que vai ser lida pelo Sr. 1~'
Secretário.
~ lida a seguinte

Brasma:~- iS ·a_e-Oiitubro de 1984.
Senhor Presideme:
Comunico "a Vossa Excelência, pàra os devidos fins,
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, integrando a
Delegação do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de TuriSmo, -pará participar do S49 Congresso
Mundial da: ASTA, a realizar-se em LAS VEGAS EEUU, no mês de novembro do corrente ano.
Cordiais Saud<iÇões, - SenadOr Jutahy Malilbies.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presidência fica ciente.(Pausa.)
A Presidência conyoca sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação das seguintes_ matérias: _
~-Projetas de Lei da Câmara n9s 80 e 85, de 1984;
~Projeto de Lei do Senado n<? 122, de 1984-DF; e
- Projeto de Resolução n'i' 43, de_ 1984.

O Sr. Gastão
pela ordem.

Müll~r_-

Sr. Presidente, peço-a palavra

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniõr} -_ Coricedo
a palavra ao nobre Senador Gastão Müller, pela ordem.
O ~R. GASTÃO MÜLLER (Pela Ordem. Sem reviSão
do orador.} --Sr. Presidente:
De_ ac_ordo com o Regimento, não há condição de
p~oss~guimen!o da_ sessão. Requeiro a V. Ex'., então, o
encerramento =da sessão por falta de quorum. Apenas
sele__Srs. Senadores se_encontram em plênai'íO.
O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)-::.:.. O requerimento de V. Ex• é regimental.
Vou su_spender a sessão por dez minutos, antes aciona~ndo as_- campainhas," a fim de que os Srs. Seriadores
compareÇam- ao plenário.
Está suspensa ?_ sessão.
(Suspen.m às 15 horas e 44 minutos. a sessao é reaberta às I 5 horas e 48 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior.)- Está reaberta a sessão_
Não há quorum, em plenário, para deliberação.
Nestas condições, as matérias da pauta, constituídas
do Projeto de Lei do Senado n'? \39/84: Projeto de Lei da
Câmara n's. 10/81, 44/81, 53/77, 65/79, 14/84, 211/83 e
79 /79; e Projetas de Lei do Senado n9s 13/80 e 42/82, todas em fase de votação, deixam de ser submetidas a vo~
tos, ficaildo sua apreciação adiada para a próxima sessão
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Volta-se à
lista -de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte_disc_urso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É com a mais viva satisfação que regiStro no dia_ de
hoje o transcurso do centenário da fundação dos cursos
odontológicos no País.
Em 1884, precisamente no meu Estado e no Estado do
Rio de Janeiro, surgiam os primeiros cursos odontológicos _que todas as entidades de classe estão comemorando
no dia de hoje. A numerosa classe odontológica, com relevantes serviços prestados à saúde_ pública brasileira,
r§gozija-se de afirmar que o Brasil detêm o primeiro lugaf no mUndo em número de escolas de -Odontologia.
Sr. Presidente, faço este registro, sobretudo homenageando a classe odontológica. Mas este regozijo é, também, meu, porque pertenço à grande família dos
cirurgiõesMdentistas, que têm como patrono a figura do
Protomártir da Independência.
Sr. Presidente, o projeto primeiro da minha vida foi almejar a PrOfissão de cirurgião-dentista. Imaginava, Sr.
Presidente. que aquele seria o projeto definitivo. Mas,
mesmo naquele instante em que me decidi a ingreSsar na
escola. e mesmo dumnte o curso que realizei, sentia em
mim algo que me atraía para uma-OU~trada bem
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mais difícil, bem mais espinhosa. A vida pública ê atapetada de espinhos. Quantas vª-._es o homem público tem
submetido ao pe(ourinho da maledicência a s"ua honra e
a sua dignidadel Mas, a vida pública e a política se constituíram numa atração p·ara mim. Diplomado, fui orador
da minha turma, presidente do diretório da_ minha esco:
la, e tive a honra de ser convidado para prosseguir, como
assistente, na cadeira a que me dediquei durante os estudos, a de cirurgia bucofaciat. Recusei o convite, dos mais
honrosos para um. home'm que mal adquiria a sua maioridade civil: havia completado os meus 21 anos. E aquele
algo a que me referi, que me atrilfa eque me perturbava e
que me atorme.nta_va, era, Sr. Presidente, exatamente
desviar-me da meta primeira, do projeto primeiro da minha vida, para trilhar os camiilhos díficeis da vida pública. Fui para o interior, -elegi a minha cidade natal,
diplomando-me no dia 9, Contraindo núpcias no dia 26.
Iniciei as minhas atividades na cidade de Jequié, que, poi
sinal, está comemorando, hoje, e que, por deveres da
própria função- que exerço nesta-Casá., tive que aQui permanecer, não comparecendo às comemorações do ani~
versário da sua emancipação política. Fui para a· minha
cidade. Exerci a profissão durante quase 5 anos. Mas,
antes mesmo de exercê-la integralmente, já o aceno popular, irresistível para mim, convocava-me para a
família dos servidores públicos, para a ramíli:l áos que
são obrigados até a colocarem em segundo plano a sua
própria farilília, para se dedicarem à grande família que
ele representa. Com 22 anOs; Sr. Presidente, cheguei a
Câmara Municipal, ao tempo em que exercia, nurri esforço sobre-humano, a reuniões noturnas na: Câmara e
que não perturbavam o exercfcio da minha profissão.
Dediquei-me integralmente às duas atividades. Pouco
tempo depois, fui eleito Prefeito da minha cidade, exalamente aos 25 anos. Aí, verifiquei quC tinha que ter uma
alternativa: ou seria um mau po1ítico ou teria que, fatalmente, não ser um bom profissiona1. A irresistível vocação venceu.

A minha grande vocação, embora eu me orgulhe da
profissão que abi-aceí, ei<i.-a política. Não terei nenhuma
dúvida em afirmar que aquele mandamento que aprendemos através dos ensinamentos rcligiosos,·o "Amarao ·.
próximo coffiO a ·v6s mesmos", eu o exercitei. E me convenci de que mais do que o ensinamento religioso, foi na
vivência, foi no sofrimento, no -contato diutui-no com a
minha gente e com o minha terra, que aprendi a amar o
próximo como a mim mesmo, na vida pública, e a ela me
dediquei integralmente. A ela dei-me na sua totalidade.
Digo sempre que não coro, não teriho pejo cm dizer que
sou um político profissional. Fiz da política a profissão
da minha vida, começando pelo primeiro degrau, vivendo e sentindo os sofrimentos daquela gente, da gente da
mesma terra onde nasci. São decorridos 38 anos na longa
caminhada. Se não me esqueci se não abdiquei da condição de cirurgião-dentista, pude, como profissional da
odontologia exercer na política aquilo que é uma das caracterfsticas da própria profissão. A. profissão que é uma
espécie_ de ciência e arte, arte de embelezar o sorriso. Pois
bem, eu procurei, Sr. Presidentre, não embelezar, mas da
vida pública levar alguna alegria, faze{ cOin qUe uina
criança possa sorrir, fazer com que algum sofrido, com
que algum débil, com que algum perseguido tivesse uma
expressão de alegria, transmitisse a miril próprio a alegria do sorriso na sua face.
Sr. Presidente, a vida pública é muito dura. Do velho
Mangabeira, que foi meu nlesti'C~ eu um de seus mais
modestos discípulos, aprendi essa grande lição: os homens que pertencem à famüia política pertencem à
família dos desgraçados. Repetindo aquilo que disse há
pouco, dos que expõem cotidianamente a sua honra, a
sua dignidade ao pelourir.ho da maledicência pública.
Nada, Sr. Presidente, entíbiou o meu ânimO. Os sUcessos
me animaram na caminhada; o~ insucessos (tzeram -com
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que eu enrijecesse prosseguisse como um andarilho, permanente andarilho em busca da melhoria, das condições
de vida do meu semelhante.
Homeitageando o cirurgião dentista no dia de h_oje,
homenageando a profissão que abracei, neste dia em·que
se comemora o centenáriO da imPlantação dos curso-s
odontológicos n·o Brasil, eu relembro os primõrdios da
minha juventude que Ós cabelos brancos jã desmentem,
já procuram mostrar que hOuVe uma profunda transformaç~o no m~u ser físiCo. Di"ante-- do espelho, quando
contemplo os meus cabelos brancos, e me recordo dos
primórdios da minha existência profisSional e o início da
minha .caminhada, a c_onsciência me tranqUiliza, Srs. Senadores, porque, até hoje, tenho procurado, vencendo as
minhas próPrias limitações, e as proclames sempre, num
e.~fo~ço sõbre-humano, cumprir aquelas legístimas aspirações daqueles que têin confiado em mim em todas as
eleições que pleiteei no meu Estado, galgando sempre
um título assaz lisongeiro entre os preferidos pela população da Bahia.

O Sr. Gastio MWJer -

Permite V. Ex• um aparte?

- O SR. LOMANTO JÚNIOR - Ouço, com muito prazer, V. Ex~.
O Sr. Gutio Müller- Senador Lomanto Júnior, em
meu nome pessoal e no da Bancada do PMDB, estou so·
lidârio cOm o discurso de V. Ex•, que enaltece a vida de
um homem tipicamente político, Corito V. Ex•, que assumiu a posição de político profissional, como também cu,
c que mostra, com a sua capacidade notável de oratória,
a vida de agruras que vive o político. Todos nós que fazemos da política profissão, por amor, por vocação, sabe·
mos que v. Ex• está perfeitamente certo ao mostrar o
que é a vida política, o pelourinho permanente em que
vivemos. É como se fôssemqs atores de um~ peça que esiiveSse nó pJilco, sob as luzes dos rcfletores e sujcitôs à
critica da grande massa, de todos os níveis- sociais. Mas o
PMDB do Brasil e eu, pessoalmente, levamos também as
homenagens à classe dos dentistas, dos odontólogos, que
têm, como V. Ex• lembrou de início, como seu patrono e
inspirador, uma das figUras maiS nOtáveis da História do
Brasil, que é Tiradentes. De modo que nós, também, ho·
menageamos os dentistas, e sabemos como eles prestam
serviços, não só nos grandes centros mas tam~ no in~
ierior, para que se rriinore o sofrimento das _doenças
buco-faciB.is, e que dêem a todos, como V. Ex• disse num
rasgo de põCsia, Utrf sorriso melhor. E eu sCi também,
como V. Ex•, que também nós, na profissão de políticos,
muitas vezes imitainos os dentistas c fazemos com que
alguns, ou muitas vezes muitos, tenham um sorrisO de
maior felicídade diante dos serviços que prestamos à com unidade. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu incorporo, Senador Gastão Müller, o seu brilhante aparte ao meu discurso. A homenagem, agora é de toda a Casa, e fico-rnuitõ
felíz que isto aconteça e que V. Ex• permita QUe Cu seja o
por~~-voz para a classe odontológiCa das homenagens do
Senado_ brasileiro, aqui represCD.tadO por tOdas as suas
corporações partidárias, que reconhecem no profissional, no cirurgião dentista um grande artífice, um grande
operário, um grande colaborador na melhoria da siillde
p"Yblie<!_ brasileira.
O Sr. Jorge .kaJame- -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. WMANTO JÚNIOR '

Ouço V. Ex•, com

muito prazer.

O Sr. Jorge Kalume - TalvCz- fosse ~esnecessário O
meu aparte, nesta oportunidade, porque V. Ex• está fa-

!ando tão bem e.m_ n_ome da Maioria. Mas, o meu aparte
tein o .sentido de dimensionar o nosso apreço a essa classe_admirãvel df?S cirurgiões ~entistas, a qual V. Ex• pertence e honra. Agora é que vim a saber por que razão V.
Ex~ teve condições de enfrentar as procelas e vencê-las:
porque V. E_x• é um cirurgião. O cirurgião é aquele que
sabe dia.inosticar e curar. E V. Ex• tem feito isto,
transformando-se de cirurgião, de pr~fissional da Odontologia em profissional da política. Como tem sido feliz
o povO d3 Bahia em ter mandado V. Ex• para cã. e como
tem sido feliz o Brasil em ter V. Ex• como um dos seus
grandes polfticos.

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Srs. Senadores, age·
nerosidade amazónica só pode se comparar com o seu
incomensurável tamanhà.
O Sr. Jorge Kalume -

t injustiça de V. Ex•

O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex•, Senador Jorge Kalume, meu vel.ho e querido amigo, com o seu aparte, me comove e me sensibiliza, pois sci Que parte de· um
coração sincero e amigo.
·
Srs. Senadores, três homens, três cirurgiões dentistas,
exercem hoje a função, o comando de Unidades da Federação, três homens que são Governadores e que foram
nossos colegas: o ex-senador e grande Senador José Richa, o ex-Deputado e ex-Ministro Governador Jair Soares, e o Governador do meu Estado, o eminente Dr. João
~urval Carneiro. Eles estão procurando honrar a classe,
desempenhando as suas funções administrativas, com o
bn1ho e com o sucesso que todos nós fazemos votos que
todos alcancem.
Sr.. Presidente, o Senador Jorge Kalurnc disse ..corno
cirurgião", e ele adivinhou; esta foi a minha Cspccialida·
de. Naquela época, era muito dificil, mas abracei a especialidade da cirurgia buco-racial. Mas. na política, às vez_es, por mais que busquemos as soluções, por mais que
queiramos acertar, pelo desejo incontida de acertai', os
óbices são rriaiorCS do que a vontade que temos de acertar. Agora, creia-me, Senador Jorge Kalume, que em todos os atos, em todas as atitudes, em todas as posições
que tenho adotado, se errei, foi -impensadamente ou pensando que estava acertando. Tenho procurado dignificar
a profissão assim como política. ErrOs, não somos per·
feitos, todos nós os cometemos. Agora, creia que procu·
ro esforçar-me para superar essas imperfeições humanas.
Srs. Senadores, fico muito feliz em ter pronunciado essas palavras nesta tarde, em ter recebido a manifestação
de apoio dos meus colegas, que eu as transfiro para os
cirurgiões-dentistaS- do Brasil
O Sr. Joãó Calmon- Permite V. Ex•, um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Com muito prazer,

nobre Senador.
O Sr. Joio C.Imon- Não sei se V. Ex•, no seu admirável_ discurso da tarde de hoje, teve oportunidade de ler
Uma -Inerisag-em do Presidente da Associação Brsileira de
Ensino" OdontológiCO, ABENO, PrOfessor Edriziõ B8.rbosa Pinto. Trata-se de um benemérito da Odontologia
deste País, e responsável por uma das obras mais notáveis na área do ensino no Brasil. Ele adquiriu, com uma
ajuda pequena do Ministério da EduCaÇão, prédio inacabado e que se destinariam a seminários no· Recife. E lã
construiu um monumento de ensino odontológico deste
País, que hoje- congrega estudantes de Odontologia de
vários países das três Américas. Gostariã de me incorporar à homenagem que V. Ex• está prest_ando, incluindo,
neste pronunciamentO, a meqsa&em do ProfeSSor Edrizio
Barbosa Pinto.

3%0 ~ Se_~ta'feira 26~ ~

__

DOCUMENTO A~-QUE SE REFERE_ O Sir
JOÃO i::ALMON EM APARTE AO IJ!StUIISO
DO SR. SENADOR LO MANTO JONIOR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENSINO ODONTOLÓGICO
ABENO
25 DE OUTUBRO DE 1884- 25 DE OUTUBRO DE
1984
Mensagem do Presidente da Associação Brasileira

de Ensino Odontolóftfi::o-ABENO, Projessor_Edr_izi_o
Barbosa Píneo, ito dia do centenário da criação dos
cursos Odontológicos no Brasil
Neste 25 de_outubro de 1984, a nossa classe comemora
o Centenário da Criação dos Cursos Odontológicos no
Brasil.
Cem anos de trabalho, progresso-, recesso, acertos e erros. Momento de alegria e confraternização, mas, sobretudo, momento de reflexão.
Antes de 25 de outubro de 1884, já se praticava a
Odontologia no BrasiL Não existia O aparelho formador.
A Odontologia era exercida por brasileiros e estrangeiros, que se graduavam extra-fronteiras e por práticos,
Era a fase artesanal que se prolongou durante alguns
anos para desaguar na fase acadêm1éã e asCen"der à fase
humanística. Em 1884: duas Faculdades de Odontologia._ Em 1984:
sessenta e nove.
Se neste século aoOd_on_tologia tivisse 'consegUido resolver o problema odontológico do povo brasileiro, poderíamos hoje comemorar_ Q Centenãrio com a certeza
do dever cumprido, entretanto, o povo brasileiro ostenta, lamentavelmente, um dos piores índices de_ saúde bucal de todo o mundo.
A cárie dentária e as doenças pcriodontais aumentam
a cada ano. O riúmero-de desdentados cresce_ assustadoramente.
Simp6s-ios, ·setnínáiios, Paiiiéis'ê CongreSsOS Sucedemse e o quadro nosológico -é debatido e confífmado. O
chamado "discurso odontológico" é tão perfeito quanto
imperfeita a ação.
-Alguns orgulham-se das grandes conquistas científiCas
e tecnológkã~i; ou-trOs_~xcedem-se na febre,__ algumas vezes delirante, da simplilic.ilção e da-desmonopolização,
Os Governos, ano ap6s ano, reCebem as recomendações da classe, através de suas associações e- aS'CsqU6cem, e a saúde bucal do povo brasileiro deteriora~se a
cada dia.
O--crescimento exagerado de Faculdades de Oóoritõlogia procedeu-se de maneira ex:pontânea, sem obedecer a
nenhum planejamento.
Em 1979 a AssociaÇão BrasHeira de- Ensino
Od_o_ntológico-ABENO, juntamente com a Comissão de
Especialistas etn Ensino de Odontologia do Ministêrio
da Educação e Cultura, conseguiu a rejeição, pelo Conselho Federal de Educaçã_o, de 17 novas Faculdades de
Odontologia.
-"
Não será com aumento do número de Faculdades de
Odontologia ou o aumento de vagas nas já existentes ·que
se resolverá o problema da saúde bucal do povo brasileiro, pois, as necessídaGeS- odontológicas acUffiuladaS da
comuni-dade_ são conflitã.ntes -c_om o_ nLímifO -de
Ci.rurgiõe5KDéõlistas -não absorvidos pelç_ mercado de
trabalho.
A grande missãó- dos professores- e estudantes de
Odontologia e dos Cirurgiões-Dent_iSt_a_s J:!á ~e_ ~er -~~ _~
educar Goverri:O e povo paá--a -tese incOntestá-vel de que
a educação é o maior investimento de qualquer País~ Mobilizemos todos os_ nossos esforçoS, a-fim- de canse..
g~írmos Colocar a Educação e a Saú!=le como meta priori:tária efn -níveis Federal, Estadual e Municipal.
Na década de 80 -a Od_ont_ologia brasileira conseguiu
dois grandes avanços.: o novo CurríCUlo Mínimo, tendo a
Prevenção como ..orientação do ensino enfocado nas diferent'es disciplinas ou atividades", e a reorientação da
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ass1~~ê!lda- -"OdOiltológiêa -na
Previdência Social,
tra-n.$foimâ:ndõ-à de mutila doia pa'ra Pi-eventiVa·e restauradora.
A p_e_rfeita identidade fi_Iosófica entre o aparelho formador e o prestador de ª-erviços é a grande conquista a
ser exaltada neste Centenário.
O GoVerno que a dotou as reformas curriculares e assistencíais, propostas pela A SENO e pelas demais entidades odontológicas naciOnais, completará a sua missãO,
fluoretando, de imediato, as águas de abastecimento ou
o sal de cozinha, únicas medidas de prevenção de massa,
-que podem tirar do Brasil a médio prazo, o estígma de
um pafs de desdentados.
Coloquemos, professores e alunos, a Universidade
como algo sagrado, estuário--dos nossos ideais de docentes e discentes, tor_nando-a respeitável, para termos força
moral, única força iffipere<:íVelt para exigífrilos qúe elã.
seja respeitada.
Conscientizemo~nos da dívida irresgatável que temos
-com a comunidade, nós os privilegiados que num País
onde ainda existem milhões de analfabetos, tivemOs o
privilégío de chegar à Universidade.
Tiremos as máscaras de burgueses fantasiados de sociãlistas_ repressores pousando de liberaiS, mistificadores
com manto de honestos, para cumprirmos o nOsso dever
com a pátria, em hora difícil.
- Se no dia do Centenârio da Críação -dos Cursos Odon- to lógicos no Brasil, todq_s nós: professo~e_s, t;:studa_ntes e
clrurgiões.-den_tistas, pararmos para refletir, no alvorecer
do 26 de outubro, amanheceremos com profundas modificações comportamentais e os nossos sucessores ao co- -memorarem o segundo centenário, poderão fazê-lo com
maior alegria interior.
Que a prevenção, em todos os_níveis, prioridade hoje
tão dec~ntada,_ seja l!_grande realidaçle do JiOQ ~084,_
Brasil, 25_de outubro de 1984,_- Edrizio Barbosa Pi~·
to.

~o--sã. LO MANtO JúNIOR- NãO poderia- ser mais
oportuno o aparte de V. Ex' Incor-poro essa inensagem
ao fue~:~aisc_ursoe_-também o aparte de V. EX', pois arribos vã_o_ enriquecer este reg-istro que-raça ilestã tãrde.
Sr~-Presldente, -e Srs. SenadOrés q_uerO -que-estas minhas palavras cheguem aos 74 mil profissionais da
Odontologia no Brasil, na certeza de que, afastado da
profissão, trilhando um outro caminho, dela não me esqueCi, a _minha prímeii'a estrada, o ineu primeiro projeto,
regiStrando hoje com a maior alegria, pertencendo como
pertenço a grande família odontológica, o centenârio da
implantação dos cursos odontológicos no B_raSit. (Muito
beml P<!_lmas) _

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.)
S._ Ex' está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
(Pausa.)
~._Ex• desiste d:i palavra:
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa.)
E. EX•: .deSiste da--palavra.
-
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consjde.radas co'!l? _de l~gitimidade pelo menos duvi9-osa.
Recentemente, este que opera como um verdadeiro
agente internacional dos mercados financeiros do Brasil
adquiriu a Companhia lnternacío'il.al de Seguros, tambênl -um ii deSsas -operãções de altíssimo vulto, com recursos, como disse, de origem desconhecida. Depois de adQuirir eSsa corilpanhia, logO como primeira providência,
inãndou demlfir centenas de funcionários, de- tiahafhadores, -,de empregados e com tradição naquela companhia, gerando uma verdadeira situação de terisão, de desespero e mesmo de caos familiar para todas as pessoas
ligadas a essas centenas de trabalhadores despedidos su~
mariamente, sem nenhuma justificativa maior a não ser a
vontade e o arbítii6 desse agente internacional.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra·
zer,
O Sr. Fábio Lucena- Trata-se da mesma pessoa que
--:-tentou adquirir o grupO Coroa-Brastel e foi recebido, in·
clusive, em audiência pelo Senhor Presidente da Re-públiC:ã- no primeiro semestre deste ano. V. Ex• poderá
obter excelentes informações do Sr. Nagib Nahas, na
Justiça F.eder.al dos Estados Unidos da América,

O SR.~ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado
pelo aparte esclarecedor de V. Ex' que, como eu, já possuía as referências que são hoje notórias nO Pais, a respeito -desse cidadão, e agra-deço a sua intervenção:
Sr: Presidente·, o que quero nesta tarde ê, em nome
desses empregados, desses securitários sumariamerlte demet~dos, deixar aqui o nosso protesto veemente. Recebi
comuniCação do Siildicato dos Securitários do Rio de Janeiro, comunicação indignada, em nome desses funcfo·
nários, desses empregados demitidos, e não posso deixar
de, em consonância com este sentimento de indignação,
também deixar aqui o meu protesto veemente, por esta
forma da agir, precisamente no momento Oe tensão so·
cial, de crise social sem precedentes por que o País estâ
passando. Comportamentos dessas natureza só servem
para ainda agravar mais o estado de coisas, e são procedimentos incompatíVeis com o sentimento nacional, iricompat!v~is com o interesse público, o interesse que permeia, ~bfim, toda a atividade pública no Brasil, que
quer, que deseja aliviar esse estB.do de tensão que a sociedade braSileir-a está atravessando.
Trata-se de_ um agente internacional e que, por conseguinte, não tem por que USar-se a· nenhuma dessas preocupações que os brasileiros, naturalmente os cidadãos
brasileiros se ligam. Daí a natureza, as razões desta decisão-inoj)iriada, contra a qual lavramos aqui o nosso pro·
testo.
Fica a nossa indignação, o nosso protesto em nome
pessoal, em nome do meu Partido, e também em nome
do Sindicato dos Securitários do Rio de Janeiro que me
dirigiu uma correspondência, alertando para esse fato
grave.
- Era o que eu tinha a dizer. (Muitos bem! Palmas.)

O Sr. RobertoSaturnino- Sr. Presidente, peço a pala-vr'a para uma c<:imunicação. --

O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.

O S~. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo _a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, na quali~
dade de Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
p-alavra ao nobre Senad_or Passos Pôrto, para uma comu~
nicação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Paca
uma comunicação de Liderança. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senádores:
Opera nos mercados financeiros deste País um cidadão conhecido pelo nome de Nagib Nahas, que realiza
operações de vulto até entã_o desco-nhecido no País, e
com recurs()s cuja origem até hoje ni~_guém foi ca_paz de
identificar com precisão, razão pela q·ual as operações
comandadas por este cidadão, Nagib Nahas, são sempre

~ ~O SR. PASSOS PÓRTO -(PDS- SE. Para uma
CQ_municação._Sem_revisão do or:ador.)- Sr. Presidente,
Srs. :Senadores:
Creio que é _da maior justiça consignarmos, hoje, nos
Anais do sCnado, a inauguração do Complexo Hidrelétrico de Itaipu, pelo Senhor Presidente da República do
Brasil e da República do Paraguai.
São as dtiaS prime'iras turbinas, Sr. PreSidente, daquere
grande complexo, dos maiores do mando, e que hã mais

de 20 anos-o Brasil vinha procurandO viabilizâ-Io e só o
c.onsezuiu há cerca de 1O anos, num acordo diplomático
.que muito honra as tradiçõeS -do Itamarati e dO nosso
País.
A inauguração de hoje, Sr. Presidente, tem a maior
importância e repercussão de natureza econômica e política. De natureza económica, porque éstã. hidrelêtrica
cujo início de funcionamento, hoje, vem assegurar ao
parque industrial mais progressista e mais dinâmiCo do
País, que ê O Sul e Sudeste, energia capaz de atender à
demanda de uma média de 10% ito ano de crescimento,
porque se assim não -o fizesse poderia entrar em colapso
o progresso da região de maior expansão económica da
nossa Pátria.
Segundo, Sr. Presidente, a grande vitória técnica da
engenharia brasileira, primeiro transformando energia
alternada em energia c_ontínua. 1:: u_m_a_@s_primeiras
aplicações de natureza tecnológica, transferindo energia
de Itaipu a São Paulo, cerca de 800 km em energia contí~
nua, o que veio, mais uma vez, cOm-pfõVar o grande pro~
gresso tecnológiCo da engenharia _bra~ileir~.
Portanto, Sr~ Presidente, um dia de euforia para: a nos-~
sa Pátria, diante de tanto desânimo, de tanto pessimismo
de _tantas acusações, hoje é um d_ia c;m que a Nação se encontra consigo mesmã, sobretudo com seu Presidente
que, vencendo as dificuldades conhecidas na nossa economia, no déficit público, nos emprêstimos internacionais, na luta para consolidar o nosso proceSso de desenvolvimento, vence uma grande etapa, gastando cerca de
lO bilhões de dólares na sua construção, mas assegurando às gerações atuaís e_futuras a certeza de que teremos
energia farta que atenda ao desenvolvimento do Sul e
Sudeste da nossa Pátria. Gostaria de congratular-me
com o Senhor Presidente da República, com os engenheiros, os chamados barrageiros brasileiros que, desde
3: conquista de Paulo Afonso, cada vez mais se afirmam e
progridem na engenharia de barragens, e que a obra de
hoje é o cproamento dc:ssa_ alta_.tecnologia conquistada
pela engenharia brasileira, com aquela monumental obra
que orgulha, sem dúvida alguma, todos nós deste _País.
O Sr. Alberto Sllfa- Permite V.
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Ex~

um aparte?

O SR. PASSOS PORTO --Ouçci- o -iiobre Senador
Alberto Silva.
O Sr. Alberto Siba - Pelo fato de o nobre Senador
Passos Pôrto estar fazendo uma breve comunicação e,
segundo o Regimento, não ser permitido apartes, com a
aquiescência do nosso- Presidente, eu queria congratularme com V. Ex~. pela oportunidade com que usa a palavra, nesta tarde, neste plenã.rio, para as congratulações
ao Senhor Presidente da República. E gostãria de dizer,
também, que o Brasil e todos nós vivemos, hoje, um dia
excepciorial, não só para o País, corria um todo, por ter
realizado uma obra m-oriumentai, e nãO- ê mOnumental
apenas pelo tamanho, mas pelo que representa para o
desenvolvimento de dois países, ao mesmo tempo, e também como vitória da Engenharia nacional. V. Ex• diz
muito bem que isto representa o avanço tecnológico-da
nossa Engenharia, não só em demonstrar-se que já é
possível construir-se, no País, as máquinas que iriipillsiolatn a energia elétrica, Oriunda da água do Rio Paranâ,
como também todo o resto tecnológico da transformação desta energia em energia transferível através de
cabos, por meio de uma das mais avançadas tecnologias
de transmissão, que é ·a transmissão por COrrente contínua. Quero, ao mesmo tempo em que me congratulo
com V. Ex•, quero enviar, também, em meu nome pessoal de engenheiro desta profissão, e em nome dos meus
companheiros de Bancada, enviar as nossas congratulações ao Senhor Presidente da República pelo êxito deste empreendimento, que hoje se realiza no País, e também enviar, particularmente, ao homem que tornou
possível, em termos práticos, a execução desta obra, o
ex-Ministro Costa Cavalcante -que naturalmente de-

monstrou aí a enorme capacidade que ele tem de conduzir Coisas difiCeis. Manter dois países, naturalmen-te imigos e- fraternoS vizinhos, mais dois países diferentes
nllmã obra de tamanho porte, é algo que revela capacidade política, capacidade administrativa; enfiin, o êxito
desta cibra--inuito se deve às prÕvidênciãs e à administração do MiniStro Costa Cavalcante. Por isso, ao encerrar minhas palavras, quero mais uma vez congratular-me
com V. Ex•, e dizer da oportunidade com que trouxe o
tema ã apreciação desta Casa. Parabéns a V. Ex~ e oBrasil de parabéns por mais esta obra de Engenharia naciOnal.
O SR. PASSOS PÓRTO - Incorporo, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•, entre outras coisas, pela auto~
rida de que V. Ex• tem, pelo que V. Ex• representa, o homem que participou da construção de Boa Esperança,
que não é uma grande hidrelétrica mas ali se executol.l_a
Engenharia que se fez em Paulo Afonso, e foijustam_ente
a soma dessas experiências que fez com que a Engenharia brasileira, comandada por um engenheiro que foi
quem esteve à frente de Paulo Afonsoo, que temos hoje,
entã_o, a oportunidade de assistir a esta festa que é, sobre
tudo, um desafio a todos nós que pensávamos que oBrasil ainda não havia atingido aquele estâgio de desenvolvimento tecnológico e administrativo, com a dimensão de
uma_obra considerada a maior do mundo,_que é o cOmplexo hidrelétrico que é ltaipu. Portanto, sem dúvida alguma, trata~se de uma justa home.nagem ao General
Costa Cavalcante, que foi o gerente, o administrador,
como disse bem V. Ex', que conduziu aquela obra com
mUita sabedoria política, para poder _administrar dois
países interessados na solução de um problema que deu.,
sobretudo, condições excepcionais à República _do Paraguai a sair daquela situação de estagnação econômica
conhecida de todos.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PASSOS PORTO -Ouço o nobre Senador
Lomanto JúniOr.
O Sr. Lomanto Júnior - Nobre Senador Passos Pôrto, o registro que V. Ex' faz significa püa todos nós brasileiros, iridej:tendentes de siglas partidârias, de condições
sociais, um motiVo de orgulho; o motivo de pensarmos
que este País tem uma grande missão histâiiCa--ifCUffiprir. Não hayerá_cassandras, não haverâ pessimistas que
possam entibiú a rlossa decidida caminhada, para nos
constituirmos, dentro em breve, na grande_ Nação dos
nossos sonhos. Haipu é um componente desta grande
Nação que nós estamos construindo. As palavras que foraÍ11 airi&idas a V. EX•_ peJo- eminente SenãdOr Alberto
Silva, em nome do seu partido, demonstram que nóS,
quando pensamos no Brasil, no seu desenvolvimento, no
seu progresso, são pequeninas as siglas P3.rtiôâ"rias;e elas
não se constituem em obstáculos, em fronteiras impenetráveis para manifestar, mesmo numa situação comO' a
9ele de _homem de _OpoSiÇão, as _congratulações e os cumprimentos pela grande obra. E V. Ex~ fofde muita 1'eliCidade, Senador Alberto Silva, lembrai aTnclusão qUe, estou certo, seria feita ao firial do pronunciamento do SenaCfor PasSos ·Pôrto, lembrai- a fi8;ura do ex-Mfnístro
Costa Cavalcante. Ele foi o Condoitiere, ele foi o homem
pertinaz, um combatente audaz, um construtor admirável na realização desta grande obra. E nin&Uéin melhor
para dar o testemunho do seu trabalho do que o Senador
Alberto Silva, que pertence à grande fimília dos construtores de b.3.rraiens, de estradas, da grande_ família dos engenheiros_ brasileiros. Mas eu_ queria que V. Ex' também
acrescentasse ao seu discurso Uina homenagem a iodos
que trabalharam naquela empresa: aOs engenheiros, aOs
dell!ais t~niços, aos modest9s operários, aoS que a fé sacrificaram a sua vida para que aquela obra fosse a majestade de desenvolvimento que é hoje; enTim~ a todos que
contribuíram a nossa homenagem. -E estou certo de qüe

escreveremos, no mais recôndito ~a nossa alma, o reconhecimento j)elo admirável trabalho.
O SR. PASSOS PORTO- Eu mais uma vez incluo,
no meu modesto discurso, o magnífico aparte do Senador Lomanto Júnior, inclusive as suas homenagens àqueles que participaram da construção daquela grande
obra. Mas eu gostaria de acrescentar, ainda às homena~
genS que' S. Ex' fez, àqueles que tiveram as suas terras
inundadas,- grandes agricultores do Paraná, que foram
-obrigados a se deslocar de uma região das mais férteis do
Rio Paraná, para cederem lugar às águas do grande lago
que se formou e que é, sem dúvida alguma. um dos espetáculos mais bonitos que transformou aquela área, pois
além da usina hidrelétrica ainda existe_o grande lago artificial feito pela barragem, para ser admirado.
O Sr. Gastio Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PASSOS PORTO -Ouço o nobre Senador
Gastão Müller.
O Sr. Gastão Müller ~ t para complementar. Já foram prestadas homenagens a todas as figuras, mas nos
esquecemos de uma. O Senador Alberto Silva falou em
nome da Liderança do PMDB, eu não estou somando
mais nada, só complementando para ajUdar. h a respeito do homem que teve o poder de decisão para que se construísse a USina de Itaipu, que se chama Emílio Médici.
De modo que não devemos nos esquecer, nesta homenagem, do homem que teve o poder de decisão, na época,
quando falou:_vamos construir. E esse homem chama-se
Emílio MédiCi. Nossas homenagens, portanto, ao n-otável homem público brasih!iro e líder chamado Emílio
Médici.
O Sr. Lomanto Júnior -

V. Ex~ fez justiça.

-O SR. PASSOS PÓRTO- Fico muito feliz_~mouvir
isso de V._Ex~. pois já que V. Ex• homenageou__ o Presf..
dente !vfédici, representando o Partido de Oposição, eu,
como elemento do Govern_o, gostaria de fazer u1~1a homenagem ao Presidente JoãO: Gouhi.ri; porque foi no GOverno João Goulart que se tentou as primeiras negociações, com· á República do Paraguai, para a construção
da hidrelétrica de Itaipu. Era eu, inclusive, Diritor da
NOVACAP, quando os seus servidores estavam se preparando para se deslocar para ltaipu, para co~eçar a
grande obra, -quando houVe uma reação do povo e do
governo do ~araguai quanto ã participação dos interesses da Argentina no Rio Paraná, que redundou até numa
crise de natureza internacional, contornada pela diplomacia de então do Governo do Presidente João GQulart.
Foi no GovernQ João Goulart que começou o Brasil a
pensar de maneira concr~ta no aproveitamento da hidrelétrica de Itaipu.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PASSOS PORTO -

-

Com muita honra.
.

O Sr. Jorge Kalume - Não poderia deixar de fazer
meu registro, eu que conheci Itaipu, estive lá há dois
anos e não_acreditava. se lá não estivesse, que aquela
obra estava sendo realizada. ltaipu é a sublimação, podemos diz~r a§SiiT), dos Governos Que repres!;_ntam os
povos do Brasil e do Paraguai. Itaipu tem o sentido da
grandeza da Amêrica do Sul e, muito especialmente, desl~Brasi_l_. Quando se vai a Itaipu, se visita aquele gigantismo, a pessoa se sente mais brasileira; foi o que eu senti
naquele momento, fiquei mais orgulhoso deste País. Então não há_ por que, como disse há poucos momentos o
nobre Senador Lomanto lúnior, para pessimismo. Nós
acreditamos no Brasil porque nós acreditamos em nós
mesmos. Parabéns a V. Ex'
-0 SR. PASSOS PÓRTO- Muito bem, nobre Senador Jorge Kalume.
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Sr. Presidente, vou conclui L Vê V. Ex~ que toda a
Casa se confraterniza ..Desaperec·eram, como disse Q Se~
nadar Lomanto Júnior, as siglas, e não haveria motivo
para elas existirem diante de uma obra- como essa, que
não é a obra final do aproveitamento hídrelétrico no
Brasil. Nós temos hidrelétricas de menor _porte, mas de

importância transcendental, como a de Tucuruí, qUe estamos próximos a inaugurar, de Balbina, e tantas outras
que formain esse complexo de aproveitamento hidrelétrico no Brasil, que são a melhor resposta àqueles que estavam no delírio de se fazer no País o uso da energia nuclear, com a pressa que não era 'do interesse nacional,
po-rque ainda temos recursos hídricos de aproveitamento
hidrelétrico -de mais 6 milhões de quilowatts, que darão a
este P.à.ÍS a sua auto-sustentação num dos insumos·mais
importantes o processo de deSenvQlvimento econômico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

ao Governo para que suste essa inoportuna e desastrosa
importação de alho.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O surto de desenvolvimento experimentado no último
quartel do século passado e princípios d6ste em minha cidade de Juiz de Fora foi extraordinário, imPulsionado
pelo pioneirismo de homens arrojados e clarividentes
como Bernardo Mascarenhas, Mariano Procópio, Antônio Carlos Andrada, João Penido e Qutros.
Como em todo processo histórico da vida de uma comunidade, acompanhou, pari passu, esse progresso econômico, uma admirãvel evolução no campo cultural,
co~ _o s~rgirilento de colégios, entidade~ ~e letras e ciên-

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguínte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Além de queda, coice"- é um ditado muito popular
no interior do País, para significar que quãlquer õesgraça sempre vem mal acompanhada. o que acontece
com o lavrador brasileiro: além de ver suprimidos os
subsfdios que eram dados aos juros dos seus empréstimos para o custeio das safras, quando têm colheita promissora, o Governo inventa de importar produtos agrícolas que estão excedendo no mercado interno.
Agora é a vez do alho. A importação de quatro mil toneladas do produto, procedentes da Espanha, em plena
safra nacional, vem causar enormes prejuízos aos produtores, beneficiando apenas os exportadores.
O alho está chegando aos portos brasileiros, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná, precisamente quando os produtores brasileiros estão pedindo providências aos Ministérios da Agricultura e da Saúde, no sentido de serem feitas .ãnálises de residuos quimicos cancerígenos usados no tratamento do alho que nos
está sendo vendido.
t da maior conveniência que se faça essà ã:ilâlise, antes
de que esse alho seja distribuído no mercado interno, a
fim de que se evitem posSívCis-danos à saúde do povo.
Por outro lado, efetivada tal importação, serão projudicados quatrocentos mil bóias-frias de vinte: e dois Estados produtores de alho, que perderão seu ganha-pão,
porque decerto ninguém plantarã mais alho neste País a
não ser no fundo do quifltal, para consumo familiar.
Evidentemente, tal importação resultará num largo
prejuízO social e ecoriômico, -produzindo mais desemprego e êxodo no meio rural, enquanto o Pais, desestimulados os agricultores, terminará não podendo atender sequer ao consumo interno, escravo das importações de
alho.
Protestando contra essa medida do Q_q_verno, recebemos um ~·telex" assinado pela Associação Nacional de
Produtores de Alho; pela Associação Catarinense__do_s
Produtores de: Alho; pela Cooperativa Regional Agropecuãria-do Planalto Catarinc!nse; pelo Núcleo dos Engenheiros Agrônomos de Cutitibanos; pelo Clube dos _Uiretores Lojistas de Curitibanos; pela Associação Comercial e Industrial de Curitibanos; pela Associação Médica
de Curitibanos; pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Curitibanos; pelo Sindicato Rutal de Curitibanos; pelo Rotary Clube, Lions Centro, -Lions Centenário, Ordem dos Advogados, Câmara de Vereadores,
Loja Macônica Estrela do Planalto, todos de: Curibitanos; pela Prefeitura Municipal de Lebon Regís e Prefeituras Municipais de Santa Cecilia, Ponte alta, Abelardo
Luz, Bom Retiro, Campos Novos, Otacflio Costa e São
José do Cerrito.
Solidários com essas entidades, com o povo catarinense e com o lavrador brasileiro, fazemos veemente apelo

Já por volta de 1870, nasciã O Pharol, uni dos mãTs
destacados órgãos da imprensa de Minas.
Fundava-se, nos primeiros anos do século, por um
plêiade de talentosos escritores, poetas e jornalistas, a
Academia Mineira de Letras e a cidade exibia uma intensa e efervescente vida intelectual.
Por essa época também. em 1912, mais um jornal era
criado- o D~ário Mercantil, pelas mãos do futuro Presidente do Estado, Antonio Carlos Andrada e do Deputado João Penido Filho, que, por mais de setenta anos, serviu, com dedicação c: fidelidade, aos interesses do Mu~
nicípio, tOmando-se um pujante instrumento de suas
mais relevantes causas.
Impôs-se sempre, desde o inicio, como órgão Uder da
imprensa juizforana, pela eficiência de seu parque: gráfico e retidão de suas posições.
Com a formação, em meados dos anos trinta, dos
Diários e Emissoras Associados pelo jornalista Assis
Chateaubriand, o Dlúlo Mercantil, juntamente com a
Râdio Sociedade de Juiz de Fora, a primeira estação radiofônica de Minas, datada de 1926, foram incorpOrados
àquele complexo jornalístico.
Renato Di.ãs Filho, dinâm-ico líder empresarial da cidade, foi designado por Dario Almeida Magalhães, entãO- sUPeriilterldente-Geral dos .. Diãrios Associados" no
Estado, Diretor do Dlúlo Mercantil.
Acreditando na potencia]idade do Municfpio, o· novo
dirigente imprimiu um dinâmico ritmo-de trabalho e organização aquele órgão de comunicação, através-âe maciÇOs investimentos na aquisição de moderno maqui:rfâtio, uma impressora rotoplana c: linotipos.
Em 1942;- sentindo o-'-Cie"scimentO --do ritaiutfnci,"-é
lançado Ovespeftino Diário da Tarde, de imediato êxito
e aceitação.
Até Renato Dias Filho afastar-se de sua direção, em
iníciO- da última década, face â sua aposentadoria compulsória. o Diúio Mercantil e mais seus dois órgãos ccirmãos não deixarim de crescer e consolidar-se como
empresa estável e como veículo idôneo de infonnação
perante à opinião pública.
O se-u- Velho diretor tinha sido, ao longo desses anos,
no ~euJeme, com u~~ administração segura e competente, a alma e a força do jornal, impulsionando-o sempre
para a frente.
Infelizmente, no ano passado, premido por dificuldades financeiras. o tradicional órgão deixa de circular,
após prestar valios_os serviços à comuna, representando,
tal fato, por outro lado, inestimável perda -para a impren~a_ mineira.
AgOra, Srs. Senadores, este horilem de imprensa, mais
uma vez, posiciona-se em favor dos interesses da nossa
ti:ITa e do que restou do saudoso jornal: a sua colc:ção,
hiS.t6riCo património que pertence à cidade, porque retrata as palpitações de sua vida e os lances de sua históría.

.o SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a

a

ciã~-jOfnãTS,~-efC.
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Ao lado de Vozes credenciadas da sociedade, líderes e
entidades de classe, ele reivindica a permanência daquela
coleção em Juiz-de Fora, como forma de preservar a memória local.
É o apelo que faço, endossando este legítimo desejo, à
direção d_os ~'Diários Associados" de Minas Gerais, e,
especialmente, a seu Presidente, Pedro Agnaldo Fulgêncio.
_ Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concc:dO--ã.
Palavra ao nobre Senador Gastão MUller.·

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

o Jorlial dO ur.sn do dia 23, traz Um magistral artigo
do brilhante jornalista Fernando Pedreira, que é imperioso que se transcreva nos Anais ·desta Casa pela sua
opOriúnidade. O quadro pintado pelo digno jornalista é
perfeito, quaiúo à situação política brasileira.
lnicíii-se assim o artigo:
"Diziã--Aiexis de Tocqueville que o momento
mais delícado e difícil, na vida de um regime autocrático, é aquele em que ele é levado -a- abrir-se, a
democratizar-se e, portanto, a negar-se a si mesmo e
a ~urar-se dos seus piores vícios."
A atualização de que afirma Alexis de Tocqueviiie é
perfeita, enquadrarido, perfeitamente, o problema brasileiro atual.
·srãva gente, intitula-se o reFerido documento. Num
outro trecho lê-se o seguinte:
••orava gente. Pelo que se pode ver do comportamento popular nos últimos meses e anos, desde
quando _se restabeleceu a liberdade plena no Pais, os
brasileiros estão hoje mais maduiOs, mais segurõS
-.de si e maís determinadoS a Fazer d3 sua Nação uma
terra civilizada e livre do que jamais estiveram. E eis
aí_ por que, somando a decisão dos generais à disposição do pOvo, ine parece lícito supor que chegaremos à eleição e à posse de Tancredo, em 85, apesar
das provocações e dos rlocentros que venham a
ocorrer, vindos dos intrigantes e malfeitores que
alflda se acobertam sob o cinto de castidade da segurança nacional. em órgãos semiclandestinos de:
di:slnteligênCia e~-desinforma-ção, pãgos pelos cofres
públicos.
A provocação passa e o Brasil fica. Nesse amplo
__ cQ_riiCxtO, a me"u_!er, é qu~ se deve: considerar Q discurso presidencia1 desta semana. Que: temem o Presidenté eOs seüs generais? Os gatos pingados das esquerdas radicais e essas_ bandeiras vermelhas des- fraldadas (quase todas} por agentes provocadores?
Certamente não. O _que o Governo teme é que ocalor da campanha popular, nesse fim de festa, leve à
cobrança exacerbada de contas que o regime não
tem como pagar.
Vinte anos de autoritarismo e arbítrio abriram
campo à corrupção, a toda sorte de favorecimentos
ilicitos, mordomias~ falcatruas, abusos. Os donos do
poder comprometeram-se até às orelhas. A dificuldade, pois, não é ideológica, nem subversiva: ê moral. Certamente, nenhum dos· líderes da Aliança Demo.crãtica (nem mesmo o critão-novo Antônio Carlos) dipõe-se a promover devassas e investigações do
que já PasSOU, ou do que se vai passar ainda, até
março. Mas para que tanta tolerância não se perca,
é preciso que não se excite demais o apetite da multidão. Aquele coro popular de Goiânia, conduzido
do palanque, deixou muita gente com as orelhas ardendo. E com razão.
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Sejamos, pois, comedidos e complacentes, até

sidencia( desta semana. Que_ terr1em o Presídente e os

porque este é o espírito da terra e_do tempo. OBra~
si! quer ir para a frente, não cjuer daf aS costas ao futuro para remexer no passado; mais ainda um passado que o diminui e aviltU:-OdxCffios para trás esse

seus generais? Os gatos pingados_das esquerdas radicais e

lixo histórico."
Leio, Sr. Pres.idente,_ Srs. Senadores, o resto do artigo
do .iornalista Fernando Pedreira, a fim que o ineS.mO,
conforme já disse, conste dos Anais do CorigresSo Nacional.

BRAVA GENTE
Dizia Alexis de Tocqueville que o momento mais delicado e difícil, na vida de um regime autocrático, baqueie
em que ele é elevado a abrir-se, a democratizar-se e, portanto, a negar-se a si mesmo e a curar-se dos seus pirares
vícios.
Esse momento tão cheio de riscos, entre nós, já dura
há to longos anos. Não custa lembrar as suas principais
etapas_. Em janeiro de 1975, o· Presidente Geisel terminou
a censura aos grandes jornais. Em 1978, jâ quase no fim
do seu governo, aboliu o famigrado AIM5. Seu sucessor, o
General Figueiredo, faria votar uma lei de anistia~- que ia
acabar sendo ampla, geral e restrita, mas que, apesar disso, seria aprovada pelo Cángresso _contra o- voto do
M DB. Afinal, em novembro de 82, o General presidiria
eleições diretas e livres para os governantes estaduais,
ainda que amarradas, à última hora, ao casutsmo da vinM
culação de votos.
Hoje, o longo momento da abertura democrática
aproxima-se do seu passo finaL Em janeiro de 85, uma
instituiÇão especialmente criada pelo próprio regime auM
toritáiio, o- Colégio Eleitorãl, deve sagrar um novo Presidente da República (civil, pela primeira Vez em 20 ã:ilos)
e, ao que tudo indica, safdo dos quadros da Oposição e
apoiado por uma ampla frente que congrega as melhores
e mais respeitadas lideranças poHtícas civis dos dois lados, isto é, tanto do lado dos que se opuseram ao movimento de 64, quanto do lado dos que o sustentaram.
Será, com certeza, se efetivamente pudermos chegar lá
sem maiores tropeços, um notável happy endlng, embora
esse final feliz (no qual a estrela não é Robert Redford ou
John Travolta, mas Tancredo Neves) deva ser apenas
um começo, ou um recomeço, a antevêspara de uma
Constituição nova e democrática das eleições presidenM
ciais diretas de 1988.
Que um processo tão extenso e delicado tenha podido
desenrolar-se por tanto tempo, entre crises tão graves,
sem que a casa viesse abaixo, eiS af o verdadeiro milagre
brasileiro. Um milagre que deve ser a visão, ã coragem e
à determinação dos generais GeiSel e FigUeiredo (no comando das hostes revolucionárias em retirada), mas que
sobretudo se deve às extraordinâriaS qualidadeS do povo
e da gente brasileiros, os quais, tendo suportado tudo o
que se sabe, emergiram de tantas provações (ainda inacabadas) armados, talvez ainda do que antes, da generosidade, da tolerância e da iliffiitada paciência QuCos caracterizam
Brava gente. Pelo que se pôde ver do comportamento
popular nos últimos meses e: anos, -desde quando se restabeleceu a liberdade plena no País, os brasileiros estão
hoje mais maduros, ·mais seguros de si e mais determinados a fazer da sua nação uma terra civilizada e livre e do
que jamais estiveram. E eis ai por Que, somando a dicisão- dos generais à disposição do povo, me parece-lícito
supor que chegaremos à eleição de Tancredo, em 85,
apesar das provocações e dos rlocentros que venham a
ocorrer, vindos dos intrigantes e malfeitores_que ainda se
acobertam sob o cinto de castidade da segurança nacional, em órgãos semiclandestinos de desinteligência e desinformação, pagos pelos cofres públicos.
-A provocação passa c_o Brasil fica. Nesse. amplo conM
tex.lo, a meu ver, é que se deve considerar o discurso pre-

e

essas bandeiras vermelhas desfraldadas (quase todas)
por gentes provocadores? Certamente não. O que o Go- verno teme é qu-e __o calor da campanha popular, nesse
fim de festa, leve à cobrança exacerbada de contas que o
regime não tem- cómo pagar.
Vinte anos de autoritarismo e flrbítrio _abriram çampo
à corrupção, a toda sorte de favorecimentos ilícitos,
mõrdomias, falcatruas, abusos. Os donos do poder
- cbm'prOmeteram-s·e ãté as orelhas. A dificuldade, pois,
não é ideológica, nem subversiva: é moral. Certamente,
nenhum dos líderes da Aliança Democrática (nem mesM
mo o cristão-novo Antônio Carlos) dispõe-se a promover devassas e investigações do que jâ passou, ou do que
se vai passar ainda, até março. Mas, para que tanta tolerância ·não se perca, é preciso que não se excite demais o
apCtite_ da multidão. Aquele coro popular de doiânia,
conduzido do palanque, deixou muita gente com :is ore- _lhas ardendo. E_ com razão.
- -Sejamos, pois, comedidos e complacentes, até porque
este é o espírito da terra e do tempo. O Brasil quer ir parã
a fref!~e, nào_quer dar_ª~ costas 1,10 ftJturo para_remex.er
no passado; mais ainda um passado que o diminuiu e
avilta. Deixemos para trás esse Hxo histórico.
em dois pontos, entretanto, a nação pode atender ao
apelo do General Figueiredo. ~ão poderíamos nos contentar em discutir idéias e plataformas dos candidatos,
ainda que elas existissem, porque a grande opção hoje
posta diante do País é outra. A enorme maioria da opiM
-- nião pública e das lideranças políticas detesta o candidaM
to oficial, Paulo Maluf, não pelo que ele possa dizer ou
prometer, mas pelo que ele é, pelo que ele representa (politicam_en_te) elE_ tenn~s_ mot:_ais e _étícõ:S~_
_
ó repi.ídio nãc!Onal ao -candidato é o repúdio a um estado de_coisas corrupto e viCioso que se instalou no Governo e na alta administração, debaixo do guarda-chuva
militar do regime. Paulo Maluf é a expressão gritante e
- acintosa desse quadro assustador, e o povo, general, tem
todo o_çi_ireito de manifestar sua repulsa e de pressionar
os seus representantes no Colégio Eleitoral, para que votem de acordo com os desejos do País.
O mínimo que se pode exigir desses representantes é
que não traiam um mandato que não pertence aos generais, nem sequer aos partidos, mas aos eleitores, aos
cidadãos-eleitores que hoje favorecem esmagadoramente
a chapa da Alínça DemocrátiCa. Basta ver as pesquisas.
Basta ouvir a voz clara do povo em Goiânia, em Porto
Velh_o e onde quer qu_e os brasileiros se possam reunir e
manifestar livremente.
Fernando Pedreira
Efa o qUe tinha a diZer. (MURo beml)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavr~

ao nobre Senador Jutahy _Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS -

BA. Pro-- ti.unciã: o segUinte disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenaM
-dores:
Desde que a redemocratizaçã.o do País passou a permitir uma maior liberdade de expressão, uma das reivindicaçõ_es mais rep"etidas tem sido a revisão da repartição
das receitas públicas.
_Sobretudo os governadores, prefeitos, d"epufados e vereadores, eleitos em 1982, têm-se organiZado em meios
de pressão, no sentido de reverter, em favor dos Municípios e Estados, a situação de dependência financeira em
que se'-encontram fre"nte -à União.
Segundo o Superintendente-adjunto do IBAM, Lino
Ferreira Netto, esta _medida é considerada crucial para
que :->e cumpram·dbis objetivos maiores, a saber, o revi-goramento da federação e a restituição_ de dinamismo às
-administrações municipais, -como prestã:doras de serviços e promotoras do desenvolvimento social.
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Em artigo publicado no jornal do Brasil de 3 de junho
último, o referido autor demonstra como cresceu a tendênda centralizadora, no Brasil, após 1964, baseada em
razões de ordem tecnológica, em necessidades da economia de_~cali.e na alegação dC uma suposta incapaCidade
técnica, administrativa e_ financeira das administrações
municipais,
Segundo ele, tal ímpeto desmunicipalizador se arrefece, diante d_ps evid!!ntes resultados negativos, que produziu, citando, entre eles: o agigantamento dos _órgãos
públicos, o incremento dos custos burocráticos, a morosidade de decisões e ações;- as dificuldades de coordenação e controle, o distanciamento entre as autoridades
com poder -a~ decisão e os ustj.ários dos serviços, a insensibilidade e. a "irresponsabilidade no atendimento às partes que buscam soluções do_s seus problemas.
Tudo isso ficou patenteado com a implantaçã_o do
piõgi-ama-bfã:Sileiro de desOufocratizaçilo que pretell-deu
anular algu-nS dos- menCíOOados efeitos.
Es.tamos- f(!Jvez Voltai1ao ã -n-os conscientizarmos de
que os muniCípios são o -ífl:Sfrumento mais adequado
para a necesSária aproX:íriiàçâO entre governan-teS e-governados.
O fenômeno tem nos saltado aos olhos com as freqUentes mobilizações de munícipes, que através de inúmeras e.ntidades, têm pressiomidiJ a opinião pública, os
detentores do poder e as suas decisões.
O referido superintendente do IBAM indica alternativas para a desejada municipalização e a imagina atravéS
de relações intergovernamentais mais cooperativas.
Admite que através de convênios podem a União e os
Estados obter a parceria dos Municípios na execução de
obras e na J?restação de serviços:
=
E afirma que "ao negociarem a participação munici- pai, as esfiràS Superiores do governo têm a possibilidade
de reservar para si maior ou menor papel no processo:
tanto poderão limitar-se à de_finição de políticas, como ir
além e estabelecer padrões de qualidade, assegurar meios
de controle e até mesmo executar fases de uma obra ou
serviço".
E, nó entanto, apesar destas alternativas flexíveis, têm
sido muito pouco cooperativas as relações entre as vârias
células de nossa Federação. Sendo que, muitas vezes, e
sem atos de formalismo jurídico, têm sido os Municipios
os únicos a coOperar com Os Estados e a União, transferindo recursos próprios para manutenção de serviços esM
taduais ou federais.
Terrnido muitas vezes revelado que, no Brasil, a argumentação centralista encontra reforço em concepções
preconceituosas a respeito das autoridades e 'servidores
municipais. Prefeitos e vereadores não poderiam bem geri{ os recursos em razão de sua pouca escolaridade ou de
seu despreparo administrativo.
Mas, nem o fato da pequena escolaridade é certeza da
total carênci:l de bom senso e espírito público, nem é justo colocar no mesmo nível todos os municípios brasileiros.
Antonio Pªim, também do Jornal do Brull, fa~ alegações interessanteS.
Diz ele que, dos quatro mil municípios existentes nô
Pa:ís, pelo menos a metade corresponde a unidades sócio~c_ol}ómicas_~perfeitall}ente configuradas, com _destino e
projeto definido. Têm lideranças com discernimento suficiente para saber o que mais convém à municipalidade
e como gast~r os dinheiros públicos.
- Da metade restante das municipalidades, uma pareCia
representativa deve definir-se nos próximos decênios.
São as zonas pioneiras- dos cerrados e do oeste, onde
quase tudo está por fazer em matéria de infra-estrutura
urbana, estradas, serviços bâsiCós _e educação~ O último
grupo -compõe-se de municípalidades carentes, que perderam o seu dinamismo, talvez até pelo abandono sistemático da União.
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Mas, qualquer que- seja o tipo- de cidade considerado,
não há razões convincentes para preferir--a União e
deixá~las entregues à própria sorte.
Evidentemente, reverter o processo demanda esforço e
o-aniquilamento de certos mitos; inclusive o· de que os
municipios são p-redadores, despreparados e empreguistas.
Dois_ passos parecein essenciais, e um jã Vem_ Sendo

dado com alguma sistematicidade. São os programas de
treinamento e assislerlthft&:niCã ·cõill ci objC:tivo-ae_elevar o preparo administrativO dos funcionãriõS rriiiillcipais.
O outro é menos perceptível, mas igualmente i~dis
pensável, e consiste na restauração do prestígio das Câmaras Municipais.
Estas tiveram, nos tempos imperiais, um releVante papel na vida política naciOnal e gozaram de reputação
equivalente à de um Congresso Nacional, haja vista: a
Câmara do Rio dC Jarieiro, que liderou vârios_ _ movímen-~
tos em prol de nossa liberdade e de um governo democrático.
Antonio Paím conclui que, se as câmaras municipais
declinaram junto com__o_ CQngresso Nacional, talvez isto
seja um -indício de que só juntos poderão soerguer-se.
E cita a nova Constituição Portuguesa numa de suas
inovações interessanteS.
Trata-se da estruturação, de modo racultativo, junto
às Câmaras Municipais, de Conselhos COnsultivOs fRtegrados por representantes destacados da elite locai.
E, sem dúvida, não seria tarera despropositada a tentativa de restaurar, da base à cúpula, o prestígio do poder legislativo.
Atinai, a aproximação entre o cidadão e o poder
público faZ parte da redemocratização do País.

Ata da
2~

E não há melhor-canal para possibilitar este encontro
que as Câmaras Legislativas municipais, estaduais ou federais, pois todas elas compàem a vontade política nacional.
Era o que eu tinha a dizer.(Muito bel'n!)
O SR. PRE;SIDENTE (Martins Filho)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária-das 18
__ horas e 30 minutos~ anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 623 c 624, de

i 984,- -daS-·cÕ-missões:

- De senlço Pu1Jlico Civil; e
- De Finanças.

DiscuSSão, em turrro único, do Projeto de Lei do Senado· nço 122, de 1984-DF, que altera a estrutura de categorias funcionais do Grupo-Outras Atividades de nível superior, de que trata a Lei n'? 5.920, de 19 de setembro de
1973, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 620 a 622, de 1984, das comissõe.o:;:

~Discussão, em turno único, do ProjCto de Lei da Câmara nço SÓ, de 1984 (n9 191/83, na Casa de _origem), deiniciativa do S~nhor Presidente da República, que fixã os
efet!vos da Polícia Militár do _Território Federal de Ro- _
raíma. e dá Outras providências, tendo
PARECERES, sob nqs 613 a 615, de 1984, das c_omissões:

- De Constitufçio e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo qüe oferece; e
- De Segurança Nacional e de Finanças, favoráveis ao
substitutivO da comiss_ão de constituição e justiÇa
2

DiscussãO, em tu-rno Ó~i~o. do Projeto de Lei- da Câmara n~> 85, de 1984 (n"' 2~484/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os
valores de Retribuição da Categoria Funcional de EngeK
nheiro de_ Pesca, do GrupoKOutias Atividades de Nível
Superior, código NS-900; e dã outras providências, tendo

184t~

- ne Consdtulcito e Jusdça, pela constitucionalidade
e fu"iidicídade; e
-Do Distrito Federal e de Finanças, favoráveis.
4
Disct.issãá; em turno único, do Projeto de Resolução
n'? 4~, de 1984 (apresentado pela comissão de economia
como conclusão de seu parecer n'1359, de 1984), que autot:iza a Prefeitura Municipal de ltajã (GO) a elevar em
CrS 116.ÕI8.641,00 (cento e dezesseis milhões, dezoito
mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros) o montante de
·sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 360 e 361, de 1984, das Comissões:
-De Constitulçio e Jnstiça, pela constitucionalidade
e juridicldade; e
-De Municípios, ravorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.
(Lemnta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)

Sessão em 25 de outubro de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura Extraordinária

Presidência do Sr. Martins Filho
ÀS IB HORASE"JITMINU'rOS, XCHAM-SEPRESENTES OS SR"S. SENADORESi

Jorge Kalume- Altevir Leal--Eunice M1cllife-s ..::.-Fábio Lucena --:- Raimundo Parente: --:- ClaudiOJlOr Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Hermes- HêHo Gueiros ~Alexandre Costii- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Hetvidio NunesAlmir Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr
Duarte - Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano _F~::anco
- Loutival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
--José lgnãcío- Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson
... Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco Morvan Acayaba- Alfredo Campos- Amaral Furlan
- Fernando Henrique Cardoso - SCVero GOmeS--.
Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MüllerRoberto Campos - Josê Fragelli - Affonso Camar8;o
-Álvaro Dias-~ Ené3s Faria- Jaison Barreto -JorK
ge Bomhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chi~relli
Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus irlidilmOs nossoS trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~>-Secretário.
----

b lido o seguinre
REQUERIMENTO No 272, DE 1984
- RetfúiremOS l.lr8-êridii,-noS-termos -dO aú~ 371; 3fíllCa"_b" do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto
Legislativo n9 15, de 1984 (n"' 61/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o estabelecimento e os privilégios e imunidades da Delegação da
Comissão das Comu-nidades Européias no Brasil, fiirllado entre o Governo da República Federativa dõ Brasil e
a Comissão das Comunidades EuropéiãS-e conCluído em
{Jrt,~.}l.<;:las, a 4 de abril de 1984.
_,_ __ sila_das SessÕe~~ 25:de out~bro de 1984.- Jorge Kalmne - Gastão Müller.
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- O requeri~
mento lido será submetido à deliberação do Plenário
após a_ Ordem do Dia nos termos do art. 375 1 II, do RegirilenÍÕ Interno.
S_Q_ bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr,
1-SiCretário.

t lido e apro~ado o seguinte
REQUERIMENTO No 273, DE 1984
Requeremos, nos termos regimentais, que não seja
realizada sessão do Senado no dia }'?de novembro vindouro, nem haja expediente em sua Secretaria,
Bala das Sessões, 25 de outubro de I 984. - Gastio
MUller, Líder do PM D B - Jorge Kahmte, Líder do
PDS.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, rC9uerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
--É" iiàoo seguinte
REQUERIMENTO No 274 DE 1984
Nos termos dos artigos 186 e223 do Regimento Interno .do Senado Federal,_ requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão do dia 20 ·de
novembro de 1984 seja:destinado à coqtemoraçà_o do
centenário de nascimento de Edgard Roquette Pinto,
professor, antropólogo e pioneiro da radiodifusão educativa no Brasil.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1984.- Joio Calmoo- AlbertoSiiYa- Passos Pôrto- Fábio LucenaJorge Kaiume- Almir Pinto- Gastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requerimento lido serã ob)eto de deliberação após a Ordem do
Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 80, de 1984 (nq 191/83, na Casa de ôrigem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os efetivãs da Policia Militar do
Território Federal de Roraima, e dá outras providências, tendo

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 2:

PARECERES, sob n's 613 a 615, de 1984, das
Comissões:
- de ConstJtuição e JustJça, favoráVel, nos termos de substitutíVO que oferete; C
- de Segurança Nacional e de Flnanças, favoráveis ao substitutivo da Comiss_ão de Constituição e
Justiça.
Em discussão o projeto e o substitutiVO. {Pausa.)
Não havendo _quem queira dis.cuti~los, declaro-a encerrada.
Em votação o Substitutivo que tem preferência regimental.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação a fun de redigir
o vencido para o turno suplementar.

f: o seguinte o substitutivo aprovado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<~ O efetivo dãJJotfcia Militar do "I:erritório Federal de Roraima, será fixado pelo seu Governador, ou-·
vido o Ministério do Ex~rcito, _dentro do_li!lli~e má;<imo
de 750 (setecentos e cinqüenta) homens.
Art. 29 O eretivo ae qu.: traLa o artigo anterior sei'ã
distribuído pelos postos e graduações previstos nos-Quadros de Organização da Polícia Militar na forma seguinte:

1- Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM)
-Major PM ····························~~ - 3.
-Capitão PM .....•.... ,_,_ ... -..~L·
1_1
-19-Tenente PM ..... ····~-·-···· ...... ,_,,. 11
- 2<~- Tenente PM . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
7
II- Quadro de Praças Policiais--Militares (QPPM)
•••••••• -

-Sub-TenentePM ......... ~············
6
- l<~-8argento PM .........•...... -.... -...
6
- 2<~-Sargento PM . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .
23
- 3<~-Sargento PM . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .
57
-Cabo PM .. .. .. ..... .. ... .. ... .. .. ...
95
-Soldado PM .... '"................ ...... 531
Art. 39 O preenchimento das vagas decorrentes desta Lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão,
somente será realizado na proporção em que forem implantados os Órgãos, Cargos e Funções previstos nos
Quadros de Organização, observados, nos casos de promoção, os interstícios estabelecidos na legislação específica.
Art. 411' As despesas com a execução desta lei corr_erão à conta das dota~ apropriadas constantes do
orçamento do Território Federal de Roraima.
Art. 5' Esta Lei entra em vigor ·na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

Outras Atividades
Nível SuperiOr
(NS-900)

....;..;. de Serviço Público ClvD; e

-

de Finanças. -

Em discussão o projeto._(Pausa.)
Não. havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
O_s !)rs. Senadores que o aP.rovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Território Federal de Roraima, e dá outras providências.

(Art.

Discu,ssão, em tt(rno ú_niCO----;- do Projeto de Lei da
Câma-ra ri<~ 85, de 1984 (n"' 2.484/83, na casa de origem), de_ iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca, do GruPoOutras Atividades de Nível Superior, Código NS..
900, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n's 623 e
624, de 1984, das comissões:

O proJtao vat à sanção.

EMENDA No I-CCJ
(Substitutivo)

Grupo
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da Lei n9

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' !IS, DE 1984
(N9 2.484;83, na Casa de origem)
De iniciatiVa do Senhor Presidente da República
Fixa os valOres de retribuição da Categoria Fun- cional de En_genheiro de Pesca, do Grupo-Outras Ati·
vidades de Nivel Superior, Código N8-900, e dá on·
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. [I' Ãs classes integrantes da Categoria- Fundo-.
.1al de Engenheiro de Pesca, designada pelo código NS941 ou LT-NS-941, correspondem as referências de vencimento ou salário por Classe estabelecidas no anexo desta 1ei.
Art. 2~> O ingresso na Categoria FunCional cÍe Engenheiro de Pesca far-se-á na classe inicial, mediante concurso público de provas e no regime da legislação trabalhista.
Parágrafo único. Para inscrição no concurso a que se
refere este artigo, o candidato deverã comprovar, até a
data do encerramento das inscrições, possuir diploma do
curso superior de Engenharia de Pesca ou habilitação leM
gal equivalente e registro no Conselho Regi~nal respectivo.
Art. 39 Poderá haver ascensão funcional para a categoria fuilcional mencionada nesta- lei de ocupantes de
outras categorias funcionais., obsCrVado õ diSposto na reM
gulamentação específica, desde que possuam as qualificações exigidas para o seu provimento.
Art.
cação.
Art.

4<~

Esta Lei entra em vigOr na data de sua publi-

5~>

Revogam-s_e as disposições em_ c_o_ntrârio.

ANEXO
de
, de

Categoria
Funcional
--Engenheiro de Pesca

de 198 )

Código

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

NS-941 ou
LT-NS-941

Classe Especial- de NS-22 a 25
ClasseC
-deNS-17a21
Classe B
-de NS-12 a fó
Classe A
- de NS-05 a II

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 3:
DiScussão, em tUrno único, do Projeto de Lei do
S_enado n9 122, de 1984-DF, que altera a estrutura
de categorias funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, de que trata a Lei n<~5.920, de
19 de setembro de 1973, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, Sob n•s. 620 a 622, de !984, das
Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-Do Distrito Federal e de Finanças, favoráveis.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O ProjetQ vii à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoM
Jução n~" 43, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 359, de
1984), que autoríza a Prefeitura Municipal de Itajâ
(GO}"a elevar em Cr$ 116.018.641,00 (cento e dezesseis milhões. dezoito mil, seiscentos e quarenta e um
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n"~s. 360-e 361, de 1984, das
Comissões:
-De Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Municfplos, favorável.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
matéria COnstante da Ordem do Dia.
PassaMse, agora, -à apreciação- do -Requerimento n9
1.72/84, lido no Expediente, de urgência, para ri Projeto
de Decreto Legislativo n~" 15, de 1984.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores Que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto_ Legislativo nt 15, de 1984 (n<~61/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto de Acordo
sobre o Estabelecimento e os Privilégios e Imunidades da Delegação da Comissão das Comunidades
Européias nO Brasil, firmado- entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Comissão das
Comuilidades Européias e concluído em Bruxelas, a
4 de abril e 1984 (dependeti.do de pareceres das Co~
missões de Relações Exteriores e de ConstituiçãO e
Justiça).

a

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Relações Exterio-reS, que vai ser Hdo pelo Sr, l~>MSecretãrio.
~

lido o seguinte
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PARECER N• 6%, DE 1984
Da Comissio de Relações Exteriores, sobre Proje-.
to de Decreto Legislativo nl' 15, de 1984, que uaprova
o texto do Acordo, sobre o estabelecimento e os privilégios e imunidades da Delegação da Comissão das
Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias e conclufdo em
Bruxelas a 4 de abril de 1984".

Relator: Senador Nelson Carneiro

O SR. PRESIDENTE (Martíns Filho)- Solicito ao
nobre Senador Morvan Acayaba a leitura do parecer da
Comissão de Constituição e JUstiça.

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para

O eminente Senador Itamar Franco; corri-o cuidado
que o caracteriza nO e:it.ame de todas as proposições em
trânsito no Congresso Nacional, requereu, na qualidade

de relator do Projeto de Decreto Legislativo

É o meu voto, S. M. J.
Sala dl:ls Comissões, 24 de outubro de 1984. ulz
Viana, Presidente- Nelson Came_lro, Relator- Louri·
vai Baptista - Amaral Peixoto - Gastio Müller - Octávio Cardoso- Jorge Kalume- João Cal on- Mar·
co Maciel.

n~'

15, de

1984, as seguintes informações ao Ministério das ~eM
lações Exteriores:
I) O a tua! representante brasileiro junto às Comunidades Européias é beneficiário dos privilégios e imunidades reconhecidas aos diplomatas pelo direito internacional? Caso a respostã seja negativa explicitar a respectiva
situação do ponto de vista jurídico e diplomático,
2) Existe atualmente representação das Comunidades
Européias junto aO Governo brasileiro? Caso a resposta
seja a_firmativa, explicitar a respectiva situaÇão do po-ritO
de vista jurídico e diplomático.
3) Envio de cópia de inteirá teor do "Protocolo sobre
PrivilégiOS e Imunidades das Comunidades Européias
anexo ao Tratado que institui um ConSelho único e uma
Comissão única, firmado em Bruxelas em 8 de abril de

1965".
O Ministério das Relações Exteriores foi'rieceu os seguintes esclarecimentos:
"Com referência à consulta constante do Parecer
do Senador Itamar Franco ao Acordo, sobre o estabelecimento e os privilégios e imunidades da Delegação da ComlSS.ãO_das_Comunidades Européias no
Brasil, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias e concluído em Bruxelas a 4 de abril de
1984, informo Vossa Excelência de que:
I) O representante brasileiro junto às Comunidades Européias é beneficiário dos mesmos priVilégios e imunidades atribu(dos aos Diplomatas pela
Convenção de Viena.
2) Na falta de um Escritório de_ Representação
existe um rodízio entre os Embaixadores dos países,
membros da CEE. Cada um dos Embaixadores residentes no Brasil representa aquele Organismo Internacional pelo período de 6 meses. No momento, a
representação cabe ao Embaixador da Itália.
3) O texto dO Protocolo em questão não eXíste
nos Arquivos do MRE, podendo ser requerido à
própria Comissão das Comunidades Et.ir_opêias-."
Meu voto é pela aprovação do Decreto Legislativo. E
é necessário que -o Senado Federal não se retarde na
apreciação da Mensagem Presidencial, já .wlhida pela
Câmara dos Deputados, eis que a verl- .. Orçamentária
destinada pelas Comunidades Europf-' "'s• para instalação
de sua Delegação no Brasil, se a autorização legislativa
não for acolhida ainda neste mês de outubro, cairâ em
exercício findo. Ainda ontem, o Parlamento Europeu endereçava um apelo ao Presidente do Parlamento Latinoamericano para fazer sentir ao Senado Federal a urgência do exame dessa proposição.
Assim sendo, tudo aconselha a aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo, agora devidamente instruído, e
por todos o_s títulos útil e oportuno, tanto mais quando o
Brasil já tem, em Bruxelas, uma Delegação junto às Comunidades EuropéiaS, dirigida superiormente pelo Embaixador Souto Maior.

emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senador-es:
Através da Mensagem n9 153/84, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à aprecíação do
Congresso Nacional, o texto do Acordo sobre o estabelecimento e oS privilégios e imunidades da Delegação da
Comissão das Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o_Doverno_d_a República Federativa do-Brasil e
a Comissão das Comunidades Européias, e concluído em
-Bruxelas, a 4 de abril do corrente ano.
Na Exposição de Motivos do Ministétro das Relações
Exteriores, que acompanha a Mensagem Presidencial, é
destacado que o referido instrumento, ou Acordo, ressalva que a concessão das prerrogativas nele estabelecidas
.. tem como contrapartida a reciprocidade de tratamento
dispensado pelos Estados-Membros das Comunidades
Européias, a seus membros e respectivos dependentes-fãmiliares".
Deferido o exame do mérito à douta Comissão de Relações Exteriores, e considerando que a matéria tem arrimo no artigo 44, inciso I, da ConstituiçãO F_ederal, nosso
parecer é, quanto à juridicidade e constitucionalldade,
pela aprov3ção do Decreto LegislativO n9 15, de 1984.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. {Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
_ Emc_votação._
Os Srs. Senadores que o aprovam j:Jer:man-eçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de _Redação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido
pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

(Da Comlssio de Redaçio)
PARECER N• 697, DE 1984

Outubro de 1984

ANEXO AO PARECER N• 697, DE 1984
Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo q9
15, de 1984 (n9 61/84, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da ConstituiÇão, e eu,
- - - - - · Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• ,DE 1984
AproYa o texto do A(:ordo sobre o estabelecimento
e os privilégios e imunidades da Delegaçio da Comissio das Comunidades Européias no Brasil, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasfl e a
Comissão das Comunidades Européias, e concluído
em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.
O COngresso -Nacional decreta:
Art. !I' É aprovado o texto do Acordo sobre o estabelecinie-ntOe os ~privilégioS e imunidades da Delegação
da Comissão das Comunidades EuropéiaS no Brasil, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias, e concluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de 'sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redação final
acaba de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamente, à ap_reciaç-J.o do Plenárjo.
Effi discuSsão a redação firiat. (Pausa.)
Não havendo quem qu!!ira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
os-srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRFSIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à
apreciação do Requerimento n" 274/84, de autoria do
SeÕador João Calmon e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo de.~ ti nado aos oradores do expediente da
sessãO do dia 20 de novembro de 1984 seja dedicado a
comemorar o centenário de nascimento de Edgar Roquette Pinto
Em votação o requerimento.
-Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Sobre a mesa, red_ações finais de proposições aprovadas na Ordem
dO Dia_ da_ presenta sessão e que, nos termos do art. 35_5_,_
parágrafo- único, do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. (9-Secretârio.(Pausa.)
São lidas as seguintes

PARECER N• 698, DE 1984

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'l
15, de 1984 (11'1 61/84, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Alberto SOva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 15, de 1984 (n" 61/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o
estabelecimento e os privilégios e imúnídades da" Delegação -da Comissão das Comunidãàes EurápéiaS no Bras-il. firmado entre o Governo da República Federativa do
f!rasil e a Comissão das Comunidades EuropéiaS, concluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Alberto Silva, Relator- Almlr Pinto.

e

(Da Comlssio de Redaçio)
Reia.ção flui do Projeto de Lei do Senado n'i' 122,

de 1984- DF.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 122., de 1984- DF, que altera a estrutura de categorias funCionais do Grupo- Outras Atividades de Nível Superior, de que trata a Lei n" 5.920, de
I9 de setembro de (973: e dá outras providências.
Sala dag Comissões, 25 'de outubro de 1984.- Passos
Pôrto, PreSidente - Jorge Kalume, Relator - Almir
Pinto.
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ANEXO AO PARECER N• 698, DE 1984
Redação final do Projeto de Lei do Senado D"' 121,

de 1984- DF; que altera a estrutura de categorias
Funcionais do Grupo -

§ )I' As alterações a que se refere este artigo não
acarretaria elevação automática de vencimento ou salário, exctto em relação aos ocupantes da referência NS4, que p;:fssam automaticamente à NS-5.

Outras Atlvldades de Nível

Superior, de que trata a Lei n' 5.910, de 19 de se-temb~ de 1973, e di outru proridênctas.
O Senado Federal decreta:

Art. I' As estruturas das categorias funcionais de
Médico,~igo NS-701 ou LT-NS-701, Médico de Saúde Públic , código NS 702 ou LT-NS-702, e Médico VeterináriO; digo NS-706 Ou LT-NS-706, do GrupoOutras ~ ividades de Nível Superior, a -qU~ se refere-a
Lei n"' 5.9 O, de 19 de setembro de 1973, ficam alteradas

na forma do Anexo desta Lei.

§ 2"' Os servidores atingidos pela alteração serão posicionadós nas classes resultantes da nova estrutura,
mantidas as respectivas referências de vencimento ousalário.

Art. 29 ~extinto o regime" de trabalho de 30 (trinta)
horas semanais em relação às categorias funcionais mencionadas no artigo (9.
Art. 39 O preenchimento dos cargos ou empregos da
classe especial e das intermediárias, das categorias funcion3is a QUe se refere ·esta Lei, far-se-á mediante pro-
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gressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 4'1_ A deSpesa com a execução deSta Lei correrá
à conta das dotaçõe!;> próprias do Orçamento do Distrito
Federal.
Art. 5"' Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Lei são devidos somente a partir do início de
sua vigência.
Art. 6'l'
caçãõ. Art. 79

Esta Lei entra em vigor na data d~ sua publi·

Revogam-se as disposições em contrário.

X O

de

de 1984)
~-

G R u

p

o

OUTRAS ATIVIDADES
DE
NIVEL SUPERIOR (NS-700
OU LT-NS-700)

REFERIONCIA DE VENCDIE~TO
ou SALÁRIO POR CLASSE

CATEGORIAS FUNCIONAIS

CODIGOS

Médico

NS-701
ou
LT-NS-701

CLASSE ESPECIAL
CLASSE

c

NS-17 a 21

NS-702
ou
LT-NS-702

CLASSE

B

.NS-12 a 16

CLASSE

A

)IS

~têdico

de Saúde Pública

l-1êdico VeterinãrTo-

NS-22 a 25

5 a 11

NS-706
ou
LT-NS-706

1
PARECER N• 699, DE 1984
(Da Comissão de Redaçilo)
Redação final do Projeto de Resoluçi.o D"' 43, de
1984.
--

, DE 1984

o- Seriado _Fe:deral resolve:

Relator: Senador Almlr Pinto
A Comissão aPresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~ 43, de \984, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltajâ (GO) a elevar em CrS ll6.018.64l,OO_
(cento e dezesseis milhões, dez_oilo mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator -Jorge Kalume.

Redaçilo fi ai do Projeto de Resoluçio
1984.

RESOLUÇÃO N•

Autoriza a Prefeitura Munlclpll de Itaj4, l!stado
de Goiás, a côntratar operaçio de crédito no valor de
Cr$ 116.iiiB.641 ,00 (cento e dezessels mBhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros).

a9

43, de

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

Art. \9 ~a Prefeitura Municip31 de ltajã, Estado de
Goiãs; nos ternl.Os do art. 93, de 11 ·de outubro de 1976,
dO Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor de CrS 116.018.641,00 (cento edezesseis
m-ilhões, dezoito mil, e seiscentos e quarenta e um cruzeiros)~_ cOrrespondente a 21.541,42 ORTNs, considerado o
valOr nominal da ORTN de CrS 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e oite_n_ta e quatro cen.tavos), vigente em setembro de 1983,junto à Caixã Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Funl!o de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinado à implantação de galerias pluviais, meios~ fios,
sarjetãS; ConsiruçilO-de laVandeiía Pública e aquiSiÇãO-deequipamentos para coleta de lixo, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O_ SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres
lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, reQuerimento que vão ser lidos pelo Sr.
!"'-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 275, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regiinento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação fin-al do Projeto de Lei do Senado n' 122, de 1984DF, que altera a Estrutura de Categorias Funcionais-do
Grupo-Outras _Atividâdes_ de Nível Superioor, de que trata a Lei n" 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras
providêÕcias.
Sa,la das Coniissões; 25 de outubro de 1984. - Monan

Acãyilb&. --------

---- -

-

- ---

REQUERIMENTO N• 276, DE 1984
Nos term.~s do art. 356 _do Regimento Interno, requeiro di~Qensa c!e publicação, para imediata discussão e votação,.da redaçào final do Projeto de Resolução n"' 43, de
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itajâ (GO)
a elevar em CrS 116.018.641,00 (cento e dezesseis milhões., dezoito mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
_
Sala das -Sessões, 25 d~- outubro de (984.- M:onan

Acayaba.
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O SR. PRESIDENTE (Martins

Filho)~

Aprovados

os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das tedações finais.
Em discussão a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 r22/84-DF: (Pausa.)
Não havendo quem queii-a discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai ·a san-Ção.
O -SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em diScussão a redação final do Projeto de Resolução n' 43/84.
{P.ausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto- vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência Vai encerrar a presente
sessão, designando, para a sessão ordinária de amanhã, a
seguinte.

ORDEM DO DIA
(Em regime de urgência - art. 371, c,
do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Senado n~' 139,--de 1984, de autoria do Senador NelsOn Carneiro, que revoga o Decreto-lei n9J,54l, de 14 de abril de
1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Pleriário,
da Comissão
-de Constituiçio e Jl19tiça.

2
Votação, em turno único, do Projeto-_de Lei da Câma..
ra n., 10, de 1981 (nY 1.529/79, ria Casa de oiig'ém), qUe
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência _SOda\,
tendo
PARECERES FAVORÃVETS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das _Comissões:
- de Legislaçio Social e
- de Finanças.

3
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n" 44, de 1981 (n'? 587/79, na Cã.s_a de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, Cínimã, jOTnaís, I-é:viSTas-;CartazeS,- anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorizaçãO
ou a veiculação de anúncioS e de comerciais que não se--jam negociados, produzidos, criados, filmados. gravados, copiados - imagem e som - por profissionaiS -e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Com-is- sões:
-::-:: 4.C!: _EC9J!Q.mi-,_(ayg_tá_y_çi,_J:.o_m yot_o__ycncjdo _dos. Se_nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- de FinartÇaS, favorável.

4
Votação, em turno ónicO; do Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dis-

põe sobre condições a observar na renovação de contratos_de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo

PARECERES FAVORÃVEJS, sob n•s 1.36)) e 1.361,
de 1981, das Comissões:
- de Leglslaçio Social e
- de Educaçio e Cultura.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara_no:o 65, -de 1979 (n~'4.257 /77, p.a Casa de o_rjgem), que
autoriza a alienação de imóve"ís residenciais da Rede Ferroviâría Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n'S 335 e 336, de 19KO e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
- de Transportes, Comunicaçilo e Obras Públicas, 19
pronunciamento: contrário; 29pronunclamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
- de Flnanças, ]9 pronunciamento: favorável; l~' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de ConStituiçio e JustiÇI;, pela constitucionalidade e
juri9icidade do Projeto e da Emenda de PlenãriQ, _

6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1984 (n9 2.8_67 /76, na Ca-sa âe odgem), que
introduz modificações na Consolidação -das Leís do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de (I' de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n9s 299 e 300, de 1984, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiCidade: e
'
- de i..egiSiaçio Social, -coiltrárío.

7
Votação, em turno único, do Projeto di Lei da Cân1a·
- -ra n~"--21"1; de-1983 (n9 4.112/80,-na-Casa de origem), q~e
acrescenta parágrafo ú-nico ao art. 39 da Lei nl'l,060, de 5
de fevereiro de 1950, que trata da assistência judiciária
aos necessitados, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 465, de 1984, da
-comiSsão -de Constituição e Justiça.

8
Yotaç_ào, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, n~s termos do .~rt.. 296 d() Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n~'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafO
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica dã PrCVidêncía ·s·ocial, ·alt~
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER~, sob n9s 69~ e 693, de i982, das.Ç~_Él_is~
sões:
-de LegiJiaçio Social, favorável, nos termos de Substitutivõ qUe apresentai e
.:_--de COnStituiÇão e JuStiça, pela iri]Úridii::Íâade do
Pfóji:tO _e,do Su-bStitutiVó dei ComissãO de LegislaÇãO So~
cial, COm- võtO v'i:riCido, em seParado, do Senado! FrailcoMontoro.
---

9
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se-nado-fi~ 13;tle1980,-õe-áufóri~fdó-Seiiaaoritamar Fran.:co, que estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao -cotlsumo
próprio de motoristas profissionais autôilorii.Os, tendo
PARECER, sob n9 533, de 1984, da Comissão
- de~Rediçio, ofereceOdo a redaÇão -do-vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 240/84,

do Senador Virgílio Távora, soticitando seja o projeto
submetido ·a votos, óos termOs do art. 315 do Regrmento
Interno..)

lO
Votação, em primeiro--turno, do Projeto de Lei do Senado n~" 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de maior de 1969, que instituíu a Loteria Esportiva
Federal, e dá outra_s providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comissões:_
_-::-: ~e Constituiçio e Justiça- 19 pronunciamento: contráiio; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade_ejuridicidade d_o_ SLLbstitutivO da Comissão de Finanças; e
- de Finanças, favorável, n-Os 1er~os de substitutivO
que oferece.

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 24-10-84 E QUE,
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBL!CiiDO POSTERIORMENTE
O SR. ALI PINTO (PDS- CE. Para uma comunicação.) - Sr. -Presidente, Srs. Senadores, antes de me
inscrever para uma breve comunicação, já havia, inclusive~ conversado com o meu nobre conterrâneo, o nobre
Senador Hélio Gueiros. Na verdade, não scj se é porqUe
_ sou um homem escravo do RegiiTiento, não aceito muito
essa tOlerância ex~gerada da Mesa quando permite que o
orador ultrapasse em muito o tempo que lhe é regimental. Deyo dizer a V. Ex• que o tempo destinado ao nobre
Senador Hélio Gueiros passou de -uma hora, em vez de
meia -hora. Por conseguinte, terei esse mesmo direito de
ultrapassar os 5 minutos que me são permitidos para fazer a breve comunicação.
Sr. Presidente, em jtmho de 1981, fiz um pronunciamento, nesta Casa, sobre a descoberta, no Estad_o_ de
Cearit,_J:Ie sucedâneo vegetal para o querosene, denomi·
nado prosene, com o seguinte teor:
"Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para
alegria minha, como cearense,_e acredito de todo o
Brasil, os estudos feitos pOr Um jovem Cearense che·
g_aram_ a uma nova fonte energética além da energia
solar, eólica, o carvão, o álcool!
Mas, agora, esse cearense descobriu o prosene. O
prosene, Sr. Presidente, é o queroser1e vegetal, o
querosene que vai movimentar os aviões turboélices. Já praticamente certo que um avião Bandeirante viajará de Fortaleza a Brasília com o querosene
vegetal, o prosene."
Na verdade, Sr. Presidente, não foi, naquela ocasião,
um avião Bandeirante que viajou de Brasília a Fortaleza,
e sim um avião de treinamento que pousou aqui" na Esplanada dos Ministérios. Por conseguinte, hã três anos e
meses já o prosene estava descoberto por esse jovem cearense. Na -ocasião", em que eu fazia o anúnCio, o nobreSenador Evandro Carreíra ine aParteava, perguntandO
qual era o nome do vegetal utilizado. Hoje, poderei di2:er
que além de muitos, naquela ocasião, salvo engano, foi a
jõjõba, uma pianta importada do México: Quero ffiostrar a V. Exf que já há três anos e meio esse jovem cearense- descobria- o prõsene. ·
"J'ROSENE", UM NOVO COMBUSTIVEL
Fortaleza (0 Globo)- O Diretor de Desenvolvimento da Produtora de Sistemas Energéticos Ltda.,
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(PROERG), Alfredo Rafael Campi, anunciou onM
tem, em solenidade no Palácio da Abolição, sede do_
Governo do Ceará, um novo combustível, sucedânt!o vegetal do querosene oriundo do petróleo: o
prosene. Está previsto qtie um avião turboélic~. provavelmente um Bandeirante, vai fazer o percurso de
Fortaleza a Brasília, utilizando o novo cbmbustfvel,
num vôo considerado inédito em toda a histórí_ª da
aviação.
Na solenidade de lançamento do novo combustível, presidida pelo Governador· Virgílio Távora,
hoje nosso companheiro _de Senado, estavam presentes o comandante da Décima Região Militar,
General Antônio da Silva Campos, o Comandante
da Base Aérea de Fortaleza, Cqronel Disraeli Sa~
back, e o Diretor do Instituto de Pesquisas e De~en~
volvimento do Centro Técnico Aeroespacial (CTA)
- Coronel Wander Montandon, e tç>do o secretariado estadual.
A apresentação do prosene foi feita pelo diretor
de Desenvolvimento âa PROERG, que, no final de
uma rápida exposição, fez a entrega da primeira
amostra do novo combustível. Depois, o diretor
técnfco~industrial da empresa, Expedito de Sá Pa~
rente, fez. uma explanação técniça sobre as princi~
pais ~racterísticas do prosene, destacando~se a inexistência de qualquer resíduo de vanádio e enxofre
(elementos altamente corrosivos depois de uma
combustão), além de outras vantagens."
Por conseguinte, Sr. Presidente, ontem nós jã havia~
mos visto na televisão e hoje li aqui em Brasflia a notícia;
BANDEIRANTE VOA COM
COMBUSTIVEL VEGETAL
Brasília- Quatro anos depois de ter dado início
às pesquisaS de desenvolvimento de um óleo vegetal
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para a aviação, a Força Aérea Brasileira (FAB) co~
locou ontem no ar um avião Bandeirante voando
com prozene, combusttvel vegetal obtido no Centro
Técnico Aeroespacial, à base de óleo- de- babaçu,
amendoim, -algodão, girassol, soja e colza, uma leguminosa cultivada no Sul do Pafs.
Para o Ministro Délio Jardim de Mattos, o pro- zene_ - "sem dúvida uma das maiores realizações
deSte GoVerno"- constituirá importante elemento
de reserva estratégiCa, Sem Interesse comerciat ó
custo de prOdução de óleo é maior do que o do querosene de aviação; mas não foi revelado Quanto.
_ O primeiro vôo com. combustível vegetal foi Comparado, pelo Ministro da Aeronáutica, em iinporw
tância, ao primeiro vôo de- u-m aparelho mais pesado
que o ar: o 14-Bis, sob responsabilidade do brasileiro Santos Dumont, a ex.atamente 78 inos. "Hoje
·-posso dizer, t0n1-ado pelo mesmo orgulhO que nos
traz o pfiineiro vôo em Bagatelle, que temos um
_com?ustívef inteiramente nacional em tecnologia,
em·--eqiliJ)ameri.tos de produção, e, sobretudo, no
mais diversificado espectro de matérias-primas, o
óleo vegetal de qualquer espécie", disse o Ministro
Délio Jardim.
Em nome da FAB, o Ministro mostrou-se orgulhoso em ter hoje a patente do combustível vegetal,
"insistentemente procurada pelas grandes empresas
internacionais". Ele adiantou não ser sua intenção
substituir o combustível derivado de_ petróleo querosene- pelo prozene, lembrando contudo que
em caso de necessidade ou na ocorrência de uma
guerra, o Brasil teria uma saída, para sua aviação.
O Bandeirante da FAB, que voou ontem em Brasília,
niOVido apenas por óleo vegetal não sofreu qualquer alteração em seus motores ou sistema de temperatura. A
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informação foi dada por seu piloto, o major Mark de
Mattos, piloto de provas do instituto de ensaios do CTA.
- Quero expressar a minha satisfaçãO, Porque, na verdade, esse jovem cearense contribuiu com uma certa pareeI~ pur<:~_que hoje a FAB, através do Centro Técnico A e-roespacial: CUjOSté~n-icos eu respeito e, tenho mesmo a
impressão de que ao invés de um centro jâ deveria ser
uma universidade, já que se constitUi um orgulho para o
Brasil. Muitas nações_ mandam seus técnicos visitarem -o
CentrQ -LécniCo Aeroes-pacial que tem sempre deSCobertas irriflodantes para apresentar aos visitantes, como o
modelo Tucano, Bandeirante e o mais sofisticado
Bras..ma, belezas da construção aérea brasileira, à base
do Proieile, qúe foi aperfeiçoado.
Eu diria ao Minis!ro Délio Jardim de Mattos, que o
14-BIS em sua nova modalidade, cabe ao pequeno avião
de treinamen~o, que saiu- de Fortaleza e pousou aqui, na
Esplanadã-do~ Ministérios, há alguns anos.
O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Almir Pinto,
permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO - Não posso conceder o
aparte a V. Ex• Peço perdão a V. Ex•, mas pedi a palavra
para uma comunicação e eu sou escravo do Regimento.
V. Ex• poderã solicitar a palavra depois, para darwnos
mais esclarecimentos, porque nordestino como somos,
filhos do Piauí e Cearã, sempre nos orgulhamos quando
alguma coisa no Nordeste é feita em benefíCio do Brasil.
Estou vendo que o Cearâ, através desse seu jovem filho,
contribuiu, com seus estudos, com seu esforço e patrio·
tismo, para que nós, brasileiros, tivéssemos um comw
bustivel vegetal para suceder o petróleo, tão oneroso
para a Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO
ANO XXXIX - N• 137

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

_ SÁBADO, 27 DE OUTUBRO DE 1984

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo úniCo, da Constituição, e eu, Lomanto
Júnior, }9-..Vice-Presidente, no exercício da Presidênçia, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 61, DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a alienar terras do domínio da União, destacadas da gleba Iriri, sitnada no Município de Colider, Estado de Mato Grosso, para reasseotamento de ex-ocupantes da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica.

Art. I• É o Pode Executivo autorizado a alienar terras do domínio da União, destacadas da gleba lriri, situada no
Município de Colider, Estado do Mato Grosso, com a área que se indica, aos seguintes ex-ocupantes da Reserva Indígena Pimente! Barbosa:
-Antónia Resplande da Paz, 3.337 _(três mil, trezentos e trinta e sete) hectares;
-Henrique Stefani, 7.349 (sete mil, trezentos e quarenta e nove) hectares;
-Severino Lain, 9.894 (nov_e mil, oitocentos e noventa e quatro) hectares;
- Sulina S.A- Transportes, ComurlicaÇões, Comércio e Participações, 15.491 (quinze mil, quatrocentos e noventa e
um) hectares.
Art. 2• -As alienações de que trata o artigo anterior se fazem nos termos do Decreto n• 8-5.687, de 2 de fevereiro de
1981, com a_expedição de título definitivo de domínio.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado.Federal, 26 de outubro de 1984.- Lomanto Júnior, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Façõ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promUlgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 62, de 1984
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares americanos), destinada ao Programa Rodoviário daquele Estado.

Art. I • bÉ o GaveiKó do Estado de_Malo Grosso autorizado a contratar, com a garantia da União, operação de empréstimo externo no valor deUS$ 35,000,000.00 (trinta e éinco milhões de dólares americanos) ou o equivalenté em outras moe-_
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientaÇão do Ministério da Faúnda e do Banco Central do
Brasil, destinado ao financiamento das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR:-J 58, trecho Barra do Garças~
Nova Xavantina ~ Canarana, constante do Programa Rodoviário daquele Estado.
Art. 2• ~A operação realizar-se-ã rios termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a _ser efetuado_ pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Centr~l do Brasil, nos
termos do art. I•, item II, do Decreto n974.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados
da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n' 4.583, de 20 de julho
de 1983, autorizadora da operação.
Art. 3• _ Esta Resolução entra em vigor nao data de sua publicação.
Senado Federal. 26 de outubro de 1984.- Lomanto Júnior, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 185f SESSÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1984
I. I -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - OfiCio ·do Sr. 19-Secretário -da Câmara dos

Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto.

-Projeto de Decreto Legislativo

n9

20, de 1984

(n'í' 53(84, na Câmara dos Deputados), que aprova as
Contas do SenhOr Presidente da Repóblica, relativas
ao exercício financeiro de 1982.

1.2.2 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3- Comunlcaçio da Presldêtu:ia

Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Decreto Legislativo n"' 20/84, lido anteriormente.

1.2.3 - Comunicação
Do sr:-sena:dor João Lúcio, renunciando o man~
dato de Senador pelo Estado de Alagoas.

1.2.4- Discurso do Expediente
SENADOR JORGE KALUME- Mensagem do
Sr. Ministro da Aeronáutica a respeito da descoberta
de novo combustível para aviação, denominado
como prozene.
1.3-0RDEM DO DIA
~-Projeto de Lei do Seqado n9 139/84, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o
Decreto~lei n<>_l.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das
Sublegendas). (_Em regime de urgência). Votaçio
adiada por falta de quonim.
-Projeto de Lei da Câmara n9 10/81, (n"'
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobr~ a aposentadoria, com proventos integraís~ -dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu-

nicação de niassa (rãdio, televisão, cinetna; jorriais,
revistas, cartazes, anuãrios ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais-qUe não sejam negOciados,
produzidos! criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionaiS e empTesaS brasi~
!eiras. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da <;âmai-a n9 S3j17 (n<>-2'27/75,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providênCias. Votaçi\o adiad11 por
falta de quorurg.
-Projeto de Lei da Câmara n9 65/79 (n"'
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a'-alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n"'
2.867/76, na Casa-de Origem), que intrõduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 194_3,
para o fim de assegurar estabilidade provisQ_ri3: à m~
lher trabalhadora ,que contrair núpcias. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 211/83 _(n9
4.1l2/80, na Casa de origem), que acreScenta parágrafo único ao art. 39 da -Lei_n., 1.060, de 5 de fevei-eiro de 1950, que trata da assistência judiciária aos~~
cessitados. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'il 79/79 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Socíal, alterada pela Lei n<> 5.890, de 8 de junho de
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de quorum.
-PrOjeto de Lei ~o ~enado n' 13/80, ~e autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do Petróleo e do álcool,
quando destinados ao consumo própriO-de motoristas profissionais autônomos. Votaçio Adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'41/84, de autoria
da Senadora Laéli-ª----de Alcântara, que acrescenta ar_tigo ao Decreto-lei n' 594, de 27 de m3.io de 1969, que
insitui a Loteria Esportiva Federal, e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA

SENADOR PEDRO SIMON- Nota da CNBB,
sobre a escolha do futuro Presidente da República.
SENADOJI OCTÁVIO-CARDOSO-Contestando c-onceitos emitidos por D. Ivo Lorscheider a res~
peito da fidelidade partidária. O processo de escolha
dos delegados das assembléias legislativas ao Colégio
Eleitoral e a reponsabilidade do momento polftico
brasileiro.
SENADOR JOSg FRAGELLI- Adoção do voto
secreto no Colégio Eleitoral. Entrevista do Governador Divaldo Suruagy, concedida à revista Veja, arespeito da sucessão presidencial.
SENADOR MOACYR DUARTE- Tese defendida por S. Ex• quanto ao processo de votação no Colégio Eleitoral.
SENADOR .PEDRO SIMON, como Líder- Observações s~obre críticas formuladas por membros do
PDS, Contra os Srs. Mário Juruna e José Sarney e
sobre o posicionamento político assumlciO pela
CNBB. Preocupações de S. Ex• quanto a regulamen~
tação do Colégio Eleitoral pela Mesa do Senado.

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO, como Líder
- Apreciação do pronunciamento do orador que o
antecedeu na tribuna.
SENADOR GASTÃO MIJLLER - Correspondencia recebida. do Diretório Municipal do PMDB
de São Felix do Araguaia, de protesto pelo comportamento que vem sendo adotado pela RADIOBRÃ.S,
naquele município, a respeito da transmissão das
mensagens de candidatos à Presidência da República.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Rela- tório Safra 84/85, publicado no jornal Gazeta Mercantil.
SENADOR JOSg IGNÁC/0 FERREIRA -E<pediente recebido da Associação dos Servidores do
Instituto Brasileiro do Café, reivindicando um abono
de urgência para Os rifveis, a exci!D.plo do que loi con~
cedido aos servidores da Previdência Social e Universidades Federais.

Ou.tubro de !984
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SENADOR MOACYR DALLA da Hidrelétrica de Itaipu.

Inauguração

2- RETIFICAÇÃO
Ata da 172• SessãO_, realizada em

1.5-DESIGNAÇÂO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
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4--' MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTID_OS
_
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

16~11}.84.

3-ATA DE COMISSÃO

Ata da 185• Sessão. em 26 de outubro de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto
ÀS 14"HORAS E 30 MINUTOS, ÁCHAM·SE PR/i-SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros'
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - Almir Pinto José Lins --Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena:- Marcondes Gadelha
~Marco Maciel - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Itamar
Franco - Mofvan Acay:ibã-- Henrique Santillo Gastão Müller - José ~ra8:e.lli ~ Affonso Camargo Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli --Pedro Simon Octávio Cardoso
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1'1-Secretário irá proceder à leitura do expediente
b lido o seguinte

EXPEDIENTE
OF1CIO
Do Sr. l9..Secretárlo da Cimara dos Deputados, encaminhando à rel'ldio do Senado autógrafo do seguinte projetn:'

constantes dos volumes anexos· e relativos
ao exercício de 1982.
Brasília, 25 de abril de 1983. --João Figueiredo.
EXPOS!ÇA.O DE MOTIVOS N. 0 069/83, DE
25 DE ABRIL DE !983, DA SECRETARIA
DO PLANEJAMENTO.
.

José Flávio Pécora, Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento, Interino.

Excc1cntissimo Se"nhól' Presidente da !Re-

07) Art. 29. O Congresso Nacional reunlr-se-á, anualmente, na Capltal da União,
de J.O de março a 30 de Junho e de 1. 0 de
-a.gosto a 5 de dezembro.
(17) Redaçào do art. 29, caput, dada pela
Enienda Co-n.stltuclonal n.o 3, de 1972.

púb:kn

a honra dt> colocar em mãos de
":" ~··• Excr:~ :1C"l:t. o.::; Balanc:os-Gerais d3.
-~·.:- .••;,· c-:1:-:-r j)O!"l.:.!cna·s no exc-rcicio !inan·
c-~·.:-:.1 c,.. l!J!::.:. ~· o Rc-l:u...Or1o da Secretaria
C r::::;.;.; ~r C:-:n::uh· lnt.crno dt>sta Pasta.
.... Í'r-a_ ... cr Q~!' .<;t· tr:na c:msubstanciam
11.;·~1['..:.:..:~.:- .... o cr- C'onta.s_ do Presidente daRe~
;-:_:.;c!.- o1á ·c._m~:('..;.-..o_ Nacional, em_ harmo,, ... ·c..::~• t• n::: :!9-. combinado com o art. 81
.:-:.;·... t!..t. c.:!i:<:tlluição
~
Tl'!lh::

O l>t·crcto-lei n. 0 199, de 25 d·e fevereiro
d(· 1!1~7. que dispõe sobre a Lei Otgánica
d.,, Tnb~nal de Cont_a.s da União, estabelece
cm seu art. 29, §§ 1. 0 e 2.0, que as Contas
do Presidente da_ República .$ão os Balanços-~e~ais da Uiúão e o RelatóriO- sobre a
exec_uçao _?o o_rçamento e a situaçãO da ad:..
mimstra._çao financeira federal, a cargo da
Secretana Central de COntrole Interno em
face do art. 21, caput, do Decreto n.o-84~3_62,
!le. 3.l de dezembro de 1979._ .
Oportuno é.. assinalar a nova apresentação
do trabalho, agora contido em apenas três
volumes, assim identificados, em lugar dos
oito vo1umes anteriormente elaborados:
c

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE

1984
(N"' 53/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova u Contas do Senhor Presidente da RepúbUca, relatins ao exerc(clo Onaoc:eiro de 1982.
O Con,2;resso N acioilãi- decreta:
Art. {9 Sãó aprovadas as Contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1982, conforme disposto nos arts. 44, inciso
VIII, e 81, inciso XX, da Constitui~o _Federal, com..ressalvas aos valores lançados à Cont<J- "Diversos Responsáveis", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal
de Contas da União.
Art. 29 O Tribunal de Contas da União tomará as
providências cabíveis para a aplciação das sanções decorrentes das ressalvas a que se refere o artigo anterior.
Art. 39 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contráriõ

l\IENSAGEl\1 N.0 141, DE 1983

•

-

1.0 VOLUMEo- :RELATóRIO

Párte I - Ati_vidac}._~ Adm_inistrativas
Parte II - A Execução do Orçamento e a
Situação da Administração Financeira E;ederal
2.0 VOLUME - BALANÇOS E
DEMONSI'RAÇOES CONTABEIS
Parte I - Administração Dlreta
parte n - Autarquias, Empresas Públicas
e Fundações
3_o VOLUME - RECEITA E DESPESA
Parte I - Receita Orçamentária Prevista
e Realizada
:Pane n - Despesa Orçamentárla Autorizada
Parte m - Despesa Orçamentária Realizada

Excelentíssimos Srs. Membros -do Congres- Submeto a Vossa Exceléncia, ainda, miso Nacional:
nuta dos expedientes que cabe dirigir ao
Em cumprlmento ao disposto no item ~xx.
Congresso Nacional e Tr1bunal de Contas
do arte 81 da Constituição Federal, . tenho
da União comunicando o atendimento às
a honra de encaminhar a Vossas Excelén..:·disposições constitucionais e legais.
cias. acompanhadas de Exposíção de MotiNesta oportunidade, honra-me reafirmar
vos do Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidêricia da
a. Vossa Excelência os. prof.estos de profundo
Repúb}jca, as Contas do Governo Federal,
respeito.

LEGlSLAÇAO CITADA
-CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

a:=tedação da Emenda Constitucional n.o 1,
de 1969:
Art. 29. O Congresso Nacional reunlrse-á, anualmente, na Capital da União, de
31 de lnarço a 30 _de novembro.
!;lEJÇA()

n

Das Atribuições do Presidente da República

Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da ReP.úbllca:

• •. • • ..... • • • ... ••:·
-~

~-.r.·.

• • ... ·-·--

~·-•- ~~-

• .-.

XX _:_ ·prestar anualmente ao Congresso
Nacional, dentro de sessenta dias após a
abertura da .sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior;
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N.o 199,
DE 25 DE FEVEREFRO DE 1967
Dispõe sobre a Lei Oigânica do Tribunal de Contas d'a. União, e dá outritS
providências.

TtTULO n
Da Competência e Jurisdição

CAPrrú".LO I
Da_.Competência
Art. 29. O TribunaJ dará parecer prévio,
em 60 (sessenta) dias, contados da data da
sobre as contas que o Presidente da
República, ncr pr·azo cOil.Stltucional, deverá
prestar anualmente ao COngresso Nacional.
§ 1.0 As contas do Presidente da R~pú
bllca deverão ser entregues ao COngresso
Nacional, até o dia 30 de abril do ano seguinte, devendo O Tribunal de Contas ser
informado do cumpriment<r ou não dessa
determinação constltuclonal.
§ 2.0 As contas consistirão õos balanços
gerais da União e do Relatóri.o da Inspetorla-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda sobre a execução do orçamento e a
entrega~
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situação da administração financeira fe-

5. Divisão de Apolo Admln!stra.t!vo.

deral.

LEGISLAÇAO CITADA
DEORETO iN.0 84.362, DE 31
DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a estrutura de controle
interno aplicável ·a recursos de qualquer natureza, estabelece novos i~tru
mentos de lfiscalização e acompanhamento da despesa pública e dá ont.I?s providências.
O- Presidente da República, no uso das
.atribuições que lhe conferem os artigos 70,
71 e 81 !tens ID e V, da Con.stituJção, e
tendo em vista o disposto nos artlgo.s 3.0 ,
8.0 , 9.0 , 10, 13, 15, l7, 18, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 30, 36, e, em esj)ecla1, a ta.culdad-e ouwrgada pelo artigo 31, do Decreto-lei n.0 200,
de 25 de fevereiro de _1967, com a_ redação
dada pelo artigo 1.0 do Decreto-lei n. 0 900,
de 29 de setembro de 1969. decreta:
CAP1'TITJlJO I
Da Finalidade

ArL. 1.0 As Inspetorias Gérals- de Finanças, diret.amente_ subordinadas aos Ministros
de Estado, passam â denominar-se Secretarias de Controle Interno e tém por finalldade:
--.
I - superintender, no âmlblto do Ministério respectilvo, como ór·gão setoria1, as ati'\.idades relacionadas aos Sistemas de Administração F1naneeira e de COntalbilidade;
II - operai como órgão de apoio ao Ministro de Estado, para efeito:
a) d>- supervisã9 inin!sterial a que se refere o Titulo IV do Decreto-lei n.o 200/67,
com a redação dada pelo Decreto-lei n.0 900,
de 29 de .setembro de 1009;
b) do acompanhamento físico e financeiro de- projet~ e atividades a cargo de
unidades subordinadas ao Ministério ou
ó.:r:gã.o, inclusive os decorrentes de contratos,
convênios, e, sob qualquer forma, a aplicação, pelos órgãos da administração direta
e :pelas entidades da administração indireta
ou descentralizada, de recursos pú:b':icos;
c) de .fornecer -ao Ministro de Estado, dentro de periodicidade estabelecida, os ba1ancetes contá,beis, as cposições orçamentárias,
financeiras e_ patrimoniais e os rela.tórios de
aoompanhamento dos program•as a cargo da
Pasta ou sob sua super:visão;
m - re.ãlizar estudos para fonnulação
de diretrizes e deseinlPanhar !unções de
orientação, coordenação e controle financeiro;
IV - assessorar o :Ministro de Estado no
ãmbiW de sua com,pe.tência.
'
OAPrNJ[,() Iii

D<L Orp.n.ização
.A.rt. 2. 0

As Secretarias de controle In-

terno dos Ministérios e órgãos de competên-cia equivalente junto à. Presidência da
República otganizar~e-ão em:
1. -Secretaria de Administração Financei-ra;
2. Secretaria de Cont:cbilldad-e;
3. Secretaria de Processamento de Dados;
4. Delegacia Reg1onal de contab!l!dade e
Finanças no Distrito Federal;

CJIIP.1TIJI[J()

m

Da Competência

.A:r.t. 3.0 A Secretaria _de Controle Interno compete:
I ~ desempenhar funções de orientação,
coordenaçãO e controle financeiro, nos termos da legislação esp-ecificr-. em vigor, bem
como __r_e_a_li~ar estudos para formulação e
aprimoramento de diretrizes da administração;
II - autorizar a inscriçãO, reinscrição e
baixa de despesas na conta "Restos a Pagar", observa"<la a legislação vigente;
m - realizar a cont.a.billdade analítica
das operações realizadas no Distrito Federal;

IV -,c real!zar a contalbn!dade s!.ntétlc!J, no
âmbito do Mlnlstérió;
_
V - promover a elaboração do rol anual
dos responsáveis por dinhei:ros, valores e
bens públic.os e. trimestralmente, as alterações havidas no periodo, assim como outros
elementos e informações, estabelecidns na
Jegis~ação pertinente, para controle e remessa ·oao Tribunal de oontas da .União;
VJ: --atuar, na fÕnna. esla.lbeleclda pelo

respectLvo Ml;nistro, na supervisão prevista
iiOs~â.l't!gos 19, 20, 25 e 26 do Decreto-lei
n.o 200/67, bem como na !iscal!zação de que
trata o artigo 183 do m-esmo decreto-lei,
lati\. a a suas atJvidaçies ~cifica.s. exceto
na:_ parte relativa aos procedimentos de auditoria, a cargo do órgão central dos sistemas;
VTI. - fornec_er ao órgão centraJ. dos sistemas os elementos necessários à p·resta.ção
de -contas dO- exercício financeiro, nos prazos- estaibelecido.s;
-vnr--~ apYeCiar ou :propor pedidos de
créditos acHcionals e de alterações do detalhame!lto _de despesas, formulados peloo ór·gãos do Ministério;
IX ~- elaborar com a Secretaria Geral,
tendo em vista as cotas estabelecidas, o
cronograma de desembo~so financeiro dos
órgãos óo Ministério, para a devida aprovação do Ministro de Estado;
X - !ornecei periodicamente ao Ministro
de- Esf4tdo e à Secretaria Geral os dados
Teferentes ao acompanhamento fisico e financeiro da execução orçamentaria, por
projetos e atividades.
Art. 4.0 _ pompet.e à. secretaria
Admlriistráção Fír..anceira:
I - coordenar_ e oriex1tar os assuntos que
digam respeito à execução orçamentária e
seu a-companhamento, â. abertura de créditos adicionais, à movimentação de recursos
financeiros de qua'lque-r na.tureza e_ reu controle;
n ........ estudaJr e propor, para audiência do
óig-ã..o central, normas que complementem
e disciplinem- as ati'Vidaóes de administtraçãõ flnanceira;
-.rnr - evidenciar, no aeoinJpan'hamento da
execução orçamentária, as diferenças que~
durante o exercicio, se verificarem entre as
o;pei-ações realizadas e as fixadas; ·
·
IV - acompanhaJr de forma sistemática,
para fins de super:visão ministeria:l, a execução da programação !inancejra aprovada

,.e-

de
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pelo G<wemo por pane dos órgãos de -Administra_ção -:rndlre"ba;
V- relacionar os créditos adicionais com
vi·gência pa.ra o exerdcio seguinte;
W -~ acmnJpanlhar a execução física e flnancelra de projetos e atividaóes a ca~
----de unidades· da estrutul'!a do Ministério ou
órgão, inclusi-ve a despesa decorrente de
contratos, convênios e, sob qualquer forma,
- a_ a')>llca:ção de recursos ·)>úbl!cos pelos árgaos da administração direta e pelas entidades da administração indireta;
vn ~ colaibora.:r na formulação da programação !i.nancejra d-e desembolso e do
cronograma decorrente ou reaHzar diretamente se solicitado, ta:!' encargo; '
vm - executar outros ser.viços pertinentes à área rle sua. coma>etênda.
Art. 5.° COIDJ>ete à secretaria de COntabHidade:I - coordenar e orientar os assuntos relativos aos ser:v"iç.os de cqnt.a!bilida.de no âmbito do Ministério;
- II - eXecutar a contabilidade sintética.
do Ministério;
m - levantar os balanços do Ministério;
rv - analisar os balancetes e balanços
dos órgãos de Administração Direta e entidad-es da Administração lndireta do Ministério;

V -levanta:r os balanços da rece1ta e despesa mensais e a'Cumulados, a fim de evidenciar as operações ocorridas no período e
atê o período, com base nos elementos reCebldos -bu prOduzidos:
VI - orientar e coordenar as atividades
contábeis dos órgãos. de Administração Dlreta e entldades da Administração Indireta,
bem como a. observância das leis e normas
vigentes:
:VIL~. executar outros serviços pertinentes
aOs assuntos de sua competência.
Art. 6.0 A Secretaria de Processamento
de Dados compete:
I processar eletronicamente os elementos, dados e informações relacionadas,
segunào os·· programas definidos:
ã} à--execução orçamentárhi da ·receita. e
da despesa;
b) à execuÇão financeira;
c) ao cronograma de desem•bOlso;
- d) à. contabilidade sintética;
e) à cOntabilidad~ analitica;
f) ao acompanhamento físico_ dos -programas a cargo da Pasta;
'"} à compilação de outros trabalhos de
interesse da Secretaxia de Controle IntemQ..

n -- manter banco de dados das çoperaçõeS proCessadas;
·
-,~ -r-.~...--.
ID ~ colaborar junto à. Secretaria. de
Proc'essamento de Dados do ôrgão central
no sentido do aprimoramento do:s progranras de interesse da Secretaria de COntrole
Interno.
Art. 7.0 A Delegacia Reg1onal de COntabilidade e Finanças no Distrito Fedefal compete:
I - escriturar. na oondição de __ .Qrgã.Q~ -cre~
contabilidade analitica, os atos é-IatóS~da-
gestão orçamentária, financeira e ;patrimonial praticados pelas unidades op-eracionais
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do próprio Ministério. na ãiea--ao Dtstrf~
Federal;
II -- proced-er· ao levantam-ento anual
das contas de ordenadores de despesas, para
o fim de evidenciar sua exação perante os
cofres públicos;
m - representar, dlante de sua condição
de responsável pelo controle prévio, concomitante ou posterior, _.sobre qualquer irregularidade praticada pelos setores de. recursos públicos, "'pós esgot,.da a possibilidade de solução cHreta.
Art. 8.0 A Divisão de Apoio Administrativo compete;
I _ c desempenhar "" atividades de admk
nbtraçào gera.!l necessâthi.s-o ao- funcionamento da S-ecretaria de Controle Interno;
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b) Coordenação de Auditoria de Prografica das Sec_retarias de COntrole_ Internb,
mas.
sem prejuízo da subordinação hierárquica
ao órgão em cuja· estrutura administrativa
VI - Dalegacia Regional de Contabilidade
estiverem integradas;
e.. Finanças, em todas as Capitais de Estado;
II __:.. executará em C3,J;á.ter exclusivo a
atividade de ·auditoria e de programa tanto
VII - Delegacia Regional de ,A.uditoria,
de órgãos da administração direta quanto
na.s grandes Capitais e no Distrit.c Federal;
~e entidades da administração indireta, com
VIII - Divisão de Apoio Administrativo.
prejUíZO -aa supenisão miniSterial:~
Art. 13. A Comissão de Coorderiação das
m - produzirã. as operações d'e contabi_Inspetori~ Gerais de _Finanças ...... .
lidade analitica dos atas e fatos de gestão
INGECOR~-Soó
-noVã. composição e·'fstrutura.
orç_amentàriã., financeira e patrimonial prapas.sa a_ denominar-se Comissão de Coordeticados por unida.de orçamentária ou adnúnação do Cont:r::~Ie_ Interno INTIERlCON.
rtistrativa, localizada em qualquer pon:t<J do
território nacional, exclusive o Distrito Fe§ 1.0
A Comissão de Coordenação será
deral;
presidida pe~o Ministro de Estado-Chefe da
Secretaria de Planejame:~to da Presidência
IV - funcionaTá cpmo órgão consolidada República, representado-, em ·seus impedor de balancetes, balanços, demonstrações
dimentos, pelo_ Secretário Central de Conorçfrnlentárias, financeiras e de estados paII - exercer ·outr-as atribuições que lhe
trole Interno.
trimoniais
e,
ainda,
de
relatórios
que,
sob
forem cometidas.
qualquer aspecto, demonstrem o campa de
§ 2. 0 o Secretáiio Central de Controle
atuação
da
administração
pública
federal,
Interno será substJtWdo, em seus eventuais
CAPrt1U:LO IV
compre~ndendo os órgá.QS da- admiilistra_ção
impedim-entos, pelo Secretário de Controle
- dlreta, as entidades autarquicas, as empreDa Composição
Interno da Secretaria de Planej amento da
sas públicas e as sociedades de econ_omia
Presidência da República ou, quando da
.Art. 9.0 A secretaria de Controle Interno
mista, _além d.e entidades subvencionadas,
lmpossibUidade deste, ,pelo m~m·bro-nato
te:rá a seguinte composição:
a qualquer titulo, com transferências do ormais antigo da· comissão de Coordenação.
çamento;
I - Secretaria de Administração Finan~
§ 3. 0 Na hipôtese de haver reincidência.
ceira:
V - levantarã, a par.tir do exercício fide antigüidade de mais de Utn membronanceiro
de
1980,
o
Balanço
Geral
da
União;
a) Divisão de ContrOle Orçamentário;
nato. o desempate contemplará o mais idoso.
-VI - diligenciam no sentid-o do fiel cumb) Divisão de Controle Financeiro;
CAPrrtlLO VI
primento das leis e regulamentos e do func) Dh.isão de Acomparihamento FisicoL
-Cionamento eficiente e coordenado dos_sisDa Elaboração Orçam_entilria e
Fmanceiro;
-tem"" de at.ívldades;
ProgramaçãO Financeira
II -Secretaria de ~Contabilid-ade:
vn - incentivará os responsáveis pelos
.Art. !4. A Secretaria de Orçamento e
õrgãos setorlais a desenvoLver atuação hara) Divisão âe Escrituração Orçamentã.ria
Finanças permane-cerá localizada na estrumônica t· capaz cle impriinír rr.:iximo re~
e Financeira;
dJmento e re-dução de custo!- opf'rnrionals tura da Se<::ret.ari~ d_e Planejarnf'uto da Preb) Divisão de E~-Crlt.uraç_ãó -Patrimonial;
sidência
da Republica e dlsport1 de órgão
da Adm_ínistraçâo;
co1egiado de representantes dos Ministérios
c) Divisão de Análise.
VIII - prestara informações a qualquer
e órgãos diretamente SUbordinatlu.:io ao OheUI - secretaria de Processamento de
tempO e elaborará relatôrio da..r:; atividades fe do- Poder Executivo, cuja atuação se 01-sob sua responsabilidade.
Dados:
r1girã. no sentido de prover a hannonia da
elaboração do orçamento-programa anual
a) Djvisão de organização ·e. Sistemas~
e
dos créditos adrciânais.
Art. 12, A t"strutura básica da Secretab) Divisão de Análise- c Prog-ramação;
ria Central de Controle Interno. como órParágrafo único. O titular da Secretaria
c) Divisão de Proc_essamento;
gão central normativo e con_.solidador de
de Orçamento e Finanças presidirá as reuresultados. das atividades de administração
niões -do órgão colegiado e submeterá ao
d) Divi~ão de Anãlise de Informações;
financeira:, contabilidade e audit.oria, fica
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejae) Banco de Dados.
assim constituida:
rnento, através da Secretaria Gera.!, para
a.pro_vação, as ;normas de seu funcionaIV -Delegacia Regional de contabilidade
I - Secretaria de Normas e Desenvolvimento.
e Finanças no DiStrito Federal.
mento;
Art.
15.
A
Comissão
de Programação FlV - Divisão de &poio Ad-ministrativo:
Ii - Secretaria de Processamento denancfira·, institui9a peJ.~ Decreto n. 0 64~~-41.
Dados:
a) Seção de Pessoal;
--de 30 de ahrll de !969, mantida sua atual
a) Divisão d·e Organização e Sistemas;
composição e estrutura, reunir-se-.â., ordinab) Seção de Material e Serviços Girrais;r1am·ente, duas vezes ao mês e, em caráter
b) Divisão de Análise e Programação;
c) Seção de Mecanografia;
-extraordinário, por proposta de qua~uer dos
c) l:?ivisão de Processamento;
rnémbros-natos ou seus delegados.
d) Seção de Administração de CI1áditos.
d) Dhjsão de__ hnâlise d_e InfOrmações;
Pirag-tif6 \mico. é5 Mill.istiO (,la· FaParágrafo úniCO. - A-de con.:zenda; o Ministro-Chefe da Se-cretaria de
trole Interno do Ministério da Fazenda
e) Banco de Dados.
!Planejamento da Presidência da República
compreenderá, sob a Secretaria de contaÜI '~ seCietari3. de Admi-nf.sti'â.çãào'Fi~ o Presidente do Banco central do Brasil
bilidade, a DivisãO de -B"ãiicOs ·eorreS]:fonnanceira:
designarão os delegados que os representem,
dentes.
em setrS eventuais impedi~entos, junto à.
a) Divisão de Controle Orçarncrttário;
Comis.são de Programa;ão-- Financeira.
CAPíTULO V
b) Divisão de Controle Flnan·cc.iro:
Do órgão Central
CAPiTULO Vü!I
c) Divisão de Acompanhamento Fisjco/
Art. 10. o órgão central dos sistemas d·e
FinanceJro.
Do Processamento de Dados
administração financeira, contabilidade- e
IV - Secretaria-de Oontabi!idaàe:
auditoria denomtnar-se-á Secretaria Geral
Art. 16. Os órgáos e entidades da admi~
d-e COntrole Interno e se subordina-r:â.--dfre.:nistração fedei"al que disporiham de equla) Divisão de Escrituração Orçamebtárh
tamente ao -Ministro-Ohe!e da Secretaria de
e Fjnanceira;
a>amentos de processamento de dados, próPlanéj amento da Presidência da República.
prios ou sob locação, colocarão seus Serb) Divisão d·e Escrituração Patrimonial;
viços à disposição dos Ministérios e órgãos.
Art. 11. A- Secretaria central de Conc)
Divisã-o
de
Análise.
~m todo o território nacioil_a~. através da
trole Interno:
Secretaria
d-e PJanejamenLo da Pr.esidência
V - Secretaria de_ Auditoria:
I - exercerã. a orientação normativa, -a
da_ República, -ª- fim d,e que seja obtida a
supervisão técnica e a fisca~ização especial COOrd<nai;ão de Auditori.a: Coritãbii;
pro.nta execução dos programas adjudica-

secretarra-

-e
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dos aos sistemas de p1anejamento .e con-

trole.
Parâgrafo_ úniCo"' _Os órgãos cent~ai~ _de
planejamento e controle- dEünirão, em cada
área, os trabalhos que serão gerados e _dentro das diretrizes míh1mas de padronização,
uniformidade e velocidade na transmissão
de dados.

CAPí'l1ULO WU
Da co-ntabilidade Analítica

Art. 17.

OS órgãos incwnbidos da reali-

mção da contabilid_ade analitica são responsáveis, nas áreas de sua jurisdição, além
do controle, pela imediata e corr_eta transmissão de atas e fatos-da gestão--orçamen-

tária, financeira e patrimonial. além do
accmpanhamento tisico de_ programas, para
conhecimento, avaliação e decisão das autoridades s_u,periores, tanto na área setoria1 quanto na central.
§ ·1.0 O processamento eletrônico de elementos da contabilidade analítica será. dlretamente transmitido à. Secretaria de Controle Interno de cada Ministério ou Orgão
da -Presidência da República, para Controle
de seus respectivos programas e elaOOração
dos_ balancetes sintéticos; e à Secretaria

Central de Controle- Interno, para Consolidação geral.

§ 2.0 Os órgãos de contabilidade analitica prestarão assistên-cia, orientação e
apoio aos-ordenadores de despesas e gestores de bens públicos situados na área de" sUa
..competência, com vistas a obter o máximo
beneficio doS recursos aplicados.

CAPl'I'ULO IX
Da Audi i<>ri&

Art. 18. OS trabalhos de auditoria contáb11 e de auditoria de programas, <;cm o
propósito de assegurara e!lcácia aos controles intt:rno e externo, se desenvolverão
através de servidores que serão localizados
em dez regiões do pa!s e lotados nas Delegacias ReglÇJnai.s de Auditoria do órgão central.
1 1.0 _Mediante proposta fundamentada
do Secretário_ de Auditoria, o Secretá.rlo
Central de Controle Interno poderá reduzir
ou ampliar o número de regiões aqui fixado.
§ 2.0 A auditoria contábil se baseará nos
procedimentos expostos pela contabilidade
analitlca e compreenderá:
a) a tomada de contas;
b) a prestação de contas;
c) o exame da documentação instrutiva
ou comprobatória da receita e da despesa;
d) a análise de balancetes e balanços.
t 3.0 IA audli<>ria de programas se baseará:
a) no acompanhamento físico e !inance1celro dos programas.de trabalho e do orçamento;
b) na Identificação do resultado segundo
o projei<> ou atlvidade;
c) na adequada propriedade do produto
parcial ou final obtido. em face da _especificação deteririinada; -d) na avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;
e) na execução de contratos. convêriios e
outros acordos bilaterais·;
f) na fluidez da realização da receita e
da despesa.
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Art. 19. -as r~lat"4rio.s, pareceres e certificados_-4e audftoria serão dirigidos em original, e acompa:nhados, quando- for o caso.
dos respectivos processos, à Secretaria de
Controle Internoou repartição equivalente
de cada Ministério ou órgãq dir~tamente ligado à Presidência da ·República, a fim de
que, obtido o pronunciamento das autori-dades de que trata o art. 82 e parágrafos
do Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro
de 1967, sejam diretamente encaminhados
ao Tribunal de Contas da União.
§ I. 0 A Secretaria de Auditoria do órgão
central recebefá cópia dos documentos produzidos nos termos deste artigo e tomará
conhecimento, também, JX>r cópia, das providências adotadas em cumprimento ao § 2.0
do mencionado artigo 82.
·
§ 2.o Em nenhuma hipótese se clidlrã a
competência do M.ini~tro de Estado em redo b?]~ço gel:"al rel:ltivo ao exercicio finanpreceltUada nos art.s.- 25, 26 e 27 do DecretoLei n.O 200, de 2:5 de fevereiro de 1967, com
a redação dada pelo Decreto-lei n. 0 900, de
29 de setembro de 1969, salvo no aspeci<> da
realização de auditoria, prevista na· fetra h
do parãgrafo único do art. 26, que é deferida ao órgão -central do .sistema de auditoria.
Art. 20. A Secretaria de Auditoria do
·órgão central exercerá. seu.s trabalhos, igualmente, sobre as enlidades da_ adminiStraçã-o indir?ta, _e as fundações, quan_do subvencionadas pelo Orç_amento. com -c_ prOpósito. de acompanhar-lhes o desempenho
em relação aos programas de gOVerno, o
cumprimento de normas legais e regulamentares aplicáveis, e, ainda o exato comportamento diante das finalidades e dos
obj e ti vos de sua criação.

CAPíTULO X
Das Disposições Especiais

Art. 21. A Secretaria Central de Controle Interno caberã apresentar ao Tribunal
de Contas da Uulão, a partir da elaboração
do Balanço Geral relativo ao exercício financeiro de 1980, o relatório sobre a execução
do orçamento e a situação financeira federal, exlgido no § 2.0 do art. 29 do Decretolei n. 0 199, de 25 de fevereiro de 1967, e de
responsabllldade atual do Inspetor-Geral de
Finanças do :M..inJstêrio da Fazenda.
§ 1.0 A atual responsab111dade do tltula:r
da Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, na qualidade de chefe do
órgão central dos sistemas de administração financeira; contabllldade e auditoria,
é deferida, a partir de 1. 0 de janeiro de
1980, ao titular da Secretaria Central do
Controle Interno da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. que
exercerá a orientação normativa, a supervisão técnica e a fiscalização especifica das
Secretarias de Controle Interno. sem prejtiizo da subordinação ao Ministério CivH ou
órgão diretamente subordinado à Presidência da República em cuja estrutura administrativa estiverem integradas.
§ 2. 0
Sem prejuiw do dlsposi<> no parigrafo anterior, caóerá à Inspetoriã -Geral de
Finanças do Ministério da Fazenda- -encerrar o Balanço Geral da União relativo ao
exercício financeiro de 1979 e apresentar o
correspondente relatório.
.:\.rt. 22. OS atuai.s recursos humanos e
materia_is_, instalações e bens à disposição
das afuals Divisões de Auditoria das Inspetorias Gerais de FinanÇas são transferidos
para a Secretaria Central do Controle Interno da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República.

Art. 23- Os atuais recursos humanos e
mã.ter:iais, instalações e bens à disposição
das atuais Inspetoria,s Seccionais de Finanças nos Estados, Núcleos de contabilidade e
órgãos de atribuições equivalentes são
transferidos para a Secretaria Central de
Controle Interno da Secretaria de Planejamento da Presid_ência da República.
Art. 24. No exercido de 1980, as despesas
de pesso_al civil e suas repercussões, inclusive diária.s. encargos previdenciários e trabalhistas, e, bem -assim, as aplicações em
outros çusteios e investimentos, decorrentes
das transformações de que tratam os artigos 22 e 23, continuarão a ser pagas à conta
das dotações das respectivas repartições de
origem, até que a nova estrutura possa a.ssumir tais encargos.
:Art. 25. O acervo documental das Divisões de Auditoria e das Inspei<>rias Seccionais de Finanças, Núcleos de Conta,bllidade
nos Estados e órgáos de competericfa eqUIvalente será relacionado e transferido à
Secretaria Central de Controle Interno.
Art. 2S. A relação de responsáveis por dinhe;ros, valores e outros bens públicos, de
que trata o art. _85 do Decreto-lei n.o 200
de 25 de fevereiro de 1967, continuará a ser
marrtjqa a a.tu.aJ.izada pelas Secretarias de
Controle Interno, cujo roi será anualmente
transmitido ao Tribunal de Contas da União
a.s.siriiCoiTiõ_S:S_ alteraÇões oCorridas--em Cad~
trirnes~~-

Parágrafo único. Do rol de responsâVeis
e das alterações trimestrais será transmitida cópia à Secretaria Central de Controle
Interno.
Art. 27. Os cargos de Secretário. COordenador, Diretçlr d;i Divisão Técnica, Dlretor
de Divisão de Apolo Administrativo, Delegado Regional de contabilidade e FinanÇas
e Delegado Regional de Auditoria terão seu
nível -de vencimentos fixado segundo padrões unifonnes adotados para cargo·s de
igual natureza e responsabilidade no Serviço Público Federal.
Art. ~ A Secretaria de Planejamento d&
Presidência da República proporã ao Chefe
ão Poder Executivo. dentro de 30 (trinta)
diast. ÇPIJ.tàd9S a _partir da expedição deste
Decreto, as decorrentes medidas legais necessárias à. nova estruturação das Secretarias de Controle Interno, por transformaçãO das árua!S Inspetórias Gerals de FInanças.
§ 1. 0 A -proposta identificará os car_gos
que devam ser criados, por ampliação ou
transformação dos atuals.
§ 2. 0 Igualmente, serão definidos os car~
gos a extinguir por força da supressão dos
órgãos a que se vinculavam: § 3.0 OS estudos deverão prever, oufros~
sim, razoável margem de expansão do con~
tlngente de servidores e empregados, inclu~
sive sob o critério de concessão de bolsas d~
estudos a estagiários e formandos de nivel
superior, com vlsta.s a possibllltar o progres~
slvo dcsenvo1vime~to dos tra\)alhos.

Ai-t. ___29~ Para cumprimento do disposto
no artigo anterior, as Secretarias de Controle Interno, coordenadas pela St?cre~aria
Central de Controle Interno, levantarao a
situação atual dos servidores em exercício
nas Inspetorias Gerais de Finanças, qUal~
quer que seja Stia origem-ou relação de ezn;..
pi-ego, indicando nome, cargo, função ou
emprego, vencimentos ou salários, nível de
escolaridade e outros dados d~, interesse,
visando a cOnhecer os contingentes humanos disponíveis para atuacão nos ·sistemas;
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de administração financeira, contabilidade
e auditoria.

O Tribunal d~ Contas Da União, tei1do em vist~a o diS·
posto no art. 70, § 21', da _Cons_ti(uição, -e

Paragrafo único. o quadro referido neste
artigo será entr_egue, vinte dias após a publicação deste Decret<>, à Secretaria de Planejame.nto da Presidência da República.
Art. 3lL Os servidores q1,1e integrarem o:s
quadros das Seciet_arias de Controle Interno serão_ submetidos a sistemático e p!irlódico treinamento, através_ de cursos regulares e especiais, com vistas à homogeneidade
dos trabalhos .
Art. 31. A Secretaria de Planejanient<> da
Presidência da República promoverá, em
conjunto com o Departamento Ad:mlnistratlvo do Seryiço Público (DASP), a adequação dos quadros funcionais do pessoal das

Secretarias de Controle Interno, para o fim

de_ estabelecer n_ível remuneratório compatível com a responsabilidade imposta aos
sistemas, e através do exclusivO critério do
mérito, aliado ao nível de escolaridade exigível, com vistas ao cumprimento das normas estabelecidas no art. 29 e seu parágrafo.

Parágrafo único. 0- estudo a que ~e refere este artigo identificará as figuras de
Técnico- de Controle Interno, para o nivel
de ensino escolar superior; de Assistente
de Controle Interno, para o nível de ensino
médio e de Auxi!Jar de Controle Interno,
para o nivel de escolaridade fundamental.

CAP!TULO XI
Das Disposições Finais

Art. 32. 11: o Minlstro-Chefe da Secretaria de Planejameiito da Presidência cl~ Répública autorizado a:
r_.,... implementar· as medidas necess_ãrias
ao funcionamento dos órgãos ora tran'iformados e à extinção dóS -órgãOs eliminados;

Considerando que a execução orçamentáría do exercício processou.se com regularidade;
Considerando que os -Balanços Gerais da União e a
análise das respectivas contas espelham as_operações
orçamentárias, financeiras e patrimoniais realizadas no
exerciciQ d_e __l982;
C'õnsiderando que o desempenho econômico·
financeiro do Governo, nãO poderiã fugir às ConseqüênM
das da _crise effi que o País se viu envolvido pelas dificul·
dades decorrçnte:s da conjuntura adversa;
Considerando que ocorreu superávit de caixa da or·
~àern de Cr$ 6.602 milhões, alcançado sem prejUízo da
exe_cução do Ptanejamento Governamental;
É de parecer que sejam aprovadas as contas relativas
ao exci-cício de 1982, apresentadas ao Congresso N acioM
m'tl pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
General-de-Exé.rcito João Baptista de Oliveira FigueireM

do.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1983. -João Nogueira de Rezende, Ministro· Relator.
Post Seriptum

1:: com esPecial-satisfação que registramos nossos melhoreS agradedmeritos_ pela valiosa colaboração recebida
de órgãos públicos e privados, entre os quais destacamos
a SC:cretaria Central de C.ontrole Interno superiormente
dirigid"a pelo Dr. Fernando de Oliveira, merecedor de
nossos encômios peta magnitude do exemplãr trabalho
realizado e presteza no atendimento dos pedidos de in·
formações e esclarecimetnos que lhe dirigimos.
Desejamos taml:>ém consignar nosso louvor e reconhe·
cimento a quantos cooperaram com eficiência, dedi·
cação e presteza na elaboração deste rela(ório, requeren·
do a est~ Plená.rio.seja autorizada a anotação de nosso
agradecimento e elOgio nas respectivas fichas de assenta·
mentos pessoais do_ seguintes s_ervidores:
ASSESSORIA DO M!NiSTRO·RELATOR

Assessoria de Plenejamento, Coordenação e Controle
Chefe: Ivo Krebs Montenegro.
Assessores: "Antonio Nogueira Sobrinho - Gerclno
Mendonça da Cunha.
n - expedir o regulamento dos órgãos
Allxiiíãres: AntOnio Carlos de Uma- Antonio Dl_as de
central e setoriais dos sistemas do plane-__ Moura - Eduardo Robelto Alves de Lima - EU l.ells
jamento, orçamento e programação finan~ FerreirA- Fnmcisco das Cbagu Bezerra- Hlram Alves
celra;
de Llina-.:......'Jesrael Nascimento Costa-José Alberto Baexpedir o regulamento dos órgãos tislL~_.T.mi.J!.arlis do Carmo- José R,ogrigues de Souza
central e setortais dos sl.ste_mas de adminis- - Laurlta Nepomuceno Slpaúba- Leopoldlno de Oliveitração financeira, contabilidade e audito- ra Dias - RobertO Donizite da Silva - Rosa Maria Barria;
ros ~e Miranda - Wilson Herbert Moreira Caland.
IV ...,..... relacionar __o.s . cargos_ __ ~ J)J.nções do Colaborador Especial: Júlio Lerário.

m -

pessoal à di.sposiçã,o dos _sistemas descritos
nos incisos n ~ nr,. supra ~!l_vldo o D~par
tament<> Administrativo do Serviço Publico
_

DASP;

V - prover as demais medidas
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GABINETE DO MINISTRO
Assessores: _ijugo Afonso de Souza- Luis Custódio de

nece~ári.as Li~~e~~:~abinete: Helecl Heleno Ferreira.

ao bom é eficiente funcioname_nto dos sistemas sob a r.ésponsab!)!dade da Pasta.

Auxíliares: Heloiza Carvalho de Araújo - Maria José
Luis Oliveira - Gilberto Manzela !Je SOuza - Adauto
Bernardes
Menezes - Helio Pereira. de Novals.
Art. 33 Os Ministérios Mllltares e Orgãos int.cgrantes da Presidência da RepúPARECER

.blica cumprirão, no que couber, os preceitos
deste decreto através da.s unidades de sua
própria estrutura.
Art. 34. Este Decret<> entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições crri cõntrátio.
Brasília - DF., em 31 de dezembro de
1979: 1'58.o da Independência e 91.o daRepública.

O Tribunal de Contas da União, tendo em vista o· dis·
posto no art. 70, § 2~', da Constituição,, e
Considerando que a execução orçamentária_do exercicio processou·se com regularidade;
Considerando que os .Balanços Gerais da União e a
análise das respectivas contas espelham as operações
-orçamentârias, financeiras e patrimoniais- realizadas no
exCI-cíCio de t982;

Co nsidera_ndo_ que __ o desempenho econômicofinancciro do Governo, não poderia fugir às conseqilências da crise em que o país se viu envolvido pelas dificuldades decofrentes da Conjuiltura adversa;
Considerando que ocorreu superávit de caixa da ordem de Cr$ 6.602 milhões, alcançado sem prejuízo da
execu_ção do Planej3.mento Gõvérnamental;
Ê de parecer que sejam aprovadas as contas relativas
ao exercício de 1982, apresentadas ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo Senhor apresentadas ao Con·
gresso Nacional pelo Excelentíssiino Senhor Presidente
da República, Giriefal-de-Exército ioão BaptiSta de Oliveira Figueiredo.
Sala das· SessõeS, i6 de junho de 1983.- Mário Paclnt, Presidente - JoiO: Nogueira de Rezende, Ministro
Relator- Luiz Octavlo Gallotti, Ministro- Ewald Sizenando Pinheiro, Ministro - Luciano Brandiu Alves de
Souza, Ministro - Vidal da Fontoura, Ministro- Fernando Gonçalves, Ministro -Alberto Hoffmann, Ministro.

PARECERES
PARECERES N.. 700 E 701, DE 1984
Sobre o Projeio de Lei do Senado n'i' 47, de 1983,
que "dá nova r~çlo ao art. 450 da Consolidaçio
daS Leis do Trabalho, compatibilizando-o com o parágrafo único do art. 468".

PARECER No 700, DE 1984
(Da Comlssio de Constituição e Justiça)
Relator: Senador José Fragelll

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, dá nova redação ao art. 450 da Consolidação das Leis do Tr'abalho.
2. Na justificação, diz o autor:
"O àrt.-450 da Consolidação contêm certo conni·
to com a disposição do parágrafo único do art. 468
da mesma Consolidação, de modo que o projeto ora
oferecido -à -conSideração da Casa cuida, tão·
somente, de compatibilizar tais dispositivos".
3. O Projeto não- apresenta problemas quanto aos aspectos constitucionid e de têcnica legislativa, ressalvada
a colocação do_verbo da_ cláusula de vígência no futuro
do indicativo, quando deveria estar sirriplesmente no
presente.
Não nos parece <iSsistír razão ao ilustre autor do projeto quando o justifica com a necessidade de compatibilizar as disposições do art. 450 da CLT com as do parágra·
fo úníCo do art. 468 da mesma Lei Conso(idada.
Com efeito, o parágrafo único do art. 468 se limita a·
estabelecer que não se considera alteração unHateral do
-contrato a determinação do empregador no sentido de
que o empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente
oCupado, deixando o exercíci'o de função de confiança,
enquanto o art. 450 dispõe que ao empregado chamado a
ocupar em comissão, interinamerite, cargo diverso do
que exe-rcer na empresa, serão garantidas a contagem do
· iempo de serviÇO, berri- como a volta ao cargo anterior.
Onde a incompatibilidade?
Além disso, o projeto se limita a incluir no art. 450 referência a cã.rgo de confiança, o que já está implfcito na
expressão «em comissão".
O Projeto ê, pois, um bis ln Idem.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala da Comissão, 16 de maio de 1984.- Murllo Badar6, Presidente- José Fragelll, Relator- Martins Filho- Enéas Faria- Aderbal Jurema- Passos PôrtoHelvfdlo Nunes - Hélio Gnelros - J Ol!ié Ignáclo Ferreira.
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PARECER No 701, DE 1984
(Da Comlssio de Legllllação Soelal)
Relator: senador Álvaro Dias
Objetiva o -~mlneilte Senador Nelson Carneiro, com o
presente projeto, alterar a redação do artigo 450, da
Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a
compatibilizá-lo, segundo diz a sua "justificativa", com

o disposto no parágrafo único do artigo 468.
A douta Comissão de Constituição e Just_iça, competente para tambêm opinar sobre o mérito de projetas
desta natureza, manifestou-se pela sua rejeição, porquanto não vislumbrou qualquer incompatibilidade en. tre os dois preceitos.
De fato, o artigo 450, encartado entre aliõ "Condições
Gerais do Contrato de Trabalho", cuida da contagem de
tempo de serviço de empregado a ocupar, temporariamente, cargo em comissão, enquanto que o 468 estabelece que não constitUí alteração unilateral do contrato de
trabalho a reversão do empregado ao seu cargo efetivo.
Assim, em que pese a nossa maior simpatia pelas proposições do eminente Senador Nelson Carrú::iro, sempre
atento aos justos reclamos do trabalhador, também não
conseguimos constatar qualquer incompatibilidade entre
os dispositivos citados.
Aliâs, é bom notar, o acréscimo da expressão "cargo
de confiança" "110 to"f1texto do_ artigo 450, poderia até se
constituir nuni.a redundância, pois, Quando ali se refere a
••cargo em comissão" estã implícito que se trata de um
cargo de confianÇa.
Nestas condições, por considerar que a alteração proposta não contribui para o aperfeiçOamento no texto legal, opinamos, também pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comis_sõ_es, 25 de outubro de 1984.- Jutaf:ly
Magalhães, Presidente -Álvaro Dias, Relator- Hélio
Gueiros --Jorge Kalume- Almir Pinto- Joio Calmon.

Publicados no DCN (Secão II) de 27-10-84.
PARECERES NoS 702 E 703, DE 1984
Sobre o Projeto de lei do Senado n' 74, dt 1983,
que "revoga o art. 59 e seu parágrafo único da Lei n9
6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a
correção automática dos salários, modifica a poUtica
salarial e dá outrss providências".

PARECER No 702, DE 1984
(Oa Comissão de Cpnstltuiçio e Justiça)
Relator: Senador Carlos Chiarem
Propõe o ilustre Senador Murilo Badaró, através deste
Projeto de Lei, a rev<?gação do art. 59 e seu parágrafo único, da Lei n'~ 6.708, de 30 de outubro de 1979.
Mencionado artigo dispõe, verbls:
"Art. 59 Q Salário -do empregado admitido
após a correção salarial da categoria será-atualizado
na subseqUente revisão proporciOnalmente ao nú·
mero de meses a partir da admissão.
Parágrafo único. A re-grã dO artigo não se aplica às empresas que ado tem quadro de pessoal organizado em carreira-em-que- a correção incida sobre
os respectivos níveis ou classes salariais."
Informa o eminente S.enador Murilo Badaró em sua
bem lançada justificação, que o aiii:So sob exame tem
causado problemas e prejufzos a categorías cujos reajustes se dão _no meiO-do semestre e, sobretudo, quando são
mais suscetíveis de rotação de mão-de-obra, como é o-caso, por exemplo, da construção civil.
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A situação se apresenta da seguinte forma: um empregado que for admitido em 19 de maio, pertencendo a
uma categoria profissíorial de data~base em març-o, somente irá ter a correção de seu salãrio em setembro, na
base de 4/6 (quatro sextos) do total. Nesse caso, compensa a rotatividade de mão-de-obra, pois o empregador
troca um de salário mais alto, já reajustádo, por outro de
salário mínimo, cujo reajuste somente vai acontecer--passados quatro meses. É uma situação altamente desvantajosa para o trabalhador, em face da norma do art. 5',
cUja fevo"gação é·proposta. A certa altura da justificação,
salienta o ilustre Senador Murilo Badaró:
"Empregadores há, ademais, que, ao· tempo em
que provocam a insegurança e o empobrecimento
do trabalhador, pelo mecanismo da rotatividade,
locupletam-se através de uma manobra pela qual,
ao pleitearem aumento de preço de sua mercadoria,
apresentam ao CIP o aumento de sua folha de pagamento baseada no INPC, no moinento em que ainda não dispensaram os empregados e receberam o
aumento salarial, dispensando-os depois e admitindo outros de que só perceberão aumento na database
suá cÕrreção sálarial."
-- - -

cte

O exemplo é deveras judicioso. Com efeifO, Oão é de se
conceber que empregadores estejam utilizando expedientes como os apontados na presente proposiÇão, sem que
o Poder Público adote medidas saneadoras. Nesse sentido, entendemos que a proposição é benéfica e-merece ser
aprovada pelo conteúdo de Justiça Social que contém.
Acreditanlos que sua revogação se inlpõe como forma
de viabilizar melhores condições de demanda do mercado de trabalho, fazendo com que os empregadores não
utnizem expedientes poucos êticos par·a com os trabalhadores.
Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação da
proposição em exame, pela sua constitucionalidade,juridicidade, e, no mérito, pela Sua conveniência._
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984. -.Murllo Badar6, Presidente- _Carlos Chiarelli, Relator- Helvídlo
Nunes - Martins Filho - Hélio Guelras - Guilherme
Palmeira -Octávio Cardoso - Amaral Fnrlan- Passos
Pôrto - Marcondes Gadelha.
PARECER No 703, de 1984
(Da Comlssio de Legislação Social)
Relator: Senador Hélio Guelros
Acolhendo sugestão do Sindicato doS Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e Mobiliãrio _de Contagem
e do Sindicato dos Trabalhadores Industriais de Cimento, Cal e Gesso de Contagem, ilustre Senador Murilo Badaró, propõe, pelo presente projeto, a revogação do artigo 59 da Lei n\' 6.708, dt! 1979, assim redigido: ·
••Art. 59 O sã.lário- do empregado admitido
após a correção salarial da categoria será atualizado
na subseqUente revisão proporcionalmente ao número -de meses a partir da admiSsão.
Parágrafo único. A regra do artigo não se aplica
às empresas que a dotem Quadro de Pessoal organizado em carreira e em que a correção incida sobre
os respectivos níveis ou classes de salários."
Esclarece o autor, na "Justificatíva", que ••o disposto
no artigo 59 acarreta a seguinte conseqUência: se a correção salarial de uma determinada categoria, como a da
Construção Civil, por exemplo, dâ-se em março e setembro, pois é semestral, o empregado admitido em uma
determinada Empresa de Construção Civ_il _em 19 de
maio ki'á de correção salarial, em }9 de selem bro, tãosomente 4/6 (quatro sextos) da INPC, como aqUele que
for admitido na Empresa em 19 de agosto terá somente
1/6 (um sexto) do INPC".
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•• Além disso, pelas dispensas a que dá ensejo, devido à
solércia de muitos empregadores, a norma do art. 59 provoca grande rotatividade da mão-de-obra, principalmente nas categorias profissionais de trabalhadores que percebem até três salários mínimos, o- que acaba se tornando fator social de desemprego e empobrecimento.~·
Realmente, esse dispositivo, aparentemente voltado
Para o interesse dos trabalhadores, é causador de grande
desequilíbrio salarial nas empresas que não adotam o
chamada "quadro de carreira".
Nesta época de exacerbada inflação, em que os aumentos dos produtos e serviços essenciais- são, praticamente, diários, é inconcebível manter-se o trabalhador
com um salário desatualizado por período_ superior a 6
meses_ Por isso que, em algumas convenções coJetivas,
têm os sindicatos adotado o chamado "salãrio de ingresso", que nada mais é senão uma espécie de salário mínimo profissional corrigido semestralmente.
}.ssim, eliminado que seja d_o texto_legal o referido ar~
tigo, os reajustes salariais passarão-a beneficiar toda a
categoria, independentemente do tempo de serviço do
emprego.
Ante_estas __ c-onsíderações, opinamos pela aprovação
do_ presente projeto.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1984.- Jutahy
Magalhães, Presidente- Hélio Gueiros, Relator ~ur
ge Kalume - Almlr Pinto --Joio Calmon.

PARECERES Nos 704 E 79!, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 23, de 1984,
que "acrescenta dispositivo à leglslaçio orgânica da
previdência social (Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960), autorizando a realização de convênios com associação de aposentados e pensionistas".

(Da

PARECER No 704, DE 1984
de Co~-s~tuição e Justiça)

Ço,ml~o

Relator: Senador Hehidlo Nunes
O Senador Nelson Carneiro, por intefinédio do Projeto de Lei n9 23, de t 984, sugere acréscimo de ..dispositivo
à legislação orgãriica da previdência social (Lei n9 3.807,
de _26_de agosto de 1960), autorizando a realização de
convênios com associações de aposentados e pensionistas,.
A proposição, segundo esclarece o seu ilustrado Autor, decorre de reivindicação aprovada pelo VIII Congresso dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas,
realizado em Ipatinga, Minas Gerais, e visa a adicionar§
49 ao art. 45 da Lei n9 3.807, de 1960, que eStabelece:
"'A assistência médica, ambulatorial, hospitalar
ou sanatorial, compreenderá a prestação de serviços
de natureza clínica, cirúrgica, rar·macêutica e odontológica aos beneficiãrios, em serviços próprios ou
de tercelros, estes mediante convênio.''

Tenho para mim que a autorização que se procura
criar é despicienda, vez que o texto legal em vigor já permite, claramente, a lavratura de tais convênios.
Certo é que a proposição não molesta a Constituição e
não fere a sistemãtica ju!Idica do País.
--- Quanto ao mérito, melhor o examinará a douta Comissão de Legislação Social, a que também foi distribuído o Projeto n9 23, de 1984.
Ê o pãrecer.
Sala d_a Comissão, 16 de maio de 1984.- Murllo Badarõ, Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Hélio
Gueiros, vencido - José Ignáclo Ferreira - Severo G.,..
mes- Pa.ssos Pôrto- Aderbal Jurema- José Fragelli,
vencido - Martins Filho.
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grante do concurso vestibular para qualquer curso
de nível superior."

PARECER N• 705, DE 1984
(Da Comissão de Lcglslaçio Social)

Relator: Senador Almlr Pinto

Atendendo a uma reivindicação do "VIII Congresso
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas", realizado em [patinga, Minas GeraiS, O émineiite Senador Nelson Carneiro formulou o presente projeio que, mediante

o acréscimo de um parágrafo ao artigo 45 da Lei n"
3.807, de 1960, visa a facultar a celebração de convênios
de assistência médica eiltr.e_ a Previdência Social e as as-

sociações de aposentados e pensionistas.
Da leitura do projeto, dos, textos da lei ~,de seu regula-

mento, ficamos na dúvida se, realmente, a referída reivindicação é no sentido proposto. Isto porque, tanto o
artigo 45 citado, quanto o artigo 58 e seus parágrafos, do
Decreto n9 89.312, de 23 de janeiro de 1984, que aprovou
a ''Consolidação das Leis da Previdência Social", permitem, claramente, a medid_a preconizada. Se não vejamos:
Diz o art. 45:
"Art. 45. A assistência médica, ambulatorial,
hospitalar ou sanatorial, compreenderá a prestação
de serviços de natureza clínica, cirúrgica, far_macêutica e odontológiCa aos beneficiários, em serViços
próprios ou de terceiros, estes mediante convênio.

§ 19 Para a prestação dos serviços ·de que trata
este artigo, poderá a Previdência Social subvencionar institliiçõe·s-sem.- finalidade lucrativa, ainda que
já auxiliadas por outras entidades públicas."
Já o art. 58. da "Consolidação~~ dispõe:
"Art. 58. A assistência méGiCa, ambulatorial ou
sanatorial compreende serviços de natureza clínica,
cirúrgica, farmacêutica e odontológica, e a assistência complementar, sendo prestada em estabelecimento próprio ou, mediante convênio, de terceiro.
§ 59 Para a prestação dos serviços de que trata
este artigo, a Previdência Social Urbana pode subvencionar instituição sem finalidade lucrativa, ainda
que já auxiliada por outra entidade pública."
Vê-se, pOrtanto, do -cotejo dos refeiidos dispositivos,
que nada impede que entidades como as "associações
dos aposentados e pensionistas" celebrem convênios _
com a Previdência Sõcial. Bas_ta que sejam regularmente
constituídas e atendam às exigências _administratiVas do

INAMPS.
O que nos parece é que a referida reivindicação de~a
ser entendida como uma ''recomendação" daquele Congresso para que seja estimulada a _celebração _dos convênios; se assim não for, pode-se concluir que as dispo;ições da lei não estão_ sendo bem compreendidas pelos
membros dessas associações.
O projeto, portanto, se nOs afigura desneCessái'io.'lale, porém, como uma sugestão ao Poder Executivo que·
poderá incorporar o seu texto_a um decreto ou pOrtarfa
que venha a dispor sobre o assunto.
Ante o exposto, nosso parecer é pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 25 de outubro de_ 1984.- Jutahy
Magalhães, Presidente - Almir Pinto, Relator- Hélio

Gueiros- Jorge Kalume -Joio Calmon.

Embora se reconheça a graVidade da situação a que
chegou o nível de ensino da língua portuguesa, faz-se necessário uma análise das implicações sociais e de política
educacional que a imediata implantação da medida acarretaria.
Com efeito, a ·vigência imediata da lei perializaria os
candidatos eliminados, que, consoante se entende, não
são culpados, mas vítin1as- das deficiências decorrentes
do sistema de ensino e aprendizado.
Assim, ao considerar as distorções que vêm transformando o concurso vestibular em meta para a qual está
direcionado o sist!::rna_de ensino, parece necessário dar
tempo para que as instituições educacionais se ajustem à
letra e ao espírito da nova lei, a fim de que seus efeitOs
não penalizem apenas o_ estudante.
Embora se reconheça necessária a adoção de providência enérgica de caráter corretivo, que prodUza resultados talV-ez 1inediatos, corrigíndo por via reflexa, nos estudos anteriores, as falhas e defeitos do ensino da língua
pátria, ê de se ponderar que tornar eliminatória a prova
de português nos concursos vestibulares equivaleria a
forçar a escola de 29 grau a modificar os métodos e_ process_os de ensino de idioma.
Dessa forma, por reconhecer-se a importância do ensino da lfngu-a nacional como ínstrumento- de comunicação indispensável a qualquer profissão; porque conhecidas as deficiências existentes na coridução do ensiito da
língua Portuguesa,- e Suas calamitosas conseqUências; por
entender-se que o problema requer providência de carãter pedagógico, que de fato eleve o nível do ensino; e, finalmente, por entender-se que a medida legislativa, além
de não ser_o .caminho adequado, viria a priVilegiar os melhores preparados com vagas nas Universidad_c_s, .sem ir
ao âmago da questão.
Somos pela aprovação do presente projeto de lei, com
a Emenda que a seguir apresentamos, que tem por escopo dar aos estabelecimentos de ensino um prázo mais dilatado para que possam atender às exigências.9esta Lei.
É a seguiJlte, a Emenda que_ propomos: '

EMENDA N• I - CEC
Dê~se_ ao

_

art. 39 do projeto a seguinte redaçáo:

"Art. 39 Esta lei entra em vigor 3 (três) anos
após a data de sua publicação."
Sala das Comíssões, f8 de outubro de.1984.- Joio
Calmon, Presidente- Eunice Mlchtles, Relatora -Octávio Cardoso - Gastio MWier - Álvaro Diu.

PARECER N• 7fY7, DE 1984
Da Cqmlssão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1984 (n91.718-B, na
origem) que "dispõe sobre ingresso no Corpo~ Engenheiros e Técnicos NavaJs-CETN".
Relator: Senador Passos Pôrto

PARECER N• 706, DE 1984
Da Comissão de Educaçio e Cultura, sobre o Pro-jeto de Lei da Câmara nv 134, de 1984, (n9 28-B, de
1983, na Casa de origem) que "torna eliminatória a
prova de Língua Portuguesa no concurso vestibular'',
Relatora: Senadora Eunice MicbUes
A proposição sõb análise de autoria do ilustre Deputado Salvador Julianelli pretende acrescer o ar(. 21 diflei
n9 5.540, de 28-11-68, do seguinte parágrafo:
"§ 29 A prova de Língua Portuguesa terá
ter eliminatório e ·serâ- obrigatoriamente parte inte~

car-a--

Poderão ingressar no Cofpo de Engenheiros e-Técnicos Navais, a que se refere a Lei n9 1.531-A, de 29 de d·ezembro de 1951, alterada pela Lei n9 5.355, de 10 de novembro de 1967, desde que satisfaçam requisitos estabelecidos em regulamento:
I - mediante concurso de seleção e posterior curso de
engenharia:
- OÍiõlais do Corpo da -Armada, do Corpo, de intendentes da ~arinha e do Corpo de Fuzileiros Navais;
II- ~~diantt!:_CO_ncurso de Admissão,_ por necessidade do serviço e a critério da Administração_ Nayal, Q_esde
que diplomados por Escola de engenharia do Pafs. reco-
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nhecida pelo Governo Federal ou por Escola de engenharia do estrangeiro cujo diploma seja revalidado no
Brasil, em especialidade do interes~ da Marinha:
a) militares da ativa ou da reserva da Marinha não
compreendidos no item anterior, até o posto de (9 Tenente, OficTaís de 2• Classe da Reserva do Exército e da
ReserVa da AeronáutiCa atê o posto de 19 Tenente e
Praças da ativa ou da reserva do Exército e da aeronãutica;
b) membros das Polícias Militares e do Corpo de
Bombeiros rriilitãres; e
c) civis.
O que acaba de ser exposto é o caput do art. 19 do pro~
jeto de lei da Câmara, submetido a este Orgão Técnico.
Ã proposição é oriunda dO Poder Executivo e estã
acompanhada de exposição de motivos, na qual o Ministro da Marinha informa que ''o Regulamento para a forw
mação de Oficiais Engenheiros e o Ingresso no Corpo de
Engenheiros e Técnicos Navais admite o acesso, por
meio de concurSo, de Oficiais da Marinha não oriundos
da Escola Naval, bem como Suboficiais e Sargentos da
Marinha e civis. Todavia, nãO- inclui os militares da Ativa ou da Reserva das demais Forças Armadas e ~uxiliaw
r~,_ airtda que viessem a inscrever-se no concurso, com
expressa autorização_ da autoridade competente".
Diante de tal dificuldade, e do interesse da Marinha
em receber candidatos que atualmente são alijados da
respectiva sistemãticã. -de admissão, o Poder Executivo
pretende, com a transformação do presente projeto em
lei, expandir o quadro de Engenheiros e Técnicos Navais.
A providência contida no projeto governamental é sob
todos os pontos, benéfica. O imenso percurso costeiro.do
Brasil aponta ~ mar como ampla fonte de recursos para
o nosso País. E o aproveitamento das potencialidades
que o aceano nos oferece só será efetivo na niZão direta
de nossa infra-estrutura naval.
Entretanto, parece necessário que se tenha em mira a
diferença de tempo, com a heterogeneidade de duração
de cursos, como previsto na atual proposição. Isso levaw
ria _a que alguns Oficiais -perdessem dois anos de sua antiw
gUidade, ao ingressa! no Corpo de Engenheiros e Técniw
cos NavaiS.
Temos, por isso, i:aecessário corrigir o equívoco e, por
tais motivos, _opíriilmcis pela aprovação do presente projeto de lei, com a seguinte.

EMENDA N• 1-CSN.
Dê=se ao artigo 29 do Projeto a seguinte rçdação:
..Art. 29 o ingresso no CETN será ef~tuado:
I - para os Oficiais procedentes do Concurso de_
Seleção, no posto de Capitão-Tenente, após terem
sido diplomados em cursos de Engenharia, respeita~
da, em todos_ os casos, a antigaidade do Oficial à época do Concurso de Seleção;
II -para os canditatos procedentes do Concurso de Admissão, no posto de 19 Tenente, após terem
sido aprovados em Cursos de Adaptação, se for o
caso.
§ 19 A classificação para os, candidatos a que se
relere o item ti ficará a Cargo da Diretoriil. de Ensirio dã. Mafinha, relacionando-se os candidatos em
ordem decrescente de média final obtjda.
§ 2"' Na aplicação do disposto no parágrafo anM
terior se_rão considerados:
a) o Concurso de Admissão e o Curso de Adaptação ao Oticialato; e
b) o Concurso de Admissão e o Curso de Adaptação feito qüando do ingresso do candidato como
Oficiar_na -Marinha, para os OfiCiais dispensados do
Curso de- Adaptação ao Oficialato, nos termos da
alínea c, § 29, do artig,o ant.erior~
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§ J9 Ent citso de igualdade de ~édias, a classifi-cação a que se refere o § )9' serã estabelecida na seSuinte seqUência:
a) Oficiais da ativa, Oficiais da reserva e Praças, respeitadas ·_ás respectivas antigUidades;
__ _
b) meriibros de Polícias Militares e de Corpo de Bombeiros M_ili_tares; e _
c) civis, por ordem cronológica de idade.
§ 49 A colo.cação na escala hierárquica do ingressan-

te no Corpo de EngenheiroS elécnicos Navais de que
trata o item II será logo após o Oficial mais moderno do
mesmo Corpo."
Sala das ComiSSões, 25 de outubro de 1984. - Almlr

Plnto, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Jorgr Bornbausen -

Gastio MUller.

PARECERES N .. 708, 709 e 710, de 1984.

Sobre o Projeto de

D~creto

Legisiatho IJ9 4, de

1982 (n9 119-B, de 1982-CD), que "aprova o texto da
ConvenÇio sobre a Proteçio Ffslca do Material Nu~
clear, assinado em Viena, a 15 de maio de 1981 ".
Parecer n' 708, de 1984.
(Da Comissãó"de Relações Exteriores)
Relator: Senador Virgflio Távora
Esta Ci)mú;são ê chamada a opiniar sobre o texto da
ConvenÇ~ sobfe.â Proteção Física do Material Nuclear,
assinado em Viena, a 15 de maio de 1981, remetído ao
Congresso Nacional com a Mensagem n' 467, de 198~,
para os fins preVistoS riO artigo 44, inciso I, da Consti~
tuição Federal.
A Exposição de Motivos do .Senhor Ministro de Esta~
do ·das Relações Exteriores esclarece .que "os Estados
que firmaram a ConvençãQ fizeram-no persua"didos d~
necessidade de esthnular a cooperação internacional
sobre os usos pacíficos da energia nuclear e, ao mesmo
tempo, de evitar-OsrfsCOSpotenêiais decorrentes da obtenção e uso ilícito do material nuclear. Tais objetivos
poderiam ser promovidos mediante a proteção física dO
material nuclear utilização com fins pacífícos durante-o
seu transporte internacional, ou durante o seU uso; armazenamento e transporte em território nacional.-·--

0 texto da Convenção resultou de uma série de negociações efetuados entre 1977 e 1979, em Viena. Os países
exportadores de materiais e equipamento dessa natureza
desejavam igualmente um compromisso internacional
sobre a questão que, segundo seu ponto de vista, deveriam assuniir um carâter abrangente, incluindo o transporte internacional e domésticO do material nuclear,
bem como quaisquer instalações em que ele fosse contido. Essa concepção estava em contradição com as r~
mendações da AlEA, que reconhecia ser a proteção física do material nuclear um tema afeto à soberania de
cada Estado e precqnizava a negociação de uma convenção apenas em relação ao transporte internacional do
material nuclear. O. Brasil defendeu, desde o infcio, a
adoção de um texto que limitasse a aplicaçãó de tal documento à esfera internacional do transporte, já que havia legislação interna sobre a matéria que, por -sua vez,
incorpora as recomendações pertinentes da. AIEA.
O documento afinal aprovado correspondeu aos interesses nacionais, limitando-se seu campo de aplicação à
esfera inter.riãciOnal do tranporte do material nuclear. A
título de comprOmisso, estabeleceu-se que a Convenção
poderá ser aplicada a material nuclear em uso, depósito
ou durante o tranporte interno, desde que respeitada a
legilação nacional de cada Estado sobre a matéria.
O.texto da ConvenÇão- recebeu parecer favorável da
Comissão. Deliberativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear, assim como a aprovação do Ministério das
Minas e Energia e da Secretaria-Geral do Conselho de
Segurança Nacional".

Sua elaboração tradUz a necessidade do reconhecimento do direito de todos os Estados de desenvolver e
aplicar a energia nuclear para fins pacffiCos.
, A presente Convenção possui vinte e três artigos e dois
anexos. E ao analisarmos, um por um os seus artigos, en-- tendemos o elevadO e&píriio. e a coDscíente ileCessidadei
de se estabelecer nun:ta_legislação segura para a proteção,
t3.nt0 -dO material .":uclear, como eficazes ·prevenções
para repressão de possíveis delitos.
Face a importância de qUe se reveste tal matéria e aos.
interesses nacionais pieseivados e garantidos nos seus
artigos; entendemos que est"ã. Comissão deva aprovar a
ratificação da matéria nã. fórrna..C:hmo se acha no Projeto
de Decreto L~gisla_tiv? n9 4, de 1982.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1983. ~ Luiz Viana, Presidente.- Vlrgfilo Távora, Relator.- Saldanha
Deni - Sevtro GOD.es :.__.-Amaral PeiXoto - Gastio
Mü11er - Lourival Baptista - Marco Maciel - Pedro
SimOn - Enéas Farlà - Martins FUho - Lomantô Júnior - Gnilbenne Palmeira,

PARECI!.K N• 709, DE 19114
(da Comlsüo de MIDas e Energia)
Relator: Senador Alberto Silva
A Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, assinada no dia 15 de ffiaio de 1981, por um representante devidamente acreditado do Governo brasileiro,
na sede da Agência Intern.acional de Energia Atômica;
em Viena, reconhe.ce, no preâmbulo, o direito de todos
os Estados desenvolverem e aplicarem a energia nuclear
para fins pacíficos.
Os Estados Partes .confessam a necessidade de ser facilitada a cooperação internacional para as áplicações
pacíficas da energia nuclear, ma"s desejam evitar os riscos
e o uso ilícito de tal energia. Por isso, ressaltam a impor!ância da proteção tisica do material nuclear durante o
seu uso, armazenagem ou transporte, bem como desejam
assegurar proteção física rigorosa do material utilizad9
para fins militares.
Dois anexos integram a Convenção. O primeiro diz
respeito aos níveis de proteção fisíCa aplicáveis ao transporte irlternacional do material nuclear; o segundo estabelece a categorização do alud~do material.
PeJo art. I da Convenção é adotada a seguinte terminologia:
) entende-se por "material nuclear" o plutónio, à exceção do plutônio cuja-concentração isotópica em plutônio.238 superar 80%; o urânio 233; o urânio enriquecido
em seus isótopos 235 ou 233; o urânio contendo a mistura de isótopos encontrada na natureza, salvo se sob a _
forma de minério ou resíduo de minério; bem como
qualquer material contendo um ou mais dos elementos
ou isótopos acima:
b) entende-se por "urânio enriquecido em seus "isótopos 235 ou 233" o urânio cont~ndo os isótopos 235 ou
233, ou ainda ambos esses isótopos, em quantidade tal
que a razão entre a soma desses dois isótopos e o isótopo
213. seja superior à razão entre o isótopo 23 5 e o isótopo
238 no urânio natural:
c) entende-se por •·transporte nuclear internacional" o
transporte do material nuclear consignado por qualquer
meio de transporte destinado a ir além do território do
Estado onde o transporte tem início, começando com
.sua partid:i de Uma instalaçãO dÕ eipedldor naQUele Éstado e terminando Com sua chegada
ulna iO.-sta,lação
do d~tinatário no território do Estado de destino final.
O art. IV obriga ao Estado Par~e só exportar ou autorizar a exportação do material nuclear se houver rece.bido garantias de que haverâ proteção durante o tmnsporte]h_t_ffllãCiQrtal, de conformidade com os nívçis p_redeterniin~dos •. ~

em
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De acordo com a categorização, o combustível nuclear
pode ser irradiado ou não. A categoria I compreende
dÕis-oti mãis "qUilos de plutônio Ou urânio 233, e cinco ou
mais quilos de urânio 235. A categoria II inclui de quinhentos gramas a menos de dois quilos de plutônio e de
urânio "233, e de um quilo a menos de cinco quilos de
_urânio 235. oU: combustível irradiado (urânio empobrecido ou natural, tório ou combustível levemente enriqueci-do a menos de 10% de materiais fisseis. A categoria III
admite de quinze gramas a. quinhentos gramas de plutô*
nio e urânio 233; 15 gramas a um quilo de urânio 235 enriquecido a 20% ou mais; unl a dez quilos de urânio 235
abaixo de 10%e igual ou superior a 10%, e dez quilos ou
mais do mesmo urâniO abaixo de 10%.
O texto do -ato internacional em exame foi submetido
à consideração do Congresso Nacional por meio de men·
sagem do Presidente da República, acompanhada de exposição de motivos- na qual o Ministro das Relações Exteriores afirma:

-O documento afinal aprovado correspondeu
aos interesses nacionais, limitando-se seu campo de
aplicação à esfera internacional do transporte do
material nuclear. A título de compromisso,
estabeleceu-se que a ConvenÇão poderá ser aplicada
a material nuclear em uso, depósito ou durante o
transporte interno, desde que respeitada a legislação
-nacional de cada Estado sobre a matéria.
No âmbito da competência desta Comissão, nada há
1ue se possa opor ao ato internacional em estudo. A pro:eção fisíca do material nuclear é da maior importância
para a própria humanidade, motivo por que opinamos
pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo-:
Sa1a da Comissão, 18 de outubro de 1983.- Gabriel
Hermes, Presidente - Alberto SUn, Relator. - Hélio
Guelros - Carlos Alberto - Luiz Cavalcante.

PARECER N• 710, DE 1984
(Da Comlssio de Segurança Nacional)

ReJator: Senador Jorge Bornhausen
No dia 15 de maio de 1981, na sede da Agência Inter-nacional de-"Enúgiã. Atômica, sediada em Viena, foi ãssinada a Convenção sobre a Proteção Físicã do Material
Nuclear. Esse ato internacional - resultado de uma
série de negociações efetuadas entre 1977 e 1979, na pró~
pria CaPital Austrfaca - objetivã estimular ..a cooperaÇãO d.e comunidade mundial sobre os usos pacíficos da
energia nuclear e, ao mesmo tempo, de evitar os riscos
potenciais decorrentes da obtenção e uso ilfcitos do ma~
teria! nuclear", conforme expressões ·do Ministro das
Relações Exteriores brasileiro.
De acordo, ainda com o Chanceler brasi(i::iro, na exposição de motivos que fundamenta o pedido de atirOvação, pelo Congresso Nacional, da Convenção referida,
pelo Presidente da República,, ..os países exportadores de
materiais e equipamentos dessa natureza· desejavam
igualmente um compromisso internacional ~obre a questão que, segundo seu ponto de vista, deveria assumir um
caráter abra.11gente, incluindo o transporte internacional
e doméstico do material nuclear, bem como quaisquer
instalações em que ele fosse contido.".
Sucede que a c-oncepção de tais paises entra em choque
com· as recÕmendações da Agência lnternacioilal de
Energia Atômica, para a qual a proteção física do material ~m referênCja é qu~tão diretamente vinculada à soberania de cada Estado.
A posição do Brasil, desde quando o problema foi suscitado, orientou-se no sentido da adoção de.Qm texto limita,.tivp à interferência em assuntos de. soberania. Assim,
pro~:_ção
do material nuclear deveria
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circunscrever-se ã asfera intern-acíoiiã.l do transporte, de
vez que a legislação interna jâ~existente incorporara aS
recomendações da AIEA. Esse ponto de vista acabou
correspondendo aos interesses gerais e traduzidos no texto ora submetido à conSíderação deste Órgão Técníco. --Doís -anexos fazem pãTte da Convenção, em cujo
preâmbulo é reconhecido o direito"-de todos os Estados
de desenvolver e aplicar a energia nüclear para fins pacíficos, bem como os seus legítimos interesses nos benefícios potenciais que poderão advir de sua utilização pací-

fica.

o teXto em exame pretende evitar os riscos do que
considera "obtenção e uso ilíCitOs do material nuclear".
Considera urgente a tgmad~_ d~ providências eficazes
para prevenir delitos de tal ordem e assegurar a proteção
ffsica eficaz do material nuclear'utilizado para fins mili~
tares, que continua rã objeto de proteÇão física rig~?rosa.
É de toda conveniência, não apenas para o Brasil, mas
para todas as nações, a adoção de medidas como as preconizadas na ConveilçãO, Por isso ni.esmo, opinamos
pela aprovação do presente projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1984. - Almlr
Pinto Presidente- Jorge Bomhausen Relator- Passos
Pôrto - Gastio Müller.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 20,
de 1984, que, nos termos do§ {9 do art. 391 do Regimento Interno, após sua publicação e distribuição em avulsos, ficará sobre a mesa, durante três sessões-Ordinárias,
para recebimento de emendas* (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretârío,
É lida a seguinte

Brasília, DF, 26 de outubro de 1984
Excelentíssimo Senhor
Senador Moacyr Da11a
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Nos termos do artigo 33 do Regimento Interno, apresento, nesta data, minha renúncia ao mandato de Senador pelo Estado de A lagoas~
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1984. -Joio LúciO
da Silva.
O SR. PRESIDENTE (MoaCyr Dalla)- N_os term_Qs
do art. 33 do Regimento Interno, a renúncia da senatória
somente se tornará efetiva e irretratável depois de publicada no Diário do Congresso Nacional. Assim sendo, a
Presidência, tão logo cumprido o dispositivo regimental,
fará a convocação- do suPlente para o exercício do mandato, em caráter definitivo.
O SR. PRESIDENTE (M6acyr Palia)- Hã oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, desisto_ da
palavra.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Há poucos dias, o nobre Senador Almir Pinto prõclamou as benesses da descoberta de um produto que pas-

_sou a ser conhecido como prozene. _S. Ex• recordou que,
em l98I, essa-pesquiSa já vfnha sendo feita no Estado do
Ceará. Agora, para nossa alegria, já se màterializou,já se
tornou uma realidade essa descoberta feita por técnico
brasileiro, numa prova evidente de que o Brasil já camirih-â para a solução doS-seus grandes problemas.
Recebo do Ministério da Aeronáutica uma saudação
de S. Ex~ o Sr. Ministro "Délio Jardím de Maúos;enaltecendo ·esse f~to brasileiro.
- O prozene usado nos aviões brasileiros, pode ser extraído do babaçu, do amendoim; do algodão, do giras~
.sol, da soja e da colza. E a Amazônia ati está, com a sua
selva como reserva para também atender a essa nova
-deScoberta.
O Sr. Ministro Délio Jardim de Mattos, com palavras
que bem demo"Stram o seu enttiSiitSmo e o siu orgUlho
por essa descoberta, no momentQ_ em que o Brasil também luta com dificuldades de combustível, divulgou uma
mensagem que, pelo seu cunho cívico, vou passar a ler
para COnstar doS Anais desta Casa.
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que hoje produziremos, sem interesse comercial
Como uma reserva estratégica.
Registro o meu Tnais profundo agradecimento a
todos que conosco percorreram esta jornada. ---:-:.
DéUo Jardim de Mattos, Ministro da Aeronáutica.
Sr. Presidente, nesta oportunidade, ao dar conhecimento à Casa e à Nação, embora tenha sido feito antes
pelo estimado colega cearense, Almir Pinto, quero
congratular~me com o seu criador, com o pesquisador
princip-al, que trouxe mais esse benefício para o Nordeste
e -para o Brasil.
Como o Sr. Ministro da Aeronáutica, que exaltou este
fe_ito, comparando-o ao primeiro vôo de Santos Dumont, em Bagatelle- efetivamente, a sensação é: a mesma - quero enviar-lhe os meus cumprimentos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
hora do Expediente.
Passa-se à

HOMENS DA AVIACÃO BRASILEIRA
Iniciava-se o ano de 1980 com a atenção mundial
voltada para os efeitos do segundo ..choque" do petróleo.
No Brasil, a estrutura governamental e a inidati- va privada buscavam, de forma conjugada racionalizar o consumo dos energétiCos,- aumentar ã produção nacional de petróleo e, ao mesmo tempo,
substituir seus derivados por fontes renováveis de
energia;
-b uso do álcool marchava para o sucesso atual,
fundamentado no profundo conhecimento brasileiro da agroindústria canavieira, numa s-ólida indústria autori1obilística e nos diversos centros de pesquisas em motores veiculares_,
Nesse contexto, um_a_ preocupação acompanhava
ITleus dias: ComO fazer voar a Força Aérea caso
ocorresse um colápso no suprimento de petróleo?
Ao contrário da exis~ência dos fatores que conduziram à utilização do álcool, não havia no horizonte vislumbre sequer que anunciasse uma alternativa para o combustível dos motores aeronáuticos,
principalmente para turbinas.
No que se refere aos aspectos tecnológicos -da
questão, o Ministério da Aeronáutica estava s6 e-Só
a nós pertencia o desafio.
Entretanto, não nos tardou o prêmio por estarmOS atentoS e por não deixarmos fugir o oportuno.
Foi na tr3nsesterificação doS- óleOs vegetais, processo físico-químico de tratamento, que se delineou
uma solução:
Ao submeter o assunto ao Exmo Sr. Presidente
João Figueiredo, recebi todo o estúmulo e apOio,
condições que muito nos incentivaram a prosseguir.
Quatro anos de pesquisas se passaram, desenvol_vidas com toda discrição, vis:indo resguardar pãra o
País algo inédito.
Hoje posso dizer, toffiado- pelo mesmo orgulho
que nos traz o primeiro vôo em Bagatelle, que temos
um combustível inteiramente nacional em tecnologia, em equipamentos de produção e, sobretudo, no
mais diversificado espectro de matérias-primas, ou
seja, o óleo vegetal de qualquer espécie,
Durante- esses quatro anos muitos outros brasileiros trabalharam duro, elevando a produção nadanai de petróleo que associada às medidaS de conservação de energia reduziram para 50% nossa dependência externa- em derivadõs.
Isto nos "reativa a esperança de jamais precisar
~ ::_- substituir; em nossas aeronaves,- o combustível mineral. Entretanto, se premidos pelo imponderável
ele nos faltar, já temos uma saída, o PROZENE,

ORDEM DO DIA
N à o há quorum para deliberação.
-Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituídas do Projeto de Lei do Senado n9 139/84; Projetes de Lei da Câmara n_~'s 10/81,
44/8 I, 53/77, 65/79, 14/84, 211/83 e 79/79; Projetos de
Lei do Senado n9s 13/80 e 41/82, ficam com a sUa apreci3ção adiada para a próxima sessão ordinária,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- sê. Presidente, Srs. Senadores:
Em primeiro lugar, quero transcrever nos Anais da
Casa notã. da Conferência Nâcional dos Bispos do-Brasi!, publicada hoje em toda a imprensa, onde afirmam os
responsáveis pela Igreja Católica i10 Brasil:

a

No esperado e compreensível processo sucess6rio, em vista à escolha do futuro Presidente da
República, é necessário respeitar as -regras coristitucionais, mesmo não sendo elas, como não são, perfeitas. A Nação quer a eleição direta, como ficou
patente ilas ma-nifestaÇões populares. Não lhe sendo
devolvido o direito de eleger o SupremO Magistrado
da Nação, deve-se agora respeitar, intransigentemente, as normas estabelecidas para a eleição do
Presidente, a fim de não se cair na nutuação dos casuísTnos jurídicos, ·que geram incertezas e trazem a
marca do jogo político de lamentável nível moral.

;.-É -o mo~ento de se defender corajosamente a legalidade" e que "qualquer tentativa de-ruptura de
nossa ainda fraca e incipieflte democracia precisa
ser repelida por patriotismo, por respeito ao pOvo e
à lei e por amor à dignidade nacional".
._.As suspeitas de que os jornais dão notícia, de
·-· -boiSO-es-mmtares e civis desconfiados de possíveis
fQ_i:_Çi\s --suhversivas, devem ser esclarecidas à luz do
dia, sem conchavas, sem reuniões secretas, sem
conspiração. Uma Nação que se pretende civilizada
não pode aceitar golpes.",
"As suspeitas de que oS joritais dão notícia, de
~bolsões militares _e civis_ çiesconfiados de possíveis
forÇas subversivas, devem ser esclarecidas à luz do
dia, sem ccmchavos, sem reuniões secretas, sem
conspiração. Uma Nação que se pretende civilizada
não pode aceitar golpes" ...
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"Por fim, três apelos nos permitimos fazer". O
primeiro, ..aos que detêm o poder no Brasil, que
compreendam que o bem do nosso País exige, nesta
hora, coerência com as normas que eles mesmos estabeleceram; imparcialidade, que é a dimensão da
Justiça, e firmeza no cumprimento e execução da lei,
por amor ao Brasil não permitam nem Promovam
atas que deflagariam incontrolãvel convulsão social; segundo, ao Colégio Eleitoral, que escolha para
Presidente quem for realmente o mais competente, o
mais honesto e o mais empenhado no bem comum
e, portanto na definitiva democratização do País;
terceiro, que o povO brasileiro para manter-se unido
nas altas idéias políticas em favor do País, não aceite nenhum gesto de violência, nem dele participe e
que se faça exigente defensor da legalidade_ e _da
Constituição."

E importante esta nota, porque na imparcialidade de
quem se preocupa com o interesse _do País, está a chamar
a atenção da Nação para a hora que estamos vivendo.
Dizem eles, e dizem bem, que o povo gostaria, desejaria
que as eleições fossetn-dir:etas. Não o serão, mas pedem
que as nonnas que os detentores do Poder estabeleceram
sejam respeitadas e que não aconteça que as a1terações,
os concha vos, as violências praticadas, ou que venham a
ser praticadas, busquem alterar as regras dojogo. Em relação a esta nota que a CNBB lança à Nação, vemos na
imprensa de hoje a- tremenda preocupação que hã no
consenso da Nação, com relação à interrogação sobre o
futuro do Colégio Eleitoral.
Sr. Presidente, n6s lutamos até o fim pelas eleições diretas. Defendemos, em praça pública e neste Congresso,
a eleição di reta. Lutamos pela Emenda Dante de Oliveira, que por vinte dois votos não foi aProvada, quando
se decretou medidas de emergência para a Capital Federal, quando se impôs a censura ao rádio e à televisão,
quando o Presidente da República chamou parlamentares ao seu gabinete, no Palácio, e alteroU o voto de muitos daqueles que, imaginava-se, votariam pelas eleições
díretas. Lutamos pela adoção da Emenda Theodoro
Mendes que, na opinião da Comissão de Constituição e
Justiça, pela sua unanimídã.de, deveria ter sido posta, de
acordo com o parecer vencedor do Senador Hélio Gueiros, em Orderit do Dia e·votada imedjatamente;lófelizmente, isso não aconteceu. A Oposição, que lutava pelas
diretas, aceitou as regras do jogo, identificou-se cOm o
caminho do Colégio Eleitoral e está dentro das normas
que aí estão vigorando.
Sr. Presidente, s~rã que é interrogação da oposição, ou
será que as manchetes dos jornais de hoje espelham alguma espectativa do que há?
O Estado de S. Paulo:

e

"Agora, SENADO QUER IMPUGNAR OS LIBERAIS".
A Mesa do Senado prepara-se para o maior dos
ugolpes" contra a candidatura de Tancredo Neves e
impor Salim Maluf na Presidência da República.
Desta vez, ela quer impugnar os delegados das assemhléias legislativas estaduais que, indicados pelo
PDS, _estejam abertamente comprometidos com o
candidato dª Alia[j_ça_ Democrática-- ou seJa; o
Governo pretende acabar de uma vez co_m os yotos _
da Frente Uberai__d_o PDS, aliada das oposições na
disputa. A decisão es_tá sendo articulada em segredo
pelo comando da campanha de Salim Maluf e pelo
Presidente do Senado, Moacyr Dalla, tentando
fundamentar-se em uma r;las instruções baixadas
pela própria Mesa do Senado na segunda-feira passada: ••A M_esa_reunir-se-ã para deliberar sobre o
acolhimento das in_dicações, fazendo organizar a
composição do Colégio Eleitoral, a qual será publicada até 5 de dezembro no Diário Oficial d_a Vnlilo e
no Diário do Congresso Nacional". O que quer di-
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zer: para impugnar os pedessistas comprometidos
com Tancredo Neves, os malulistas e Moacyr Dalla
entendem que os delegados estaduais são representantes de suas bancadas - isto. é, de seus partidose não das assembléias. Por isso, estariam obrigados
a votar no candidato de seu partido - que é o
prinCípio da "fidelidade partidária".
Aqui está, Sr. Presidente. Tran-screvo esta nota de O
Estado de S. Paulo, onde, na quarta pâgina. "Dallas trama a impugnação de delegados e o e_ditoríal do Jornal do
Brasil, de hoje, onde diz; "'Questão de_honra", argumentando que a Mesa do Senado deve cumprir os seus deveres -e não- legislar em nome do Congresso, não
transformar-se em uma Mesa que alterará o pr6prio"tex.to da ConstituiÇãO, não alterar as normas tradicionais
que funcionaram na_ e:leição indireta de todOS _os presidentes -depài-S de- 1964 até esta data.
Se valeu para Castello Branco, se valeu para Costa e
Silva, se valeu para Garrastazu Médici, se valeu para Ernesto Geisel, por que não Vale-para as eleições que estamos fazendo agora?
Esse edit~rial apfesentado pelo Jornal do Brasil, essas
manifestações apresentadas pelo jornal O Estado de S.
Paulo, esta nota lançada pela CNBB chamam realmente
a atenção para a hora e o momento em que estamos vivendo.
O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. Gastão MUller- Senador Pedro Simon, eu, por
vocação, vamos dizer assim, confio piamente, honestamente, no Senador Moacyr Dalla. A minha convivência
com S. Ex• como Deputado Federal durante dez anos na
Câmara dos Deputados, o seu comportamento até hoje
na Presidência do Senado, a sua elegância, a sua inteligência, a maneira cativante com que nos trata e nos repeita, como é também respeitado e o seu passado de notável político do Espírito Santo, me levam a crer piamente, Voca:Cionalmente, que Moacyr Dalta jamais será instrumento de casuísmos que venham prejudicar ou atrapalhar o andamento do processo da eleição do Presiden~
te da República. Confio em Moacyr Dalla, tenho absoluta certeza de que S. Ex• não servirá, repito, de instrumento para casuísmos e outros fatos semelhantes que veJiham querer trazer para o Congresso Nacional, para os
membros da Mesa do Senado, e, ~pedalmente para o
seu coitiandante, Senador Moacyr Dalla, uma posição
irrelevante e trágica na História do Brasil. Moacyr Dalla
tem um compromÍ§SO com o povo do Espiríto- Santo,
tem um compromisso com a sua família, tem um compromisso no que diz repeito ao seu nome, e q-ue ascendeu
à posição de comando do Congresso Nacional. Então,
eu confio, repitO, com absoluta certeza, que jamais -o Sr.
Moacyr Dalla será instrumento dos causuísmos que se
preparam aí nos bastidores do atual Governo Federal.
O SR. PEDRO SIMON - Acho importante o pronunciamento de V. Ex•, nobre Senador Gastão MUller. E
acho-o realmente importante no sentido de chamar a
-atenção da éspectativa que n6s temos para esta hora que
n6s estamos. viv~ndo. A grande verdade é que a Oposição recebeu com profunda estranheza a.. decisão da
Mesa do Senado, com relação à escolha dos delegados
estaduais. Recebeu com profunda estranheza porque, na
verdade, a Mesa inovou, ao determinar que a votação
fosse se_creta.
O Sr. Gastão Müller- Mas o Senador Moacyr palia
não teo,.:e voto de decisão. De modo que ninguém pode
prejulgar, como ele votaria._Se ele tivesse que votar, eu
tenho certeza que ele votaria com a ética, com a moral e
os bons princfpios que dev~m reger a sua mentalidade de
um grande político do Espírito Santo.
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O SR. PEDRO SIMON - Confiança à qual n6s nos
solidarizamos. Mas, a grande verdade é que a Mesa do
Senado inovou, porque as votações nas Assembléias Legislativas deveriam ser pelo voto aberto. Não houve alteração -nenhuma. Não temos nenhuma preocupação e
nem tínhamos preocupação no sentido de que alteração
haveria na escolha dos delegados. O que nos preocupava
era o precedente, Primeiro: Se a votação era aberta, e
tradicionalmente era aberta, por que fazê-la secreta? Baseado em quê?
O Sr. Lomanto Júnior- Pennite-me V. Ex• um aparte? _

O SR. PEDRO SIMON -

te,

Eu chego lã.

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex.• me atinge diretamenp~r-q_ue eü ·votei, e votei co~scientemen~e.

O SR. PEDRO SIMON nós votamos diz o_ seguinte:

A Lei Complementar que

"Recebida a comunicação, as assembléias escOlhem os delegados e mandam para a Mesa do Senado."

O art. 8\" da lei que regulamentou o Colégio Eleitoral
diz:
"Recebida a comunicação, a Mesa do Senado_ Federal publicará, até 5 de dezembrp, no Dlarlo do
Congresso Nacional, a composição do Colégio Eleitoral."

O Presidente da Assembléia, ou o Líder da bancada
majoritãria, comunica à Mesa do Congresso,' -e a Mesa
do Congresso publica.
Esta foi a regulamentação do Colégio.
O que fez a Mesa do Senado?
"Ultimada a instrução, a Mesa reunir-se--á para
deliberar sobre o acolhimento das indicações, fazendo organizar a composição- do Colégio Eleitoral, o
qual será publicado até o dia 5."
Mas, quem deu autorização a Mesa para deliberar se
aceita ou não aceíta?A Mesa, na regulamentação do Colé_gio, recebe e publica no Diário do Congresso Nacional.
A Mesa, na instrução que ela baixou, ela indica relator, e ela decide se aceita ou não aceita. Mas, de onde
essa modtficação? Baseada em quê? Há dúvida no texto?
Não, não há dúvida no texto. O texto é claríssimo: recebida a comunicação, a Mesa publica no Diário do Congresso Nacional.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PEDRO SIMON - O que ê que faz a Mesa?
Recebida a comunicação, nomeia relator, e vai decidir se
aceita ou se não- aceita. Onde é que n6s estamos?
O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Moacyr Duarte- Estou ouvindo o discurso de
V. Ex• com a atenção que me merecem todos os pronunciamentos qUe faz neSta Casa. Quero apenas me referir a
uma notícia de que a imprensa de hoje divulga, uma declaração do Presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal, afirmando que a Mesa do Senado tinha competência e rrerrogativa para editar o ato normativo disciplinador que editoLL .. Não fui eu que fiz esta afirmativa, foi-o
Ministro Cordeiro Guerra, Presidente do colendo Supremo Tribunal Federal. V. Ex~ contesta a competência da
Mesa para editar atas normativos dessa natureza, lendo
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artigos da regulamentação do Colégio Eleitoral. Eu gostaria apenas que V. Ex~ dissesse se nessa regulamenfação
se encontra inserido qualquer" parágra:ro ou qualquer artigo disciplinando e normatizaildo -aquilo que foi disciplinado e normalizado pela Mesa. Ou, então, se no documento que V. Ex• está analisando, com muita propriedade, se nesse documento consta alguma proibição à
Mesa do Senado para agir da foima ·que agiu. · ·

O SR. PEDRO SIMON -

Muito obrigado. Eu res-

pondo.

Ora, nobre Senador, aprovada a regulamentação do
Colégio nesta CaSa, o·projetõ- foi para a Câinara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, um Deputado do
PDS apresentou emenda--ãtravés da qual o voto seria secreto. Essa emenda não foi aproVada. Significa que a Câmara dos Deputados não admitiu o voto secreto. Esta
Casa, votou a Lei Complementar, cOmo Casa Revisora,
e essa emenda também não foi votada. Logo, poderia a
Mesa fazer aquilo que o Congresso não quis?
O Sr. Moacyr Duarte- Porque não quis fazer.
O SR. PEDRO SIMON- A emenda foi api'eselltada,
o Congresso não ãceítou. _Â MCsa vãi aceitar aquilo- ciue
o Congresso não quiS aceitar?
O Sr. Moacyr Duarte- Foi apresentada, mas não foi
votada.
O SR. PEDRO SIMON - Mas quem é a Mesa para
se pôr acima do Congresso Nacional, se a effiCnda não
foi votada na Com-isSão de Constituição e Justiça, se a
emenda não foi votada na Câmara?
O Sr. Moacyr Duarte-..::.; O Congresso, não,- perdão. A
Câmara dos Deputados.

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex•. deu o aparte,
perdoe-me, deixe-me falar. Depois darei o iiparte, se
Ex' me pedir, com a maior -gentileza. ---

v:

A emenda foi apresentada. Poder-se-iã. dizer: não, mas
é uma matéria que ficou Vagá, -ningu-ém falou sObre ela.
A Mesa preencheu uma lacuna, mas ela não ficou vaga-.
A emenda foi apresentada, rião foi ãpioYada -na Comissão de Coilstituição 'e-jUStiça: Por causa dessa emeridã; o
projeto ficou parado nà Comissão de Constituição e)ustiça. E foi feito um acordo de Lidei-ança entre os oej)utados, Nelson Marchezan e Freitas Nobre, para que o projeto saissse da Comissão de cOOSi:itUlção e Justiça. o que
fazia parte, do acordo? Não aprovar a emenda de que o
voto seria secreto. E saiu da Comissão de ConstituiÇío-é
Justiça, e foi votada na Câmara, fOi votada -no Pterlârio
do Senado, sem o voto secreto. E vem agora a Mesa e
violenta o acordo das Lideranças e legisla sobre aquilo
que o Congresso negou? Isso- é um absurdo.

e

O Sr. Moacyr Duarte- V.

Ex~

me permite um aparte

O SR. PEDRO SIMON- Deixe-me falar. Depois eu
darei o aparte a V. Ex~
O Sr. Moacyr Duarte- Agradeço a atenção de V. EX•

do o Presidente do Senado atinge a nós todos, atmge a
instituição, atinge o Congresso Nacional. Por que secomenta? E é só o que se fala.
Carlos Chagas, na sua coluna em O Estado de S. Pau·
_ lo, e cuja transcrição nos Anais do Senado solicito, diz:
"No desespero, Maluf espera fatos novos."
Nessa sua coluna, ele também argumenta a mesma
coisa.
Aceito a_ -~ese 4_o_ companheiro Gastão Milller, ma_s a
grande verdade é que em todo esse noticiário se argumenta que o Sr. Maluf se considera derrotado e que ê
preciSo um faio novo para alterar este quadro. E o fato
novo seria as disposições que a Mesa do Senado apresent~ria para a coordepação, a regulamentação das nonnas
_9o Colégio Eleitonil. A Mesa vai ter que baixar normas
para_ o funcionamento do Cólégio Eleitoral, claro que
sim. Vai ter que dizer a hora que o ColéS:ici Eleitoral vai
se reunir, digamos, às 10 horas. Dia 1~ ~e novemb.Co, às_
10 ho"iãs da maÓhã, o -coÜ:gio Eleitoral Se reúne. Vai Íer
que dizer como é que começa a votação, do Norte para o
Sul, do Sul para o Norte, por ordem alfabética. B claro
que vai ter que dizer. Vai ter que dizer como é que será
feita a votação. Por exeinplo, se pOr Estado: v-Ota OSCnador, Deputados Federais, Deputados Estaduais por Estado. _Ou se primeiro votam os Senadores, depois votam
os Deputados Federais e, finalmente, os Deputados Es~
taduais. Isto ela tem que fazer. A Mesa do Senado vai ter
que dizer se tem segunda votação. Vai ter que dizer. Tem
a primeira votaÇão, depois tem a segunda votação. Isto é
b __ explícito.
Agora, corllpete a Mesa do Senado decidir sobre se o
voto vai ser secreto? Ou se o voto será assinado? Quer di~
zer; a Chamada é nominal, mas o voto será com assinatura, -depositado na urna com assinatura embaixo. Foi asim_ na __eleição do Presidente figueiredo'r Foi asSim na
eleição do Presidente Geisel? Foi assim na eleição dO
Presidente Médici? O que mudou? Mudou, porque tem
um_ candidato de Oposição que pode ganhar. Agora, poque tem um candidato de Oposição que pode ganhar,
quatro Sena~ores vão decidir- pelo CongressO?
Acho,__ S~. Presidinte, que, nestâ questão, a Mesa do
Senado se transforma num legítimo Tribunal Superior
Eleitora~. Porque, se é a Mesa do Senado que vai presidir
.a eleição do Presidente, a Mesa do Senado tem que se
transformar em Poder Judiciário. Q Presidente do Congresso age como se fora o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se ele é tancredista, se ele é malufista, se
ele é PMDB Ol!_ se el_e é PDS, não é nessa condição que
ele vai presidir. Não é nessa condição que ele vai presi- dir. Ele vai presidi~. não como um homem de partido,
mas como _homem r_epresentante_de uma Justiça Eleitoral.
Será que pode a Mesa do Congresso reunir-se e baixar
normas que-interessam ao candidato ''a" ou ao candidato "b"? Será que isso é viãvel? E a ímPrenSâés~á Publicando isso todo o dia, e os noticiários estão aí se repetindo: "f: um fato novo", diz Carlos Chagãs;- ..t a manobra", que diz o Estado de S._ Paulo; "É a questão de
honra", diz o Jornal do Brasll. Mas -Será que pode? Será
que isso ê viável? Será que a Mesa do SeDado vai inovar,
no sentido de facilitar para o candidato "a" ou para o
candidato "b"? Eu sou uma das pessoas' que acompanham co_!p ~uito cuidado ess~ noticiário com relação
aos_ candidatos e_ com relação ao Co!êgio Eleitoral. Acho
que essas denúncias que estão aí, ac~o que esse noticiário _
que está aí não é bom para a classe POlítica. O ideal é que
cada candidato apresente o seu pensamento, represente o
espírito daquilo que ele defende e nós marcharmos, tranqUilamente, para vencer essa etapa.

O SR. PEDRO SIMON -Já: darei o aparte a V. Ex•,
com o maior prazer.
Agora, Sr. Presidente, o que eu acho é que nesse aspecto, repito, a Oposição não teve nenhuma preocu-pação
no sentido do resultado das votações. A Oposfção teve
preocupação com relação ao precedente. Porque a Mesa
inovou, lã? E não foi à toa. Por que O Estado de S. Paulo
publica uma manchete deste tamanho? Duas: na primeiTemos uma encrUzilhada pela frente. A nota da
ra página e na quarta página. Na primeira: "Agora, o SeCNBB fala el'l\insurreição social.~~ muito tempo que
nado quer impugnar os liberais". Na quarta: .. Dalla tra·
ma a impugnação dos delega-dos". Por que O Jornal do - - -se fala isso neste País. A encruzilhã.da que temos pela
frente é de saírmos desse processo, do estado de força
Brasil publica um editorial dessa natureza?: "Questão de
para o estado democrático, mas oela via pacífica, sem a
honra". A que atinge o Presidente do Senado, e atingin-
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violência e sem a convulsão social. Parece-me que é uma
oportunidade e nós temos o compromisso histórico de
levá-Ia adiante.
Defendemos a nossa candidatura. Achamos que é o
melhor candidato. Achamos que é o homem que está a
altura do momento que estamos vivendo, que é o Governador Tancredo Neves. Mas queremos lutar com as armas que temoS. Queremos luiar de que foi-ma? Trazendo
a nossa colaboração e trazendo os nossos votos. Vamos
para o Colégio Eleitoral contristados, tendo que prestar
conta ao n-osso eleitorado da mudança de posição: Como
é que o Senador Pedro Simon, que semPre foi pela
eleição direta, que sempre combateu de maneira mais
acre o Colégio Eleitoral, está participando do Colégio
Eleitoral? t UIT.''! explicação que tem que ser dada. Temos um desgaste pessoal na nossa imagem participando
desse gesto, mas é algo que achamos que deve ser feito,
porque, na atual conjuntura, 6 a fórmula através da qual
venceremos a barreira que aí estã. Se perdermos, perdemos. Mas, se ganharmos, que nos respeitem. Afinal, o
que vem fazendo a Oposição senão perder ao longo desses vinte anos? E aceitamos praticar o processo. Partici·
pamos do processo das maneiras mais injustas, mais
cruéis; participamos do processo quando não havia
eleição para governo do Estado. Eu, particulannente, no
meu Estado, Rio Grande do Sul, participei do processo
quando queria eleição direta para governador. Não nos
davam eleição direta para governador. Duas vezes nós
tínhamos maioria na Assembléia Legislativa, a eleição
era via Assembléia Legislativa; tínhamos maioria na Assembléia Legislativa e caSsaram tantos mandatos quantos fossem necessários para que a Oposição não elegesse
o Governador. ConünuamQS participando do procesSo ...
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Um instante. Já darei o
aparte a V. Ex•
Continuamos participando do processo, buscando o
aprimoramento e a normalização da vida democrática.
Ago:ra, o que estamos assistindo? Estamos assistíndo a
um pleito onde a Oposição tem o seu candidato e o Governo tem o seu candidato. Os militares estão aí, a decla·
rem, permanentemente, que deverá tomar posse aquele
que for eleito, que deverá tomar posse aquele que receber
a maioria do Colégio Eleitoral. Que tipo de noticfario é
esse? Por que esse tipo de noticiário? Por que essa inversão das normas tradicionais? Por qUe falai~se em voto secreto no Colégio, se ele nunca existiu? Por que falar-se
nessas questões, se elas, absolutamente, nunca existiram?
Por que falar-se que a Mesa vai se reunir e irá fazer isto,
irá fazer aquilo, se não hâ razão para isso? Regulamentar
o Colégio? Já foi regulamentado. As normas de como
funcionar o Colêgio? Isto é uma rotina. Qualquer Senador, sozinho, poderá ir para Casa, trazer o seu processo e
apresentá-lo. Duvido que um vá ter muita diferença com
relação ao outro. Um pode marcar às 9 horas e o outro
pode marcar às 14 horas; outro pode dizer que começa
pela letra alfabética e o outro pode dizer que começa dQ
Norte para o Sul ou do Sul para o Norte, mas, em espírito, é a mesmíssima coisa.
Ouço, com todo o prazer, o aparte de V. Ex•, nobre
Senador.
O Si. OCtávio Cal-doso - No-bre Sefiadoi- Pedro Simon, V. Ex• fez referência às oportunidades em que não
houve eleição direta e lamentoU_ que o seu Partido não
chegasse ao poder. Quero dizer que cada vez que se feriam essas eleições indiretas, V. Ex•, como Presidente do
MDB do Rio Grande do Sul, dizia: Qua-ndo hoUver
eleições diretas, chegaremos ao Palácio Piratini. Elas
ocorreram e o PMDB não chegou ao Palácio Piratini
perdeu as eleições. O PDS fez o Governador do Rio
Grande do Sul por eleição direta.
O ·sR. PEDRO SIMON- No meio deste debate, recebo com surpresa o aparte de V. Ex• Se V. Ex• pensa em
me atingir não foi feliz.
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O Sr. Octlivio Cardoso- Não é um problema de atingir, Ex'

O SR. PEDRO SIMON- V_. Ex• já deu9 aparte e CcU
o recebi. Se V. E~' pensa em atingir-me, não o conseguiu.
O Sr. Octávio Cardoso política, nobre Senador.

Não. É uma contestação

O SR. PEDRO SIMON - Se pensou em atingirw~ile,
não o conseguni. As Oposições, no Rio Grande do Sul,
nobre Senador, fizeram mais de 700 triil votos do_ que o
candidato de V. Ex• Eu perdi, em 4 milhões e 500 mil votos, por 22 mil votos, num resultado sobre o qual, lamentavelmente, pela primeira vez, dúvidas tivemos que
lançar. ExigimoS a-recantàgem. e o Tribunal não nos deu
porque cédulas com assinaturas dos mesários e com o_
risco no 'nome do Senador Pedro Simon apareceram em
todos os cantos do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, estou dizendo aqui O que disse ao Presidente do Tribunal e que a imprensa do Rio Griiilde d_o Sul toda
publicOu. Mas perdí por 22 mil votos. O candidato do
PDT fez600-e t:üüO mil vOtoS e o candidato do PT fez 55
mil votos. Então, quando dizia que a ·oposição era amplamente majoritária no Rio Grande do Sul, o resultado
da eleição deu. Veja-se a Assembléia Legislativa: a Oj,-õ-,;
sição tem 33 DePUtados, enquanto o GovernO tem 23.
TriÍlta e três cOntnCVüi.te e tiêS. E, Dlgil-se de passãge:m,
desses vinte- e três; quatrO São independentes, são contra
o Sr. Paulo Maluf. oezenove niaildaram seis deputados
para votar no Sr. Paulo Maluf, numa assembléia de 56.
Dezenove de um lado e o resto, a imensa maioria,-do oUtro; e os dezenove é que são representados.
Então, quando_el,l_ diz;i_a que a Oposição era amplamente majoritãr_ia, no Rio Grande do Sul, o resultado
provou; aliás, aprovou, ri obre Senador, na eleição de
1978, onde fiz um milhão e setecentos mil votos, em que
setecentos mil foram a mais do que o candidato de V.
Ex• V. Ex• veio para esta Câsa, em 1978; somando o que
o candidato de V,_ Ex• fez para o Senado da República,
fizeram menos setecentos mil votos do que nós frzemos
no PMDB. Em 1974, Paulo Brossard veio para esta Casa
com quatrocentos e cinqUenta mil votos a mais do que o
candidato da ARENA. Então a minha afirmativa, absolutamente, não tem nada de novo. Agora, volto a repetir
duas vezes, não nos deram a eleição direta, e sim a indireta, as assembléias é que elegiam; nós tínhamos maioria
na assembléia, casSã-ram tantos mandatos quantOs Tossenl necessários para que, então, a ARENA elegesse o
governador.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer, onobre Senador Rélio GueiroS.
·
··- :·O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Pedro Simon~'
acho que V. Ex' não deve se-distrair com o apB.rte âõ'ilustre Senador Octâvio Cardoso...
O SR. PEDRO SIMON --:- Surpreendeu-me apenas.
O Sr. Hélio Gueiros ... qu~ quis levar V. Ex• para outro
tema que não o que V. Ex• se propôs na tribuna. Não estamos discutindo agofa o problema do resultado da
eleição do Rio Grande do Sll_I, ~tê porque V. ExP disse
muito bem: as Oposições--venceram lá por unia larga
margem de votos. Mas, vamos__continuar no assunto que
V. Ex• trouxe a esta tribuiia. Não há a menor dúVida,
nobre Senador Pedro Simán, a decisão da maioria--da
Mesa do Senado é urna ·decisão usurpadôra, ela nll.O tinha poderes para fazer issõ~ Esse negócio de contar quC
um ministro tal ou qual do tribunal tal ou qual declarou
que não, quanto à eleição, a Mesa do Sénado é que vai
decidir tudo, isto terii Que _ser entendido em termo:;, por~
que era só o que faltaVa a-Mesa do Senado poder tudo
contra todos e contra a Constituição. Ela pode até onde

não infringe e não afronta a Constituição Federal. Ela
não- põde inovar; ela não pode chegar e dizer - porque o
problema da eleição é com ela --que está eleito o Sr.
Maluf, ou então até dizer que o Senado -não vota ... Não
pode ser assim, é um absurdo a tese do poder absoluto
Que se quer atribUir à Mesa do Senado. Na verdade, ela
usurpou poderes que não tem. Participo, entretanto, da
confiança jã expressa aqui pelo nobre Senador Gastão
MUller e, por sinal, aceita por V. Ex', quanto à integridade e correção do Senador Moacyr Dalla, porque, na verdade, S. ExP, naquela altura, não pronunciou nenhum
voto. Mas, como o representante é quem responde por
toda a Casa, S. Ex• está sendo alvo predileto de todas as
severas críticas, injustas críticaS, que se têm feito na-imprensa. O autor do ato da Mesa não é nem mencionado,
e não pensam que seja o Senador Lomanto Júnior que,
às vezes, se acusa, se ã.preseiita como voluntário, porque
não Ofoi. O Brasil não sabe, mas quem está cãrregando a
cruz sozinho é -o nobre Senador Moacyr Dalla. A.cho que
S. Ex• deve ter Omaior cUidadO quaitto ao pTOcedímento
da Mesa, porque não interessa que eventualmente seja
uma questão numérica:, aritmética..~ Na verdade, quem
ser~ o r~ponsâvel pera_!lte à História vai ser o nobre se..
rlâ:dor Moacyr Dalla. S. Ex• ê que vai encarnar essa Mesa:; S. Ex• é- Que vai encarnar OSerlilâo:-Daí a alta responsabilidade dç S. Ex• nesta atual conjuntura, pQr_que O
Brasil estâ de olhos voltad_os para o Congresso. Fala-se
C:m Mesa do SCnado, mas na hora da notícia rião é a
Mesa do Senado, é o Senador Moacyr Dalla. Mas quero
me associar à confiança e à expectativa, já expressas aqui
pelo S_enador Gastão Müller. Acho que o PMDB, também, reitera esse <i preço a S. Ex•, na certeza de que Sà.be~
rá cuinprir com o seu devei.
O SR. PEDRO SIMON - Eu acrescendo ao importante aparte de V. Ex•, Senador HéliO Gueiros, um aspecto de grande significação: em últinia análise, corno
díz V. Ex•, nós não temos eleição direfa, pelo menos não
se- deu a perspectiva de ter eleição direta, por causa do
Senador Moacyr Dalla, porque a decisão da Comissão
de Constituição e Justiça ao parecer de V. Ex•, por unanimidade, disse que a Emenda Theodoro Mendes deveria ser posta em votação imediatamente. E _foi o Sendor
Moacyr Dalla que decidiu que ela não seria posta em votação. Bom não saiu a direta, poder-se-â dizer: ela não
seria aprovada, mas não se deu chance do Congresso votar a Theodoro Mendes. Vai-se ao Colégio Eleitolal, e a
grande responsabilidade por estarmos no Colégio é do
Senador Moacyr Dalla. Por iSsO, a sua responsabilidade,
na qual V. Ex• chama, é redobrada porque poderíamos,
nesta altura, não estar vivendo esse episódio; poderia~
mos estar nas ruas, cada um com o seu candidato, buscando o apoio popular.
. __ -~;_,~g;~ra,_. nesta hora e neste momento, diz bem V. Ex•:
.~Lcw_e _qua,tro Sepadores vão decidir pelo povo brasilelr_o, ~O congresSO Nacional? É isso possível? ~ isso
v)ãvêi? -"·__.,_
·'-.__-_---!.--.__
O .$1. Hélio Guefros- Não é nem a maiOria à a Mesa_

--- ---··-o.w_-_--

o-sR. PED~O SIMON- Será isSo viável? Vê V. Ex•

qüe ba.stam 3 X 2 e· o Presidente não vota. Serâ isso viável? serã isso incrível? Parece-me que não.
Si. Presidente, o Senador Moacyr Dalla- não estou
aqü.i Orientando, não é meu feitio, nem tenho esse direito, cã"da um i:nede o seu comportamento e devemos respeitar os outros para sermos respeitados - o Senador
Moacyr Dalla é hoje, além de Senador pelo Espírito Santo, o Presidente do Congress-o Nacional e, na medida em
que ê o Presidente do Congresso Nacional, nós todos estamos atingidos na sua representatividade de Presidente
desta Casa. E na medida, também, em que essas manchetes falam do Presidente Moacyr Dalla _e falam da Mesa,
· eStão falando de todos nós, porque na verdade é a Instituição que eStá sendo atingida.
Acho que tudo isso merece uma resposta. Estou dando
a nossa, a do PMDB. Os nossos membros, na Mesa do
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Senado, os nossos membros, nesta Casa, na Câmara e no
Senado, não querem, nas medidas, nas instruções absolutamente normativas do Colégio Eleitoral, não querem
uma vírgula que favoreça o nosso candidato. Queremos
que as norritas e os costumes vigentes sejam seguidos
para o Colégio Eleitoral. Não é novidade, se fosse a primeira vez. .. Se fosse para discutir desde quando se elegeu
Castello ou-quando se elegeu Costa e Silva, poder-se-ia
discutir. Mas, há tradição. Se há tradição, vamos respeitar essa tradição. Apenas queremos isso, que as regras
estabelecidas, que as normas estabelecidas, que o uso e o
costume sejam mantidos. Serâ que é querer demais? Será
que é querer demais? Parece~me que não. Acho, portanto .. O Sr. José Frafelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -Já lhe darei o aparte.
Acho, portanto! que diz muito bem V. Ex• Agora, não
sei se V. Ex• deiXará de concordar comigo -que, em vista
de todo esse noticiário, o Presidente do CongressO deve
responder, deve dizer que isso tudo é uma infâmia, que
não é ·verdade, que isso é absolutamente incorreto, que é
uma i!].venção, que estão af a fazer uma série de afirmati~
vas que nãO correspondem à realidade, até protestar, e
ãté-ProCessaf essã gente que estâ fazendo uma calúnia
tão grave contra o Presidente do Congresso e contra à
Mesa do Senado. Dizer, enfim, que vai ter o procedimento de magistrado.
A grande verdade é que na hora que se disser: é a Mesa
do Congresso Nacional que vai presidir o Colégio_l~leilo
ral, e apurar o Colégio Eleitoral, a mim me paréCé-q-ue
não é o SenadQf_do Espírito Santo nem o eleitor do Sr.
Paulo Maluf, nem o_ eleitor do Sr. Tancredo Neves; é alguém que tenha a responsabilidade no destino deste País,
de_,es_colher Q_futuro mandatário deste País.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Fragelli,
Com todo o prazer.
O Sr. José F.ragelli - Nobre Senador Pedro Simon,
quando a Mesa deu a sua decisão, sobre a questão do
voto secreto, e acho que devia ser dado pelas bancadas
majoritárias nas assembléias legislativas, eu não senti nenhum alarme, porque achei que essa era uma arma de
dois 8:umes, podia cortar tanto de um lado como de outro. Eu disse a todos os companheiros aqui de bancada,
no mesmo instante. Então, não é a questão de nos prejudicar ou não ...
O SR. PEDRO SIMON -

Correto!

O Sr. José Fragelll - Mas a questão é o precedente
que criou, e há mais uma colocação do alto órgão que
preside o Congresso Nacional no conceito da opinião
pública. Porque mesmo que redundasse essa decisão da
Mesa em inteiramente a favor do PMDB, do candidato
das Oposições, ·mesmo assim, aquela intenção maliciosa
de prejudicá-lo, ninguém tiraría da opinião pública. Se,
agora, saem essas novas notícias atribuindo à Mesa a in·
tenção de interpretar a legislação eleitOral, surrupiando,
assim, uma competência que sempre foi, pela Constituição, do Poder Judiciário; o povo todo acredita, por~
que o mail Precedente já foi estabelecido. E vou dizer que
até eu acredito. Não_paffiCipo do otimismo dos meus
nobres colegas. Hoje, lenhO me4o de tudo da Mesa do
Congresso Nacional. PorqUê SOU po~o. estou misturado
com o povo. Aliás, sou um SeÕador tã-o simples quanto
qualquer homem da rua; vim de um.a-provfncia longínqua. E nisso, rião ofendo de mlineíra n-enhuma a Mesa
do Senado, porque os meUs SCilliri:I~QtO$ são os sentimentos do povo, que a imprensa liOj~~ddiurdo. Se o Senado, possivelmente amanhã, arrogar-se. o direito, ressuscitando aquela velha prática da primeira República, de fa_zer uma conferência dos títulos dos candidatos, essa prática estará, repito, surrupiando uma competência privativa do Poder Judiciário. E é isso que nós tememos. V.
Ex~ disse muito bem que o procedimento_que vem tendo
a Mesa do Congresso tem colocado mal o próprio Con-
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gresso Nacional, mas vai alem, coloca mal toda a classe
polítiCa, que já não tem um conceito tãO elevado naopi~
nião pública, porque dizem que os políticos usam de todos os recursos para atirigirem os seuS finS. Como, aliãs,
o próprio candidato_ oficial disse outro dia que ..o feío é
perEfer",. O que quer dizer que usar mesmo de instrumentos ilícitos oii, simplesmente, impróprios, p3ra gaflhar, é

vãlido. Eu queria ressaltar, sobretudo isso, que atribuirse à Mesa essa interpretaÇão da lei, que um delegado de
Assembléia Legislativa, de um Partido, não poderá votar
no candidato de outro Partido, é surrupiando uma atribuição_ privaÚva do Poder Judiciário.

-

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex•, nobre Senador Josê Fragelli, nãO é só um· dos Senadores mais brilhantes
desta Casa, mas ê um dos mais tranqUilos. Vejo que V.
EX•, apesar de sua tranqUilidade, 'está esgotando a sua

paciência. Não hã que se dizer Que -o Senador José Fra~
gelli é um homem ra~ícal, não há que se dizer que o Senador José Fragelli é um homem de juízo precipitado. Se
V. Ex• chega a esta conclusão, com a ponderação que o
caracteriza, qual é a expectativa e qual ~ a interrogação
que existe hoje em todo o País?
Eu faria, nobre Senador José Fragelli, apenas uma sin~
gela sugestão: que o Presidente do Congresso· Nacional
convidasse, para o seu gabinete, os jornalistas que fazem
a cobertura do Congresso todos eles, de todos osjorriaís,
e que eles lhe dissessem, com fiinqileza, ó que si com-en~
ta nos corredores desta Casa. O qUe eles dizem nos corre~
dores do Congresso Nacional? Dizem que os a tos já estão feitos, dizem que os ·~i.irfs1as" do Sr. Paulo Salim
Malllf já -estão elaborando como devem_ser as_nonm~ª'
dizem que a estratégia já estâ_ estabelecida.
E a Mesa silencia, e a Mesa não fala, e o Presidente
não diz nada. __
O Sr. José Fragellf --Não vai falar!
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• acha que não vai
falar?
O Sr. José FrageUI- Não vai falar. V. Ex• me dá licença para mais um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.
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tranho esse procedimento do Presidente. Há dois portavozes que falam pelo Presidente: o Presidente disse ísso,
o Presidente disse aquilo, o Presidente pensa isso, o Presidente pensa aquilo. V. Ex• tem razão neste aspecto.
-Quando Sua Excelência vai falar parece que numa
série de program-as de televisão- já fez um e, dig"a-se ~e
passagem, muito bonito, muito berÉt_ armado, muito beffi
estruturado, falando sobre petróleo, falando sobre energia - sobre políiica ilão fala e nós temos que ficar na
base das p_essoas que com Sua Excelência têm au_diêneia
ou de Seus porta-vozes.
S6_sci_de__uma coisa nobriSenadOi', õ- Brasil inteiro foi
às ruas clamando eleições diretas. Na verdade, o povo
queriá eleiÇão direta, mas, mais do que eleição direta, o
povo deseja mudanças, porque a Nação não aceita mais
isto que está aí.
Não é a CNBB que está aqui, é a Federação das Indústrias, Conf@eração dos E'mpresáriós, São os trabalhadores, são os estudantes, são os íntelectuaiS, Por quê?
Os governadores do PDS eleitos pelo voto popular,
por que na sua esmagadora maioria se identificam com a
Candidatura taricredo Neves ou não aceitam a candida. tu ra do Sr. Maluf'?
Será_ que é como disse, o Presidente ou os seus portavozes, por oportunismo? Ou será que esses governadores, que foram eleitos pelo voto popular, identificam-se
com suas bases e se preocupam com o seu futuro político, e querem representar o pensamento dos seus Estados?

de, o imóve_l em que eles moram, em que eles vivem,
aquilo é proPriedade deles, até o usucapião essas pessoas
estão com medo de perder. Realmente estão agitando,
estão preocupadas, porque afiilal pensavam que morreriam naquelas -posições. Queiii mais pode ter preocupição- em não dar -:Posse ao- Sr. Taricredo Neves? As
Forças Armadas? Será que as Forças Armadas vão intervir num processo contra toda a Nação'? Eu ft.ii Contra 64.
-Mas a &faride verdade é que em 64 havia um clima de
pefspectíva no País; e havia nas ruas uma mobilização
do~ pov_o, clamando -por coisaS novas ~-Deus, Pátria,
família, tr3.díção-- não me lembro mais daquela mobilização toda, em meio aquele amplo debate, refonna
agrária, reformas de base e tudo mais. Veio. Chaniãm de
Revolução ou de golpe o Movimento de 1964. Mas, agora, em nome de quem? Em ilome de quem se haverá de
travar? Não, eu acho que o Sr. Tancredo Neves ganha no
Colégio e leva. E o que é iffiportante é que o Colégio passou a ser urp_a passagem, porque, na verdade, a candida·
tura de TanCredo Neves está legitimada na rua, nas bases
popUlares. o· povo assim quer.
Reparem que- até agora ficou com· o Sr. Maluf o Governador de Mato Grosso, o Governador nomeado de
Rondônia e o QQvei-nador da Paraíba com problemas
sérios com a esposa e com a filha. E lá na Paraíba o Governador ficOu d_e um lado, e segundo consta, o Senador
que foi eleito como eu, ficará do outro lado. Será que
essa gente toda, Governador do Rio Grande do Sul, o
Governador da Bahia, o Governador de pernambuoo, o
Governador do Ceará, será que esses Governadores do
PDS tomaram essa posição, por quê? Porque representa
a vontade popular. Será que a CNBB lança wna nota
como esta, exigindo cumprimento à lei'? Diz a CNBB: o
povo queria eleição direta; não deu, o povo quer o respeito, pelo menos às normas que o próprio regime estabeleceU. Será que a CNBB vem com uma nota como esta, representando o quê? Representando que a CNBB está sentindo a vontade da _Nação.

Mas serã que toda essa gente está toda errada? A
Nação quer mudar, a Nação exige- mudariçal
Na votªção do Colégio Eleitoral, Tancredo Neves vai
ganhar; na eleição direta, Tancredo Neves ganharia. Por
quê? Por que esses Deputados do PDS estão votando em
Tancredo Neves? h aventura? Mas o Sr. Paulo Maluf está oferecendo todas as vantagens. Ele diz que vai governar com a classe ·polftica, que se ele for eleito Presidente
vai tirar os tecnocratas dos ministérios que eStão aí, e só
vai governar com os políticos. Essa frente ampla e ini.ensa que apóia o Sr. Tancredo Neves, com quem vai governar O Sr. Tancredo Neves? Quem é que pode se assegurar
que tem algum cargo, alguma Vantagem com o Sr. Ta:n~
credo Neves'? Pratic11mente, !i esmagadora maioria de
governadores e políticoS do Brasil está com o Sr. TancredQ NevC::s, Era muito mais cómodo emuito mais tranqai-..:
lo Cs"tar corri o Sr. Paulo-Sã.lim Maluf. Por que essas pessoas se identificam com o Sr. Tancredo Neves? Por que
as,bases populares estão com o Sr. Tancredo Neves? Por
que o Sr. Jair Soares, no Rio Giande do Sul, não quer
aceitar, e diz-que rião sobe na ·mesma tribuna que o Sr.
Paulo Salim Maluf? Por oportunismo? Não me parece.
Foi Ministro do Sr. Figueiredo e teve todo o apoio do Sr.
Figueiredo para ser Governador do Rio Grande do Sul.
~ porque as-pesquisas mOstram que o Sr. Maluf tem 5%
da preferência do Rio Grande do Sul, o resto ê Tancredo
Neves. ~evidente, é lógico, é natural isso que está acontecendo.

O Sr. José- Fragelli- Não vaí falar, como também até
hoje o Presidente da República não deu a explicação;
que devia dar, sobre aquela publicação do Correio BraziUe11S2, que eu comentei aqui, asSim como outros Senadores, que Sua Excelência-, falando com um alto político do
PDS, tinha dito estas coisas: primeiro, que_ o Sr. Paulo
Salim Maluf já estava derrotado; ___ ieguiido, que o Sr.
Tancredo_ Neves já estava eleito, e que na cúpula do
ExércitO havia duas correntes, uma que defende a idéia
de que deverá _se dar posse ao eleito. A segunda, dita por
Sua Excelência, de acordo__com :i_quela publicação, seria
a de que, se eleito o Sr. Tancredo Nev_es, ~le não poderia
tomar posse, pelas suas ligações com a esquerda. Essas
declarações que safram no Corteio BrazUiense, atribuídas a um alto dirigente do PDS, e que hoje toda a gente
sabe que não foi um alto dirigente do PDS, maS fÓram
declarações transmitidas por S. Ex• ao Sr. Henry Kissinger, o Senhor Presidente da República não veio dar à
Nação nenhuma explicação. Por quê? Porque não quer
se comprometer com a lei, com a Constituição, com a decência polítíCa. Eu também acredito que na mesma linha
do Senhor Presidente da República, nenhuma antecipação tranqãilízadora dará a Mesa do Congresso à
Nação brasileira, sobretudo, e particularmente, a nós
Congressistas_.

Eu diria atê que, depois de 20 anos na expectativa de
uma abertura o..povo quer mudar. Não JJ:efinitir a mudança Por ato de arbítriO da Mesa, pelo a'inor de Deus!
Ora, Sr. --Pesidente, -é arrO-star uma responsibilidade, e
nãõ sei o que poderá acontecer. A outra perspectiva, e aí
eu discordo do meu "ilustre colega, Senador José Fragelli,
argumentar que Tancredo ganhando não toma posse?
Eu não acredito. Sinceramente não acredito. Acho que
Tancredo Neves ganha no Colégio e toma posse, porque
n povo deseja isto, a Nação deseJa isto; hoje há umil ânsia de todo o País nesse sentido, à exceção de algumas
minorias.
- - -

O SR. PEDRO SIMON- Lamentavelmente, o Presidente da ReP~blica ~dota um procedimento or}ginal.
Todos os que vão falar com Sua Excelência, falam em
nome do Presidente, menos Sua Excelência. Aliás, as vezes que Sua: Excelência falou atê nós gostamos de ouvi~lo
falar, princiPalmente quando C(Stava na ÃfriCã. Mas é: es-

Realmente, hoje existem minorias que estão·' apavoradas, vamos ser claros: as pessoas que desde 1965, 1966;
de 1970, por exemplo, estão nesses altos cargos nas estataiS, que iiem lembramos mais. Outro dia, alguém pensava: ~·mas o fulano morreu". Não, ele está numa estatal.
Essas pessoas consideram aquela estatal sua proprieda-

Olhe_, Sr._ Presidente, a Oposição brasileira, ao longo
desses 20 anos lutou o tempo todo. Momentos difíceis e
momentos duros; uns exilados, outros cassados, outros
- presos, outros nas_ suas tribunas discordando do que estava aí. Houve momento, Sr. Presidente, em que até nós
mesmos nos questionávamos se seria certa a nossa conduta. Os extremados, de um lado, achando que nós está·
vamos coonestando o regíme, e que, na verdade, dávamos uma aparência de democracia àquilo que nada era;
uns partindo para a luta armada, o_utros partindo para o
voto em branco, outros partindo para a sua vida particu~
lar, defendendo até a auto-extinção do MDB. Nós contiilüãmos. A Oposição continuou, passo a passo, levando
--ã sua tese. Houve um rTIOniento em que parecia que o
modelo econômfco havia se translormado - e me
lembro, Sr. Presidente- quando Delfim era consíderado um gêni~J!l1ernaci0nal, na época do milagre. Ou seja,
em 1970, Quail.do os índices de crescimento do Brasilas manchetes anunciavam -eram maiores do que o_s da
Alemanha, do que do Japão, e o Brasil dava exemplos ao
mundo inteiro. Parecia que o modelo tinha dado certo.
Mas a verdade, Sr. Presidente, é que os números estão af.
Olhe para o coeficiente da inflação; olhe para o coeficiente da dívida externa; olhe para o coeficiente do esvaziamento do nosso empresariado; olhe para o avanço do
capital estrangeiro; olhe para o drama da luta social. Outro dia, disse, desta tribuna, o que é grave: que lá no Rio
Grande do Sul fala-se na form~o de uma geração da
fome e da miséria, coisa_que até ontem s6 se falava no
Nordeste. Mas será possível iss_o depois desses vinte e
tantos anos, onde o sistema fracassou, onde os equívocos
estão aí, Sr. Presidente, para não fal.ar nas manchetes das
Coroa-Brastel, das Delfin, das Polonetas e tudo maisL
das comissões que andam por aí, dos "casos Saraiva" e
tudo mais, sobre as quais não se responde, sobre as quais
não se diz nada, sobre as quais nada se afirma!
Ora, Sr. Presidente, se eu viesse para esta tribuna elesse aqui o chamado ''Mar .de lama", de64, quando Lacer-

3986 Sâbado 27

da atacava o Governo do Dr. Getúlio_; se eu viesse para
cã ler as manchetes dos jornais de 64, do que se dizia do
Sr. João Goulart, e comparar aquilo que se falava, àquela época, com as manchetes de hoje, do Governo -qút ai
estâ, Vargas e Jango teriam que ir para os altares da Igreja. Na verQ.ade, isso foi um pirig_o _d'água insignifiCã"Rte

diante da monstruosidade 4e afirmativ;:ts sobre o Governo que aí está. Mas que em meio a tudo isto, quanto o
povo está na expectativa - a grande verdãde é que ao
longo desses vinte anos a palavra da Oposição nunca foi
uma palavra de incentivo à luta, à violência, ao radicalismo. Mas de confiança, de lutar pelo método tradicional,
de lutar para mudar este Brasil pela via convencional, e a
via convencional indica o Colégio Eleitoral, e a via cOnvencional indica a mudança em 15 de janeiro- será que
alguém vai alterar essas regras? Alguém vai mudar isso?
QUal será a resposta popular? Violentar as regras para
fazer uma conta de chegada para ganhar o Sr. Ma_l_u~ Ou
alterar todas as regras para impor um nome de fofa?
Qual será a reação -popular?_~- isso que querem? A nossa
palavra não resolverá nad~. Voltamos rlós Para o povo e
dizemOs:-"Ora, fomos golPeados de novo, mas vamos esperar até 1990". O povo vai aceitar isso, Sr. President_~?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr: Dalla) - Eminente
Senador Pedro Sirn.on, o tempo de V. Ex• está esgotado.
O SR. PEDRO SIMON -Encerro, Sr. Presidente.
Permita-me apenas conceder o aparte ao nobre Senador
Gastão MUller e já encerro. O Sr. Gastio Müller- Senador Pedro Simon, V. Ex•
quase que abrangeu toda a problemâtica brasileira_ no
seu brilhante pronunciamento, como, aliás, é o nornlal.
V. Ex• se esqueceu de assinalar_ um ponto somente, não
contestar. b o problema da coerência. Falou-se tanto na
coerência para atacar aqueles que constituíram a Frente
Liberal etc., mas o candidato de uma facção do PDS, o
eminente Deputado Paulo Maluf, tem se vangloriado na
televisão e nas declarações, que conta com muitos votos
da Oposição··..;,;.;. do PMD6, do PDT, do PT, do PTB
mesmo, parece que a maioria está indo para lá. Para esses não hã íri"fidelidade partidária. Ele$ podem votar no
eminente Deputado Paulo Mafuf sem nenhuma conseqUência-. Agora, os do PDS, que pretendem ·votar no futuro Presidente Tancredo Neves, para esses a incoerência
funciona e o voto não seria válido. De modo que ê uma
curiosidade, apenas para ilustrar para a história, infi'-Qw
duzida no brilha_nte discurso de V. Ex•
O SR. PED~O SIMON - Muito obrigado. b muito
importante o Pronunciamento de V. Ex•, que coroa o
meu discurso.
Sr. Presidente, a Oposição b-usca a tranqUilidade. Desejamçs que o debate aqui seja em alto nível, que o debate na rua seja em alto nível,_ cada um expondQ as suas
idéias.
Sr. Presidente, nessa madrugada, dezenas de pessoas
foram presas no Brasil inteiro- São Paulo, Rio de Janeiro, Bahiã, Minãs Geraís. Forãm presas Sr. Presidente,
sem mandato judiciial_, se_m abso)utamente nada. Houve
alguma agitação no dia de ontem? Houve_ algum tumulto
no dia de ontem_? O que aconteceu? Por que essas pessoas
foram presas?"".<\. Verdade é que o Partido nos informa de
São Paulo, nos informa da Bahia, nos informã-de Minas,
nos informa do Rio que nessa madrugada, nos seus lares,
surpreendidos foram e levadas presas, também, foram. O
que o Governo quer com isto? Qual é o objetivO do Governo em meio -a-este processo. Quer agitar? Pessoas parecem identificadas com as esquerdas. Por quê? Por que
este tipo de prísão, Sr. Presidente? Qual a razão? Não_ há
dúvida que não podemos negar que pessoas devem existir, des_ejósas de tumultuar o quadro. Acredito a~ que o
Presidente da República vâ tomar conhecimento dessas
medidas, amanhã, pelo jornal. Mas pessoas estão querendo tumultuar o quadro político. Tumultuar o quadro
coruo aconteceu, ontem, no Maranhão, Sr. Presidente,
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onde, ao vivo, ila TV Globo, no Telejornal ..Hojen, ao
meio-dia, o Presidente da Assembléia, questionado pela
repórter, respondeu: "Eu sou favorável". É verdade, S.
Exfdisse: ''Eu sou favorável". É uma coisa fantá$tica o
.Pr~sidente da AsseJ?bléia dizer que é favorável às forças
~federais; cOrit · mCfralhadoras, estarem dentro da" Assembléia, e S. Ex• disse que era favoráve_l :-._.Eu sou favorável". Mas, questíonado novamente: "O Sr. pediu?"
S. Ex• resPondeu: "Não, eu não pedi, mas sou favorável." K noite, o Ministro da Justiça disse: "O Presidente
da Assembléia pediu e eu mandei." Os dois falaram ao
vivo. Às 13 horas, falou o Presidente da Assembléia: "Eu
não pedi"; às 23 horas, falou o Ministro da Justiça: "Ele
pediu e eu mandei."

Pªrece que alg_umas vezes a paixão toma conta dos homens e marginaliza o jufz;o, a razão e o bom senso. Pª'rece que essa ânsia de aparecer, parece que essa sede de
. publiclóade, parece que essa voracidade pela popularidade, que conduz à reeleição, trasntorna algumas pessoas e
cbiaS fiCa-in quase· C,.ue fora de si e continuam ansiosas da
suã: dfgilidade, do seu respeito, daquilo que os romanos
chama varn a sua existimatio, mas não têm a menor consideração pela honra, pela dignidade, pelo orgulho, pela
boa fama, pela existhnatio dos outros. Então o processo
político complica-se. Complica-se, não agora. porque o
processo ê- por eleição indireta. ~passivei que isto complique, também. Mas tivemos dias de grandes agitações,
de grandes paixõ_es, de cenas violentas na República sempre que se cogitou da sucessão do Presidente da Repúbli.ca. A agitação não constitui, portanto, um fato novo
nesta face. Constitui novidade, sim, pretender atribuir-se
a determinadas pessoas, a determinados Partidos, a determinados grupos, coisas que não fiieranl.
O nobre Senador Pedro Simon comentou da tribuna a
nota _Qa CNBB. O meu Partido, Sr. Presidente, tembém
considera que -o processo suceSsóriÇl' deve dc:s~nvolver-se
dentro dos quadros legais_e c_onstitucionaiS, que a política precisa ser exercida deníro da razão e do bom senso.
Nós também repelimos, Sr. Presidente, tod_o ato de
força, toda coação e toda corrupção, Agora temos de diM
:zer que, na nota da CNBB, existe uma passagem capeiaM
.sa, onde se diz, por exemplo:

O Sr. José Fragelli- E se isto acontecer no dia 15 de
jàneiro?
O SR. PEDRO SIMON -

~

uma pergunta.

O que essas pessoas querem, Sr. Presidente?
Engraçado é que no mundo inteiro a Oposição é que
agita, que tumultua e é o Governo que quer normalizar.
No Brasil, é a Oposição que quer normalizar e são os
participantes da candidatura oficial que querem tumultuar.
Sr. Presidente, nós fãzemos um apelo a V. Ex• Esse noticiário não pode continuar porque a pecha sobre o Presidente do Congresso atinge a Instituição. -A grande verdade é esta.
O Sr. José Fragelll -

E a classe política.

O SR. PED.RO SIMON - Este noticiáríá não pode
continuar.
O apelo que faço, Sr. Presidente, é que V. Ex• ponha
fíriiã iSto, que V. Ex• fale à Nação, como-Presidente desta Casa_e responda a isto tudo, porque os apartes dos Senadores, inclusive, dando a simpatia ao seu comporta-.
menta são muito respeitáveis, mas cada um fala por si.
Não ê o Senador Gastão MUller, nem o Senador Hélio
GU:eír-oS que poderão falar e interpretar, a nível na-Cional,
o pensamento de V. Ex•
Agora, chegando aO ponto que chegou, com os editoriaiS que saíram, com a amPla e farta perspectiva de que
a Mesa farã isto e aquilo, entendo que a Nação tem Q direito de saber, como acreditamos nós, _que V. E:t' desminta e protesta contra isto _que vem sendo dito ·ou, então, ·que tenha a coragem de dizer que tudo isto_é verdadeiro e que V. Ex• assumirá- a responsabilidade.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Octãvio Cardoso.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun·
-cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, St-S:1fCriB.d"õres:
O falecido Presidente John Kennedy, dos Estados
Unidos da América certa vez disse que daquilo que fazem os candidatos, do que fazem os políticos para terem
uma imagem e para aparecer na imprensa, seguramente
a metade constitui. desperdício, coisa desnecesâria. O
cruel, disse o Presid_ente, é que nunca se sabe qual ê a metade que se está desperdiçando.
Ouve uma pesquisa e por ela duas instituições não
apareceram bem: o Parlamento e a Imprensa Constatouse, Sr._ Presidente, que numa e noutra dessas instituiÇões
o povo confiava e confia pouco.
-·
_
Espero que ninguém venha fazer intriga da !ninha afirmação sobre a im~rensa, porque fiz ao. lado do P~ula
mento a que pertenço e que procuro não ~dêslListrar.
tyias, preocupa-me, Sr. Presidente, o momento em que
vive o Congresso Nacional, Câmara e senado, neste mom.ento em que é grande a sua responsabilidade, a responsabilidade c;l.o debate político· e- a responSabilidade da
eleição do futuro Presidente da República.

"E,m -Q_óme da ética e da lei de Deus, o suborno,
as promessas interesseiras, as compras de votos, de·
vem ser repelidos, devem ser rejeitados."
Concordamos. Agora; não vemos por que a CNBB tenha de falar nas "equívocas alegações de fidelidade partidária". Em declarações nosjorna~s,li que Dom Aloísio
Lorscheider disse que a fidelidade Partidária era Indecente e pecaminosa. "Ora, um alto dignitáriO da Igreja, que
pede respeito à lei, que pede o respeito à Constituíção,
que pede o respeito à moral e à ética, insurge-se conti:a a
discíplina partidária, contra a observância dos princípios, contra a observância do programa partidário,
como se os seminaristas pudessem se rebelar contra seus
professores,· e Os padres e os cônégos contr·a os seus bispos, e os bispos contra a autoridade do Papa. O Papa
que quer vê-los afastados da política e envolvidos com
assu_ntos da fé, da alma e da eternidade.
O SR. Jutaby Magalbies- Permite V. Ex• um aparte?

··O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO -Com muito prazer.

b Sr. JUtiaby MagÍJbies~- V. Exf está faZendo uma
coilté-siaÇão à Palavra de D. Aloísio Lorscheider sobre o
problema de fidelidade partidária e condena os conceitos
emitidos por Sua Excelência Rev:erendíssima. Mas, não
devemos mais nos surpreender com essas atitudes, porque chegamos, hoje, a yer que no seio da Igreja, infeliz·
mente, também se procura condenar a fidelidade partidária dei~. que hoje já se quer contestar a autoridade do
Papa. Já se· aceita como uma contestação- válida a falta
de respeito à autoridade do Papa. Isso é triste de vermos.
Mas, o que eu queria dizer a V. Ex• é c_om relação ao inicio do' pronunciamento, quando V. Ex• fala nas duas instituições, da imprensa e do Congresso.
Fico muito feli;!:, Sr. Senador OctáviO Cardoso, quã.il- dÕ--~e]O "ijue nós podemos conviver pacifícameitte linprensa e CongreSsõ, como consta hoje de um- artigÕ da
Jornalista Ruy Lopes, quando ele faz uma análise sobre
o probl~ma dessas denúncias que estão surgindo contra
os paflamentares e que procuram ferir a honorabilidade
dos ·parlamentares, denúncias que nós sentimos que fazem parte de um jogo de cena que está se expandido pelo
Tetri_tórío Nacional, procurando desmoralizar um can~didã:to é verdade, mas que, na r~alidade, estã_ qUerendo
desmoralizar, não apenas o Colégio Eleitol-al, mas cõmo
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a atividade parlamentar, considerando que os' parlamentares são venais para irem trocar seu voto pOr qualquer

benefício pecuniário. Mas esse Jornalista, o Sr. Ruy Lopes, faz uma análise dessa questãoe mostra que., ao.contráriO do qeu parece, perante a opiniãO pública, este
Congresso é feito de homens de bem, em que nós, aqui,
podemos nos orgulhar da atividade que nós temos no
nosso dia a dia, que não vendemos nossa consciência e
saberemos fazer respeitar a nossa vontade.
O SR. OCI'Á\'10 QARDOSO- Sou muito grato ao
aparte de V. Ex~, ~obre Senador J~tahy Magalhães.
Vejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, _com muita
apreensão, uma certa onda de descrédito nas nossas instituições ...
O Sr. Gastão MUller- Senador Octávio Cardoso, an~
tes de V. Ex' saísse para oÕtro asSu~to, hã uma angÍistia
minha em fazer~lhe uma pergunta.
O SR. OCI'ÁVIO CARD!JSO ~Pois não!
O Sr. Gastio Müller- Eu sei que V. Ex• a responderá
com a maior honestidade que o caracteriza. Hã infidelidade partidária, se elementoS do PMDB, do PTB, do
PDT e do PT, votarem no eminente Deputado Paulo
Maluf'?

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO- V. Ex• acaba de me
prestar uma preciosa colaboração.
O Sr. Gastão Müller- Tenho muito prazer em ajudá~
lo,
O SR. OCTÁVlO CARDOSO - Observados os re·
suitados da eleição de 82, somando-se o_s votos dos Sena~
dores de PDS, dos Deputados Federais do PDS, dos de-legados do PDS nas Assembléias, onde o PDS é majoritário, pelos resultados de 82, nós tínhamos uma dife-rença de 36 votos. Falecendo o nobre Senador ~ilo COe-lho e assumindo um correligionário de V. Ex•, a vantagem passou para 35 votos, ou_34, corrige-me o nobre Senador Pedro Simon._ Sendo assim, se cada um se mantiver na seu Partido, a PDS fai"ã o Presidente da Repúblí~
ca. Então, nós podemos dispensar os vo_tos da Oposição
que fomos busc~r em compensação daqueles que cometeram infidelidade. Não sei se respondi a V. Ex'
O Sr. Gastão Miiller - Não entendi bem esse fim,
porque nesse ínterim, surgiu a Frente Liberal, um grupo
do PDS, que, não aceitando a orientação partidária, não
quero ·discutir o por quê- diz o Vice-Pt:esidente Aureliano Chaves que por questão de ~tica- e de convicção,
criou a chamada Frente Liberal, que seria ou que se afirma que é um embrião de um novo Partido. De modo_que
estariam esses cidadãos enquadrados na lei de infide_Udade, ou de fidelidade. Eu prefiro chamar de fidelidade
partidária do que infidelidade partidária.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Eu prefiro situarme na terreno do compromi~so, no terreno do compro~
misso político. Acho que esses ilustres brasileiros, eleitos
pelo meu Partido, estão comprometidos com o meu_Par~
tido, eticamente, moralmente. E ê esse o entendimento
que tenho. Não tenho condições de discutir com V. Ex• e
não faria, neste discurso, porque não era o meu propósi~
to, sobre esse intricado problema de o parlamentar, Deputado Federal ou Senador, ser obriS;ado à fidelidade,
exercendo o seu direito no Colêgío Eleitoral.
O Sr. José Fragelll- V. Ex• me dá licença.
O SR. O C!'ÁVIO CARDOSO - Agora penso que
quem vem para o Cõlêgio Eleitoral, munido de um mandato do Partido majoritário, ele é mandatário âo seu
Partido e não eleitor pe-Ta sUa voniadé.
O Sr._Gastão Müller- Então, quer dizer que os peemedebistas que dizem e ameaçam que vão votàr no eminente Deputado Paulo Maluf tambêm estão errados?
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O SR. OCI'ÁVIO CARD,OSO- Mas eu disse isso a
Ex~: que fomos buscar a compensação, no Partido da
Oposição, no momento em que perdemos alguns campa·
nheiros e reconhecemos que podemos fazer. Agora, eu só
gostariâ. de tocar ...
V.

O Sr. Jutahy Magalbiles- O Senador Gastão MUller
. -declarou que ele tambêm acha _que eles estão errado_s.

O SR. OctÃVlO CARDOSO - Eu só gostaria de
fa~er •. neste ponto, uma ligeira digresSão: o nobre ex::
Senador Tancredo Neves tem o di!"ej_to de abordai-- os
nossos compãnheiros, tem o direitO ·de com eles se en~
centrar, tem o direito de pedir-lhes o voto, mas ao nossó
candidata negam esse direito. (Não apoiado!)
O Sr. José Fra"gelli-

E: o modus facfendf de abordar.

O SR. O C!'ÁVIO CAIUJOSP - S a isso que vou
chegar, ao modus faclendi. Estarrece à Nação que ho~
mens responsáveis atribuam.~ detenninada pessoa a
compra da cons-ciência e ·dos votos, sem prova,
utilizando~se atê de um parlamentar que não tem um
nlvel que deveria ter, não sou elitista, não é esse o prob1e·
ma, eu acho qUe cada um deve fazer as coisãs segundo a
sua competência e o seu preparo, eiltão, usam um pobre
homem, como o Deputado Mário Juruna, para fazer
uma acusação.
O Sr. José Fragelli- S. Ex• se apresentou,
usou._V. Ex-~ estâ colocando mal a questão.

ningu~m

o

O Sr. Jutahy Magalhães- Há mais de uma semana
que jâ se sab~a q1:1e S. Ex• ia f<!_zer_ isso, há mais de uma
semana quejã se sabia que S. Ex~ estava preparado par'a
esse show. Hã mais de uma semana que S._ Ex• jã tinha
sido _àenUilcTado,
O Sr. José Ff:ageUI- Ninguê~·o usou, S. Ex• se apre~
sentou volu-ntariamente.
.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Sr. Presidente, eu
requeiro a V. Ex' que me assegure a palavra, porque terei
imenso prazer em conceder aparte a todos os campa~
nheiros.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. EXf- um aparte?
O Sr. José Fragelll -

V. Ex• fez praticamente wna

~fe~sa,

O SR. OCI'Á VIO CARDOSO -

Eu o concedereL

O Sr. José Fragelli- Essa ofensa precisa ser repelida
e eu a estou repelindo no momento.
-O SR. PREsiiJENTE (Moacyr Dalla) aparte, nobre Senador José Fragelli.

SoliCite o

-0 SR. OCI'ÁVIO CARDOSO- NobreSenalfor Jo·
sê Fragelli, V. Ex• não pode se sentir of6Idido, porqUe
nenhuma ofensa irroguei a V. Ex• ou ao-Pártido'de

v:

Ex~.

O nobre Deputado Juruna sequer é do partido de V.
Ex•, pelo menos a que eu saiba. O que eu vi, ontem, fOi
esse pobre homem exibir, Sr. Presidente, um recibo do
seu depósito na sua própria caderneta de poupança, seri·
do depositante o mesmo, o próprio Deputado Juruna.
Eu pergunto: que prova constitui um Deputado Federal
depositar em sua conta 30 n1Hhões de cruzeiros, especialmente, Sr. Presidente, se a esposa desse Deputado _tem,
segundo noticia a imprerisa, quatro empregos um na Câ·
mara 1 um na FUNAI, um do _Riõ-de Janeiro e um qUarto
que eu não sei qual ê, mas a imprensa noticia. Então, se a
esposa_ dele_ tem_ quatro empregos, ê possível que ele tenha feitO Ul"!la poupança de_ 30 milhões de cruzeiros, e
1
que ele próprio vá depositá-la na sua conta, _
___ O que nós precisamos ..
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex' um "ãparte?
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O SR. O C!'ÁVIO CARDOSO - Eu só quero retomar, nobre Senã.dor M oacyr Duarte, o- fio do meu pensamento, se não, involuntária ou deliberadamente, serei
desviado da minha rota, e eu me propus a tecer algumas
(Considetações :>.9br.!! _Q pronunciamento que fez o meu
nobre coÕ.teiTâneo e ilustre- par desta Casa, o Senador
Pedro Simon. Fala-se, Sr. Presidente, numa onda de violênCia poli~
cial, numa onda de coação, numa onda de desrespeito
que avassala _este País. Na verdade, eu afirmo perante
este Senado que, no Estado de São Paulo, que é governado pelo ilustre Governador Franco Montara, do
PMDB, no Estado do Paraná, governado pelo PMDB,
no Estado de Goiás, no Estado do Espírito Santo, no Es·
tado de Mato Grosso do Sul e no Estado do Pará~_os delegados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro ou forani ou serão escolhidos pela bancada do
PMDB, sem nenhwna interferência de quem quer que
seja, e OgoVernO-não faZ nenhum favor niss-o, ê um direi~
to que tem o PMDB, é um direito que tem a oposição, e
ninguém obstarâ o exercício regular e legítimo desse d.i~
rei to.
. Agora, o que não se pode, Sr. Presidente, é censurar
que nwn Estado, onde grassa a desordem, a fufidelidade,
o caciquismO, a arbitrariedade, veículos da polícia doEs-.
tado, jagunços armados rondem a Assembléia Legislativa do Estado, quebrem os vidros dos ônibus, furem os
pneus dos ônibus, onde se deslocam. os Deputados do
PDS, a Polícia FCderal tenha de ficar de braços cruza~
dos, contemplando o arbítrio, a desordem a ilegalidade,
a imoralidade. E em homenagem a quem? Àqueles que,
por infidelidade, sai de seu Partido, abandona a_ Presi·dência do seu Partido, assume a candidatura da Vice~
Presidên~ia dà Óposição, e desej~ mostrar serviço, rrios~
trar que ele leva alguém para as hostes da Oposição, o
que não aconteceu.

O Sr. Gastão Müller --Tudo bem, Senador, só que V.
_Ex• ...
O SR. OCTÁVIO CARDOSO - No Rio Grande do
Sul, onde o meu Governadof não_ deseja apoiar o Candi~
dato do PDS, não se cometeu violência desse quilate.
Porquê? Porque -houve respeito à decisão da Bancada
Majoritária da Assembléia Legislativa.
O Sr. Pedro Simon OctáVio Qudoso?

Houve outro quilate, Senador

O SR. O C!'AVIO CARJJPSO - Não responderei,
nobre Seilãdor Pedro Simon, às provocações de V. Ex•.
V. EX' que: se sentiu ofendido com uma ofensa que eu
não lhe fii, quando eu falei que o meu Partido ganhou a
eleição_no Rio_ Grande d_o Sul, não fiz nenhUillã observação maldosa a V. Ex•, apenas disse o que todo mundo
sabe e o que toda a imprensa noticiou. Os homens maül
ituStreS já perderam- a eleição o, usei a expressão deste
-:-quita~, porque dessas violências estamos nos ocupando.
Já se fizeram outras, em outros tempos, mas que nãO:
vem ao casq referir, inclu~ive, certamente em governos
de correligionários d~ V. Ex•.
O Sr. Gastáo Müiler- Mas, Senador Octávio Cardo·
so, responda-me uma pergunta que é oportuna agora. V.
Ex• falou bonito· aí, com ênfase, mostrou bem o seu
espírito gaúcho ...
O SR. OCI'ÃVIO CARDOSO ~ Eu ati: agradeço
que V. Ex' tenha gostado.
O Sr. Gastilo MüUer- Gosto. V. EX• é Um bOm -ora~
dor,_ fala bem, entusiasmado, tomou embalo.
O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO - Eu não quero 1: fa·
zer titn discurso que não agrade ninguém. Se eu agradei a
V. Ex• estou recompensado n~ssa parte.
O Sr. Gastílo Müller - Agradou, a oratória, agfadou.
pergunto a V. Ex,, em que lei- eu não conheço-

Ma~.
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estriboU-se V. Ex• para afirmar e aplaudir a intervenção
federal no problema maranhensc? Qual~ a lei que permite que a PoJfcia Federal entrar na Assembléia com metralhadoras e aquelas coisas todas?
O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO ...,. Responderei a V.
Ex' por negação geral. Não hOuve intervenção no Maranhão.
O Sr. Gastio Miiller -

Ah, não! Não houve.

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO ::::.. Houve um policia·
menta ...

O Sr. Gastio MWier- Polícia Federal, dentro do plenário, com metri:t.Jadora, como se viu na televisão, ontem, não é intervenção federal?!
O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO - ~ que a televisão
não mostrou as pessoas armadas que estavam do lado de
fora.
O Sr. Gutio MUller são ...

Então, V. Ex• argUi suspen-

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO- As pessoas que estavam do lado de dentro e~am agentes da autoridade,
podiam andar armado. As pessoas que estavam no lado
de fora não podiam andar no veículo da poHeia e nem
podiam andar armados, porque eram jagunços, eram
pistoleiros-;

O Sr. José Fngelli -

Mas nenhum foi preso.

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO -Mos~ claro ,que nenhum foi preso, pois- o GoVernador era o mandã.nte!
O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Os nobres
Senadores âevem Solicitar o aparte ao -orador.

O Sr. Jutaby Magalbies-.V. Ex• permite. sobre esse
assunto, um esclarecimento?
O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Da!ia)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, peço a V. Ex• que solicite o apar~
te.
O Si'. José FrageDI- A Polícia Federal estâ.va lá para
prender os baderneiros.
O Sr. Gastão MüDer- V. Ex• argUi que televisão é
parcial.

O Sr. Jutahy-1\faga.lhies- Estou solicitando_o aparte,
para esclarecimento do assunto. .(Assentimento do orador) - Nobre Senador Octávio Çardoso, sobre este assunto eu gostaria de dar um escfarccimento a Y. Ex•, se
V. Ex' me permitir. Quando o Deputado Federal ou o
S,enador solicita garantia de vida ao Ministro da Justiça,
o Ministro da Justiça atende imediatamente. Vamos fazer justiça e.o Ministro da Justiça. E sem citar nomes,
n~ quero no momento citar nomes, nias V. Ex•s. sabem
qtíf um companheiro _de V. Exts. solicitou garantia de
vida e, durante meses e meses, dois elementos da Polícia
Federal o acompanhavam em todos os locais inclusive
aqui dentro. Armados sim não com metralhadoras mas
de revólver do lado. A diferença entre metralhadora e revólver não é tão grande assím, no caso. Apenas para
mostrar a V. Ex's. que o Ministro da Justiça atendeu a
solicitação de gara-ritia -dC vida de: parlamentar, segundo
eu-~scutei S. Ex• falar na televisão. Eu escuteij se V. Ex•
não escutou é que V. Ex• não prestou atenção.
O Sr. Pedro Sfiuon- Na televisão ele disse

que~ ..

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Pedro Simon, o orador é o nobre Senador oêtâvio
Cardoso.
-

0- Sr. Jorge Kalome - Permite um aparte, nobre Senador a título de colaboração, exatamente neste inomen-

to1

O SR. ÓCfÁVIO CARDOSO_- Darei _o aparte a V.
Exf.
O Sr. Jorge Kalume --Depuüidci denuncia GOVerna~
dor:

Deputado denuncia Governador
O Presidente da Assembléia Legislativa doMaranhão, Deputado Celso COutinho,_ d,o PDS, __eiiviou
telex a diversas autoridades federais alertando contra atas de perseguição política por Parte do governador daquele estado. 2 a seguinte a íntegra do telex:
"Cumprindo o que acho um dever, comunico-lhe
implantação revanchismo político Maranhão sob
patrocírtio Governador Luís Rocha e Seriãaor José
Samey como odiosa perseguição nossos correligionários que preferiram manter coerência partidária
processo sucessão Presidente João Figueiredo. Implantado terror policial e- administrativo Com demissões sumárias servidores públicos e substituição d~s
.tacamentos pOlíCia municípios influência- polítiCa
nossos correligionários fiéis CoerênCia partidária, representando tal procedimento indiscutível ameaça a
todos nós, especialmente minha pessoa Presidente
legislativo Maranhão. Comunico-lhe, ainda, justo
receios minha segurança pessoal e meus familiares,
diaote revanchismo político implantado nosso Estado, evidenciando o que seria o comand o politico
Nação brasileira mãos desses que se dizem justiceiros. Não me afastarei cumprimento meu dever sempre orientado lealdade partidária, responsabilizando Governador Luís Rocha e Senador Josê Sarney
por qualquer ato de agressão física ou mOral minha
pessoa, meus familiares e nossOs correligionários
coerentes orientação partidária, Deputado Celso da
ConceiÇão Coutinho, Presidente da- Assembléia Legislativa Estado do Maranhão."
_Passo o recorte de jornal às mãos de V. Ex•, que poderá ilustrar a sua defesa.

O Sr. José Fragelll terreno. da intervenção.

Isto se chama preparação do

o-sR. OCTÁVIO CARDOSO- Sr. Presidente e Srs.

~énadores; desejo prosse8-ui~ para dizer que, no meu en-

ipnder, as suspeitas, o temor, ou que palavras sejam, dos
Cjue imaginam que haverá quebra da normalidade constitucional não procedeu,
O -Sr. Gastio MüUer- Muito bemt

O SR. OCTÁVIO CARDOSO -Não creio, nem desejo e se soubesse também me alinharia entre os que não
se conformam. Posso até admitir Sr. Presidente, gostaria
que registrassem com fidelidade. Posso até admitir, Sr.
Presidente ...
OSR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla)- A Taquigra'
fia está regiStrandO e o Serviço de Som, tambêm. -

O-SR. OCTÁVIO CARDOSO- Não me refiro. Taquigrafia. Desculpe-me. Agradeço a colaboraçãO de V.
Ex• Eu gostaria de registrar que é possível que nem todas
as afirmações do Senhor Presidente da República ou de
quem diz falar por e'e tenham sido as mais felizes, mas
devo admitir que a· seu procedimento, qUe os seus· atas
têm sido coerentes, desde que assumiu a resPOnsabilidade de fazer desta Nação uma democracia.
O Sr. Gastio Mfiller -

À moda dele.

O SR. OCI'ÁVIO CARIJ9SO- ~o l're;idente da
aniStia, Sr. Presidente, Presidente da liberdade de imprensa, da imprensa que c~nsura, que critica () SC:IlhorPresiaente da República. o Presidente que tem CWDpri-

e.
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do com determinação o seu compromisso com o País e
com o povo brasileiro, e espero que prossiga. E espero
também, Sr. Presidente, que este Parlamento pelas suas
duas Casas repila com veemência todas essas tentativas
de desmoralização das pessoas envolvidas no processo
eleitoral.

O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex" Um aparte?

O SR. OCTÁVJO CARDOSO - Porque nós não poderemos estar empenhados em nomes que não mereçam
o respeito da' Nação ou que não correspondam ao cargo
para o qual desejamos conduzi-los. Ouço V. Ex•, nobre
Seruidor Moacyr D~arte.

O Sr. Moacjrr Duarte - Eminente Senador Octâvío
Cardoso, de:sejo reportar-me à análise que V. Ex• fez da
nota_divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil. Apenas para que fique registrado no discurso de
V. Ex• que, dentro do conflito de idêias e de opiniões em
que se debate a Igreja nos dias de hoje, mUitos dos seus
dignatários estão mais preocupados com o poder temporal do que com_ 9 poder espiritual; estão mais preocupa.dos c_om o que carrega o alforje do pastor âo que propriamente com ãs ovelhaS que ele vigia. E jUstamente pOr
esta razão é que a Igreja hoje se divide em correnteS bipolares, tendo uma delas como representante, talvez, o
autor ou o inspirador da nota que V. Ex• comentou com
muita propriedade. Desejo ainda, alongando meu aparte, lançar um protesto veemente contra algumas insinuações, que foram assacadas por alguns representantes
da Oposição, contra a pessoa do eminente Presidente
Moacyr Dalla, envolvendo sobre S. Ex• um véu da suspeição. Sabemos nós que a Mesa, ao editar a tos normativos de disciPiinii, o faz atr8v.ês da maioria dos seus co-mponentes. t;: _cediço lembrar-se isto. No entanto, por maldade ou por má fé, querem imputar, singularmente, ao
Presidente da Casa uma responsabilidade que não é de S.
Ex• mas, sim, dos integrantes da Mesa Diretora. E, para
concluir, quero dizer bem alto e bom som que, enquanto
alguns le_guleios da Oposição se insurgem contra a validade do ato da Mesa, o próprio Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o Sr. Ministro Cordeiro Guerra vem,
de público, através da Imprensa, e ofúece o seu arrimo à
decisão da Mesa, qualificando-a de constitucional, de
jurídica e de legal. O que existe, nesses instantes de ex-,
pectattva nacional, quando a Imprensa assesta os seus
refletores sobre aqueles que mais falam e que mais blasonam, o que está existindo, em verdade, neste__ Plenário e
no Plenário da oll~ra Casa do Congresso é a sfndrome do
_complexo de Narciso.
O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO - SoU_ milito grato,
nobre Senador Moacyr DuaTte.
Vejo três miáofones levantados na Bancada da Oposição, e terei muito prazer em conceder o aparte ao nobre
Senador José_Fragelli, se S. Ex• aínda o desejar, senão
prossigo.

O_ Sr. José Fragelll- V. Ex" pode prosseguii. Francamente, o aparte que solicitei a V. Ex• era sobre determinada passagem do seu magnífico pronunciamento ...
~O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO V. Ex•.

Muito obrigado a

O Sr. José Fragelll-... e que agora me escapa. Voltando, eu recorrerei à generosidade de V. Ex• para um novo
aparte.
O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO- Sr. Presideote, Srs.
Senadores, dizia eu que acho que importa sim é o comportamento, são os atas do Senhor Presidente da República determin<!-dos para o aperfeiçoamento do reginie
democrático, o regime que nós desejamos e que, nesta
Casa, nos empenhamos por alcançar.
Devemos te~_fé, Sr. Presidente, em que a I~ se_rá cumprida e respeitada, -mas não podemos negar, especial-
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mente ao meu Partido, o direito de cobrar daqueles que
se elegeram sob a sua legenda, o dever de acompanhar o
Partido, ou à Bancada majoritária o direito de eleger os
seusTepresentantes, como delegados partidários ao Colégio Eleitoral. E é assim, explico, Sr: Presidente, os a tos
que lamentamos, mas que não provocamos, no Estado
do Maranhão, e noticiados pela Imprensa.
'Agora, eu gostaria de chamar atenção para um fato.
Assistindo um noticioso; de televisão, ontem, ouvi quando o Presidente da Assembléia Legislativa disse ao repórter; '"'Registre, rC:g'istie_q_ueaí fOra estão os jagunços,
os capangas, nas viaturas- da Polícia Estadual, rondando
a Assembléia Legislativa. Se o senhor não fizer isso~ decairá da minha confiança. Não fez nenhuma am~ça fil~i
ca, foi uma advertência moral- o Senhor decairá da minha confiança, se não fizer este reg'istro." E não foi feito
o registro, Sr. Presidente, e deveria ter Sido feito, dos fatos que ocorreram na rua, pode ser que já tivessem passado, pode ser que já não estivessem maiS ali as viaturas.
O que quero dizer é que houve a afirmação do Presidente
da Assembléia, de que os Deputâcfos estavam ·sob o
constrangimento de forças eStrinh.as e ilegítimas, ao livre
direito de desempenharem o seu voto.
O Sr. Jorge Kalume --Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. OCTÁVIO CA!lDOSO- Ouço V. Ex•, nobre
Senadoi Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Não sei se o moriiento é _oportuno, porque no momento exato eu não tive oca,si_ã_o de
me reportar ao·assunto que_ irei-ferir neste momento.
Mas, por que esse temor das Oposições com_rel@ção_ao
ato justo, dos rnaisjusto, da Mesa, do voto secreto, se as
OpoSições defendem, e sempre estão defendendo, alardeando eleição direta, que equivale dizer voto secreto?
Por que não pode ser a escolha através do voto secreto?
Como o foi agoia, através das Assembléias:- E por que
nãcr- poderá ser pelo voto secreto, nobre Senador pelo
Rio Grande do Sul, a escolha do futuro Presidente da
República, no Colégio Eleitoral? Por que esse temor, se
estão alardeando, com muita antecipação ...

O meu propósito, Srs. Senadores, não era o de tratar
dos ~ssuntos já debatidos, mas não posso deixar de me
reportar ao aparte do nobre e estimado Senador Jorge
Kalume, quando chegou até àquilo que nós justamente
tememos, e agora, pela manifestação de V. Ex•, temem.os
comprovadamente, que é a adoção do voto secreto no
Colégio Eleitoral.

O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS:ft FBAGELLI - Só um minuto Senador
Pedro Simon. Mas, V. Ex• há de concordar, ...

O SR. JOSt FRAGELLI - Perguntamos ao nobre
Senador por que não se reivindicou essa medida nas
-eleições de Castello Branco, de Geisel, de Costa e Silva,
de Médici e de Figueiredo que af se encontra?

O Sr. Moacyr D~;~~rte- V. Ex• há de convir que para
se chegar ao modus faciendi, precisar-se-á também se
chçgar ao modus operandi. E V. Ex•, eu sei, apesar de ser
um adepto, de ser um apologista do voto secreto, jamais
dará a sua contribuição para que a Constituição seja ~1~
terada, alterando-se conseqUentemente as regras do jogo
que estão sendo atê hoje, e serão, respeitadas. Os seus temores são infundados. V. Ex• está vendo fantasmas nos
corredor_es 99 Senado.

O Si:Jubi.hy Magalhães- V. Ex•, que fazia parte de
nosso Partido, deve saber por quê.

_O sR. JóSt FRAGELLI- Agradeço a opinião abalizada do professor de Direito e concordo com ela.

O Sr. Moacyr Duarte -

O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

Permite V. Ex• um aparte?

0 SR~ J9S.t FRAGELLI- E só agora V. Ex•S que-reffi--o voto seCreto, que eu, aliás, não temo, como não
temi o que veio da Mesa, senão pelo mau precedente que
se abre.
O Sr. Moacyr Duarte -

V~

Ex• me permite?

O SR. JOSE: FRAGELLI - Não temos. eu, particularmente_gão tenho esse temor, mas é porque esses expedientes são usados como recursos esc!JSQS para torcer a
vefdade eleitoral de 15 de janeiro.

Q Sr. Moacyr D_uarte- V. Ex_• me permite um aparte,
nobre Senador José Fragelli?
O SR. JOS:t FRAGE_LLI prazer.
O Sr. M()_acyr
fundados.

Duart~-

Pojsnão, como muito

Os temores de V.

Ex~

são in-

-

O SR. JOS"E: FRAGELLI- Deus ouça V. Ex•...
O Sr. MQ.acyr Duarte- Porque a adoção do_ voto secreto só pÕderâ ser feita com a participação de V. Ex• -

O Sr. José Fragelll- Olhe onde V. Ex• quer chegar.
O Sr. Jorge Kalume- ... a vitória do candidato que S.
Ex•$ mesmo lançaram monologamente?
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O SR. JOSt FRAGELLI- Talvez até participe, mas
não queremos que se Yenha com essa ...

O Sr. Moacyr D~rte- V. Ex• apenas me honra com
uin título que eu- não tenho. Eu não sou professor de Direito.
O Sr. Pedro Simon -

Mas poderia ser!

o- Sr. Moacyr ~arte -

V. Ex• me honra com esse
título. Professor de Direito é o nosso eminente colega Se~.
n"ãdor PedrO SiriiOn. S. Ex• sim, poderá dar liçõCs; eu me
limíto apenas a aprendê-las.
O SR. JOS"E: FRAGELLI - Então, hoje, V. Ex• ga- -nha o título de Professor de Direito pelas lições admirá~
veis que nos teffi preleciona4o nesta Casa.

--

.

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOS.t FRAGELLI nobre Senador Pedro Simon.

-Concedo o aparte ao

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, esta tarde é de
um sigriificado muito importante aqui no Senado. O
aparte que foi dado pelo ilustre Senador do Rio Grande
do Norte, que o honra sobremaneira, realmente veio es~
clarecer de maneira clara essa posição.
O SR. JOS"E: FRAGELLI_- Exato!
- O Sr. Pedro Simon- Diz S. Ex•: "O voto secreto no
Colégio Eleitoral, a alteração sobre a forma de votar no
Colégio Eleitoral, só pode ser feita com o nosso voto, ...

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• é um douto advogado.
O Sr. Jutahy M_agalhies -

Democratas de ocasião._
O SR. JOS"E: FRAGELLI- Não sÕuc

O Sr. José Fragelll -Temos o direitO de desconfiar.
V. Ex• está provando isscr.

O Sr. Jutaby Magalhies- Já está ampliando o pensa~
menta do _Senador Moacyr Duar~e!

__Q Sr. M_oac_yr Duarte- V. Ex• é um hermeneuta da
ConstituiÇãO: E sabe V. Ex~, perfeitamente, ...

O SR. OCTÁVIO CARDpSO - Nobre Senador Jorge Kalume, a resposta ao aparte de V. Ex•, que muito me
honrou, não deve ser dada por mim.

O Sr. Pedro Simon- ••• com o voto dos congressitas
desta Casa.

O SR. JOSt FRAGELLÍ - Sou um advogado pro.
\
vinciano.

O Sr. Moacy~-Duarte- O meu pensamento não podeser distorcido!

O Sr. Gastão MfiUer - Permita-me, então, Ex•, que
eu dê a resposta ao nobre Senador?

O Sr. Moacyr Duarte-.,. que9 voto secreto só p_o4erã ser adotado, na eleição pelo Colêgio EieitOi:ãl, me-diante alteràção dO texto cOristitucional.
-

O Sr.Í'édi"o Slmbn- EstoU perfeitam(lnte de aco(<10
Com S. EX~ A votação ê nominal ...
O Sr. Moacyr Duarte -

O SR. OCTÁVIO CARDOSO -Não. Dê fora do
meu discurso.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero concluir para
diZC:r que tenho fê na democracia, que confio no cumpri~
menta da lei, e que espero qu1;; esta Casa e a Câmara dos
Deputados estejam à altura das suas altas responsabili~
dades, quer no debate político quer na ultimação do processo eleitoraL Muito obrigado. (MuitQ bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr ·Dalla)- Concedo a
palavra ao eminente Senador José Fragelli.
O Sll. JOSll FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo por agradecer a V. Ex• a oportunidade de falar sem ter me inscrito cotn a devida antecedência.

O Sr. Pedro Simon- Muito bem! Muito bem, é verd_ade!
Sr. Moacyr Duarte - V. Ex•, Senad_or Pedro_ Simon, é outro advogado tão bril_hante quanto o Senador
José Fragelli.
-

-o

u SR. Jos.t FRAG_ELLI sou eu, a comparação.

Agora quem agradece

O Sr. Moacyr Duarte- Tão douto quantO S_._Ex• o é.·E V. Ex• não é um aprendiz de Direito, nobre Senador
Pedro Simon, mas um professor de DirC:ito_e-o .. muito
bem" de V. Ex•. que a principio alguém pode·entender
como fina ironia, em verdade, é efetivamente o seu pensamento, como é o meu pensamento. Todos nós sabemos
que a_adoçào d_o voto secreto só poderá ser feita através
da alteração do texto constitucional. Conseqüentemente,
os temores de V. Ex• são totalmente infundados.

Exatamente!

O Sr. Pedro Simon- ... e S. Ex• haverá de convir que
há tradição: como votamos em Castello Branco, como
votamos em: Costa e Silva; como se votou eri1 Médici,
como se votou em Geísel, como se votou no General Fi~
,--8ueiredo, é- como o Colégio Eleitoral vqtarâ no sucessor
do General Figueiredo.
O Sr.- Mo;cyr Duarte -

Efetivamente!

O Sr. Pedro Simon - Aparte aa maior importância e
significado!
O Sr. Moacyr Duarte - v. Ex• me permite apenas
para um esclarecimento, Senador José Fragelli!
p SR. JOS"E: FRAGELLI - Pois não, Ex•!
O Sr. Mº--.~çyr D~rte- O meu pensamento não pode,
nem eu permito que seja distorcido. Disse e redi~o, afir~
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ram naqueles colégios eleitorais, porque é o mesmo que
dizer que, sendo o ambiente revolucionário, àquela época, um e, hoje, o aberto é outro, eles votaram covardemente, porque votaram sob coação ...

to ...

O SR. JOSE: FRAGELLI - ~ por isso mesmo, nobre
Senador, que qu<tndo a Mesa quer interpretar a legislação eleitoral, dizendo que o voto de um delegado de
um partido não pode ser dado a outro, ela estará querendo se substituir ao Poder Judiciário. Acho ·que V. Ex•
concorda.

O Sr. Moacyr Duarte- Afirmo também .que o Colégio Eleitoral terá qÜ.e adotar o voto nominal porque hoje

O Sr. Moacyr D~arte- Acho, apenas, que quem advoga tese contrária está fzendo a apologia da traição.

O SR. JOSt FRAGELLI- É uma ofensa que se faz
a todos aqueles que votaram em todos aqueles colêgios
eleitorais...

O SR. JOSE:- FRAGELLI - A questãO, então, Sr.
Presidente, não se:rã da Mesa disciplinar o vóto no Colégio Eleitoral, mas interpretar a legilação eleitOral sobre a
validade de um voto.

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador JoSé Fra8:elli?

mei e reafirmo: o -voto seCreto no·-eoJégio Eíeitofãl só
pode ser adotado mediante alteração do texto constitucional.

O SR. JOSt FRAGELLI - Agora, a forma do vo-

é cânone constitucional, consubstanciado no art. 74 da
nossa Lei maiOr, do nosso diploma maior. Também concordo com o nobre Senador Pedro Simon. Afirmo e reafirmo: o voto no Colégio Eleitoral deverá se processar
através da votação nominal. Quanto à práxis-:ldotada
nos períodos governamentais anteriores, temos que levar
em consideração que ViVíamos Sob o quante das leis de

exceçâo.
O SR• .JOS~ FRAGELLI - Lamento que V. Ex•,
nesse novo aparte, tenha desfeito toda a beleza.
O:Sr. Gastio-MüUer- Estragou tudo.

O SR. JOSt FRAGELLI- Lamento profundamen·
te, porquê V. Ex• está agora advogando não o voto aberto, o voto falado, mas o voto mudo, escrito numa folha
de papei.
O Sr. Moacyr D.~rte- Apenas não é agora,jãVenho
advogando hã muito tempo; não é agora.

o SR. JOSt FRAGELLI- Não~ o aspectojuridieo,
mas o aspecto político e o aspecto moral.
O Sr. Jutahy Mae-lhies- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS.t FRAGELLI- Por isso, acho que toda a
beleza do seu primeiro pronunciamento se dCsfez como
fumaça. t uma pena.
O Sr. Moacyr Duarte- O visual, às vezes, muda sob a
luz dos reOetores. _· _. __

O SR. JOst FRAGELLI- É uma pena que Y. Ex•
venham confirmar aquilo e neste particular é verdadeiro
-,-da palavra do nosso candidalo, que neste caso, é o
voto escrito num papelzinho do_brado colocado na urna,
é o voto dos covardes.
O Sr. Moatyr D~arte- Uma cédula, nobre Senador.
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite um aparte, nobre
Senador, sobre esse assunto?
O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador, respeitando a voz da Bahia?
O SR. JOSt FRAGELLI.!... Sr. Presidente, eu queria
só completar que quando nós falamos em chegar até o
voto secreto, nós o fizemos baseados no aparte do nobre
Senador J_orge Kalume. Ele chegou até lá. Mas, hoje,
acho que a mistificação de todas as regras, inclusive as
constitucionais, rioS podereS que -se qUef para a Mesã.,
poderes infinitOs e limitados. ..
O Sr._ Moacyr Dwarte -

Queih quer dar?

O SR. JOS.t FRAGELLI - Tudo o que se noticia é
nesse sentido: a Mesa do Senado pode tudo em matêria
de Colégio Eleitoral. ~o que se apregoa hoje: a Mesa do
Senado pode tudo em matéria de Colégio Eleitoral. ~ a
doutrina que V. Ex'S estão defendendo hoje em dia, e
que foi defendida agora pelo Senador Jorge Kalume.
O Sr. Moacyr Duarte- Existe um poder dirimidóf- de
dúvidas, que é o Poder Judiciârio. _
O Sr. Gastão Müller- Mas V. Ex' diz que o Presidente declarou ...
O Sr. Moacyr Duarte- Existe um poder dirinildOr de
_
dúvidas e controvêr.::i~s.

O Sr. Jorge Kalume nobre Senador?

V. Ex• permite um apaite,

O SR. JOSE: FRAGELLI- Aí, já, irá muito além da

competência da Mesa do Senado e portanto, do Congresso, competênCia que ê ape"nas do Poder Judicfãrlõ.
O Sr. Jorge kalume- V. Ex• me permite Um aparte,
Senador?
O SR. JOSt FRAGELLI nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo o: aparte ao

O Sr. Jorge Kalume- Já que fui citado por V. Ex•,
aliãs, lisonjeado, graças a um aparte que dei ao nobre Senador Octávio Cardosh.
O SR. JOSt FRAGELLI - Eu me sinto honrado
sempre que pronuncio o nome de V. Ex•.
O SR. Jorge Kalume- V. Ex• usou a tribuna para responder. Estou lisongeado esta tarde, mas em abono à
tese da Mesa e do nobre Senador do Rio Grande do
Norte, Moacyr Duarte, diz um grande jurista, no Jornal
do Brasil de hoje:
nuuve, na eleiçãO do Presidente Figueiredo, uma
interpretação do Caput dó Art. 74 da Constituição,
que não for questionada, embora não corresponda
ao que aliestã. Explica-a o ambiente revo.Iucionário
que· perSistia. Agora, porénl, com a liberdade política reinante, cabe argUir o texto daquele artigo, principalmente em face do Art. 75, § 2~".
E agora concluiu o grande jurista, seu cOlega:
Em conclusão: pelo texto constitucional, a
eleição para Presidente da Repú:blica se faz Por
meio de um colégio eleitoral que se reúne, em sessãO
pública, para que cada um de seus membros deposite em urna seu voto, em que indica gratificadamente
o nome do candida.l9 de sua preferência. Parte desse
colégio é constituída de delegados das Assembléias
estaduais escolhidos _da mesma forma.
O SR. JOSE:: FRAGELLI - Aquelas também eram
em sessão pública e gratificante, quer dizer ocultamente.

o· Sr. Jorge Kalume- :to Jurista JOsé Ariel Castro,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Veio em
abono à tese do ilustre Srinador pelo Rio Grande--do
Norte; ...
O SR. JOSt FRAGELLI tação jurídica ...

Pode ser uma interpre-

O Sr. Jorge Kalume- Por que não podb ser pelo voto
secreto~ riõbré -Senador?" Por quci:, se já eStão proclamando a vitória com tanta antecipação?
O Sr~ Morcyr Duarte- V Exfffie permite um aparte?
ç

O Si. Pedro Simon- Por que o medo dO voto aberto?
O SR. Jost FRAGELLI-:.._ Um moffienio que já vou
responóer. Pode sei uma interpretaçãO jurídica; mas éuma interpretação que ·ofende ã todos aqueles que vota-

O Sr. Moacyr D!IJlrte- V. Ex• me permite um aparte?

O Si-. Gastão Müller - Eu jã havia solicitado o-aparte
anteriomente.
O SR. JOSJ!: FRAGELLI - Permita-me, primeiro,
conceder o aparte ao nobre Senador por Mato Grosso,
que havia solicitado anteriormente.

O Sr. Gastão Müller - Senador, fico impressionado
ao ver um homem da categoria do Senador Moacyr
Duarte dizer-que é a apologia da traição. Então, quer di~
zer que aqueles que estãO ameaçando dizer e que afir·
mam que vão votar, sendo peemedebistas não são traidores porque vão votar no Maluf.
O Sr. Moacyr Duarte - Eu não faço exceção para
ninguêm, acho que t~dos aqueles que não votam no can..
didato de seu partido renegam a fidelidade a que· devem
estar sujeüos. Eu acho!
O Sr. Gastio Müller- Então V. Ex• concorda quene~
nhum peemedebista deve votar no Paulo Ma lu[ E o emi..
nente candidato Paulo Maluf declara em alto bom som,
fala grosso na televisão que terá, pelo menos, 50 votos
das Oposições. Sr. Presidente, eles não são traidores?
O Sr._ jutahy Magalhães - Terá mais de 50_ votos.
O Sr. Moacyi Duarte -

Eu acho- qu.e são traidorc:a

·O ·sR. jQSJ!: FRAGELLI - Sr. Presidente, quero
cont_inuar ...
O SR. PRESIDENTE- (Moacyr Dalla)- Peço aos
Srs. Senadores que solícítem O aparte ao orador que está
na tribuna.__O SR. JOS1: FRAGELLI- O pronunciamento que
eu desejava fazer, e que é em torno das declarações lúcidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ..
O Sr. Jutaby 1\faz:alhies- Permite V. Ex• um aparte,
antes de entrar na lucidez do declarante?
O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não. Do seu correligionârio.
O Sr. Jutahy Magalhies- Estamos aqui discutiriâo
esse problema do voto no Colégio Eleitoral. Fala-se em
vo~o se,Çre..to. mas acho que o debate não ê a respeito do
votO- _secreto .. O problema se situa que é voto aberto.
Preocupa-se com o fato de que alguém talvez tenha
medo de declarar o seu voto. Não é uma questão de ter
medo de declarar em alto e bom som o nome do seu candidato.
O SR. JOSl: FRAGELLI- A questão é exatamerite
essa!
O Sr. Jutaby Magalhiles- V. Ex• quando vota no Se-nado tem medo de dar o seu voto? O que se faz aquí
quando de votação nominal? Cada um dos Srs. Senadores toma assento na sua cadeira e todos nós votamos ao
niesm<rtenlpO. Isso eStâ fugindo a alguma regra de. votação nominal?
O Sr. Pedro Simon- E aparece o nome do Senador
no painel eletrônico.-- -

O Sr. Jutahy Magalhães- Exato, e lá, também, vai
aparecer o nome na cédula. E daí?

O SR. JOS!i: FRAGELU- Então, por que V. Ex•s
não defendem esse voto, um voto de homem, de m'acho,
de dizer em quem vai votar?
O Sr. Jutahy Magalbies- Esse negócio de macheza,
vamos deiXar ... _

O SR. JOS:f: FRAGELLI- Então, por que defendem
esse voto covarde, de colocar graficamente o nome do
candidato?
O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou aqui discutindo
marcheza, estou aqui discutindo outra coisa.

O SR.JOS!i: FRAGELLI- [;porque V. Ex• sabe que
há covardes que não vão ter coragem de pronunciar o
nome de Paulo Maluf no Colégio Eleitoral! V. Ex•s sabem disso e é por isso qi.JC: qUere-m o voto gráfico!
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permitiu e agora está cassando o_ aparte. Se V. Ex.• não me premite o aparte,
está bem. Mas se é para gritar~ V. Ex• me desculpe, mas
não estou com voz para ficar- gritando aqui não. Se V.
Ex• quer debater normalmente, vamos debater. Agora
gritar... ! Vamos fazer de outra maneira, porque senão
não adianta.
O SR. JOS&_FRAGELLI- V. Ex• pode terminar o
seu aparte. Pode continuar.

O Sr. Jutahy Magalhães - O que desejo é dizer que
poss-o defender esse aparte. Já declarei milhões de vezes
que vou votar no Deputado Paulo Maluf. Posso dizêw)o
agora, em 15 de janeiro, ou em qualquer época. Agora o
que defendo não é pelo fato de alguém deixar de falar
alto e bom som o nome do seu candidato, o que não quero é que a votação de um determinado Estado possa influenciar na votação de outro. O que não quero ê.que na
hora da pessoa votar...
O SR. JOS~ FRAGELLI pretação.

Ah! É uma outra interw

O Sr. Jutahy Magalhies - Eu penso dessa maneira.
(Risos.) Sr. Senador, V. Ex• permite ou não que eu conw

clua o aparte?
O SR. JOS:t FRAGELLI- Permito, mas V. Ex• tem
que reconhecer que foi um moniento de bom humor!
O Sr. Jutaby Magalhães --Agora, não posso aceitar
como certo, como correto, V. Ex• chegar, faltando três
Estados, vamos dizer, faltando Acre, Amazonas, Ronw
dônia, já com_ uma tc;:ndência de votação, Cori:ió- é que V~w
mos saber que essa tendência não vai irifluenciar num determinado voto?
O Sr. Pedro Simon - Essa é uma ofensa séria aos
membros do Colégio Eleitoral.

O Sr. Jutaby Mi.&RlliãeS- O que é que se ouve dizer
hoje? Eu _só irei votar se depender do meu voto. Então
fica esperando o resultado da votação para depois dizer
se vai votar ou não? V. Ex• acha que essa é a posição
mais correta? Pois eu acho que não, Cada um de nós
deve ir para lá sabendo o que fazer e votar conscientemente no seu candidato, sem medo, sem preocupações
outras.
O SR. JOS!: FRAGELLI medo!
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V. Ex• disse tudo! Sem

O Sr. Jutahy Magalhies - ~ o que eu acho. Nós,
aqui, quando votamos vemos nossos nomes no painel,
em conjunto.
O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS!: FRAGELLI -

Com múito prazer.

O Sr. Pedro Simon - Está provado, neste niomento,
com _os apartes dos Senadores Moacyr Duarte e Jutahy
Magalhães, ...

O SR. JOSfl FRAGELLI- Sobretudo o do Senador
Jutahy Magalhães! Eu defendo essa tese e sei que V. Ex•
nãO, Defendo e defenderei. Se gostarem ...
O Sr. Pedro Simon - •••que realmente a preocupação
da imprensa é correta, que realmente está se armando ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Jutahy Magalhães solicite o aparte ao orador; amesma coisa o nobre Senador Pedro Simon.

O SR. JOS!i: FRAGELLI - Eu concedi o aparte a S.
Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sendo asslln
tem V, Ex• a palavra, nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Por parte de V._Ex• ou por parte
do orador?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O nobre Senador José Fragelli estã esclarecendo ã Mesa que concedeu o aparte a V. Ex•
O Sr. Pedro Simon -

Realmente jâ havia -concedido

OSR. JOS!i: FRAGELLI- O Presidente tem o direito de disciplinar. O aparte está concedido a V. Ex•
O Sr. Pedro Simon- Lamentavelmente constatamos,
a esta altura, que os apartes dos dois ilustres Senadores
estão a demonstrar que o editorial do Jornal do Brasil, e
a preocupação de O Estado de S. Paulo, são, absolutamente, corretas. A Mesa do Senado deve estar urdindo
alguma coisa com relação a essa matéria. Até aceito a
tese de que esse assunto deva ser discutido; mas é a Mesa
do Senado que vai decidir? São os quatro Senadores que
o PDS tem- õ.a Mesa do Senado que vão discutiressamaw
têria? Ou essa matéria deve ser discutida no CQngresso
Nãcional? A lei complementar que disciplinou o Colégio
Eleitoral, disciplinou na base do que é tradiconal. A
Mesa pode inovar ou a votação deve ser como sempre o
fái, nominal, com a chamada de cada um, como sempre
foi no Congresso Nacional. Realmente temos que estar
preparados, porque infelizmente, neste fim de tarde, aqui
no Senado da República, demonstrou-se que as manchetes dos jornais e as críticas que são feitas ã Mesa do Senado, têin crivos de veraciáade.
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O Sr. Jutaby Magalhies- V. Exi é o dono da palavra, cu não tenho nada a fazer.
O SR. JOSt FRAGELLi- Apenas, faço wn pequeno reparo às palavras do nobre Senador Pedro Simon,
meu colega de Bancada. Porque, pode ser que isso não
esteja sendo urdido pela Mesa do Senado, ...
O Sr. Moacyr

D~-

Não esteja sendo o quê?

O SR. JOS!i: FRAGELLI- ... mas, estejam urdindo
p.Jia que a Mesa do Senado venha a adotar. Permita-me
V. Ex• esta rd:ificação ..
O Sr. Pedro Simon Eu aceito!

Estou plenamente de acordo!

O SR. JOS!i: FRAGELLI- A Mesa do Senado pode
não estar urdindo, mas que estão urdindo para a Mesa
do Senado, não hã mais dúvida diante desses pronunciamenu~s.

o-sr. Moacyr D!Jarte- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS!i:,FRAGELLI- Ouço o aparte de V. Ex•,
nobre Senador'Jutahy Magalhães.~
O Sr. Jutahy Maga:lbies - V. Ex• me permita: essa
questão de urdir, a Mesa, isso eu não posso aceitar. Em
-primeiro lugar, jamais conversei com o nobre Senador
Moacyr Da_lla a resPeito de8se assurito. ~ um assunto
que está sendo discutido na imprensa, e como Senador,
tenho o direito de dar minha opinião aqui no Plenãrio,
na presença de todo mundo e na presença da imprensa.
Portanto, nãO estou urdindo nada, estou dando uma opinião e a minha opinião é esta. Podem achar correta ou
não, mas não venham com isto querer dar ínterpretações
de que se estão tramando golpes para isto ou para aquilo. São interpretações que eu não aceito, e quem quiser
pode falar com a responsabilidade que tem. Mas esta ~
uma questão de opinião minha. E a minha opinião é esta.
O Sr. -Pedro Simon- Responda ao jornaL Responda
ao jornal.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?

um: aparte?

O-Sr. Jutahy Magalbies- A minha opinião é exclusivamente esta. Agora, não conversei com ninguém da
Mesa sobre o assunto; não estou preocupado qual vai ser
a posição da Mesa, não estou aqui para dar orientação a
ninguém, e não tfago orientação de ninguém para isto.
Eu estou debatendo um assul')to que está público e notório e que fõi levantado aqui nesta sessão. Somente isso.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite, nobi"e
Senad_or? Nã-ó poSSo aceitar essa declaração do Senador
Pedro Simon; E V. Ex• vai me peimitir refutar ...

O SR. JOS!i: FRAGELU- Mas V. Ex• sabe que são
conhecidos certos grupelhos do PDS que procuram urdir
estes golpes.

O SR. JOSE; FRAGELLI - Tenho o direito de responder ao aparte do Senador Pedro Simon; depois concederei os apartes a V. Ex•s

O Sr~ Jutaby Magalhães ...:.... Diga quais são os grupelhos então,

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V.

~x•

-0 Sr. Pedro Simon - Dê o aparte e ouça a resposta.
O Sr. Jutahy Magalhies ~V. Ex• vai me permitir refutar CsS:ii df:clar:iÇãO,- do SenadOr PedrÔ Simon, que é
muito grave. Eu não aceito! Não posso aceitar!
O SR. JOSlt FRAGELLI refute de:Pois.

V, Ex• peça a palavra e

O Sr. Jutahy Magalhies - Estou pedindo a V. Ex•
que_ permita que eu refute agora. Se V. Ex' não quiser, terei de curvarwme, já que V. Ex• é o dono da palavra.

O SR. JOS!i: FRAGELU - Como é de praxe
permita-me primeiro, V. Ex.• que eu responda ao aparte
do nobre Senador Pedro _Simon. Depois, darei o aparte a
V. Ex•

O Sr. Jutahj j\'lagalbães - Deixa de gritar, Senador
Pedro Simon. Deixa de gritar, V. Ex• só quer gritarr
O SR. JOSf: FRAGELLI - 'Permita-me, agora, responder a V. Exf: todos nós sabemos, e a.cho que y. Ex•
Sabe, que há grupos especializados em urdir tramas
como estas.
O Sr. Jutaby Magalhiles- Ah! ~?Eu não sei. Se V.
Ex' sahe, declare-os, eu não seí. Eu não sei. Eu não os
conheço.

O Sr. Moacyr Duarte- Pe.rmita-me V, Ex• um aparte?
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - (fazendo
soar a campainha.) A Mesa encarece aos nobres Srs. Se~
nado~s que solicitem ao orador o aparte. Continua -cOm
a. palavra o nobre Senador José Fragelli.

O SR. JOSE: FRAGELU - Sr. Presidente, eu vou
'passar para outro assunto.
Sr.· Presidente, quero fazer algumas consideraçõ~ ...
O St:._ Moacyr Duarte- V. Ex• me perm-ife uffi aparte?

O SR. JOst FRAGELLI- V. Ex• jã falou mais do
que eu! E w quero entrar em novo asSunto.
O Sr. Moacyr Duarte- 1:. sobre este novo assunto que
V. Ex• vai falar.

O SR. JOSl!: FRAGELLI- Veja só, Sr. Presidente,
aparte antes de eu abordar o assunto!
0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
V. Ex• estã encerrad_o.

O Sr. Moacyr Duarte pação.

Peço o aparte por anteci-

O SR, JOSl!: FRAGELLI adiante dos bois!

s, Eii• quer pôr o carro

revolucionária, eu prefiro ser leal ao meu País. Todos os
interesses desse Governador, como dos outros, em permanecer no PDS, seriallt lnuíto rriaioies do que saindo
dele. E a esses homens é que se chamam de traidores,
porque eles preferem uma solução alta para a Nação, em
vez de uma solução menor para o seu Partido.
Mas vamos continuar na análise de&sa lúcida manifestação do Governador Suruagy:
"Tancredo conseguiria manter o pacto social?"
Pergunta o repórter."
"Sim, e prova dissso é a própria heterogeneidade
das forças que apóiam o ex-governador de Minas
Gerais•.e que o _transformaram no candidato de_conciliação nacional."
Além disso ele ainda conseguiu, segundo o Governador Suruagy -, unir forças políticas heterogêneas, vindas dos :Jllais diversos se tores das agremiações pa:rtídárias mlpionais, ãlém de estar fundamentado no apoio
por,ular,,.foanifestado atrav~ ~e !odás as pesquisas até
agora realizadas. Ele conseguiu unir forças políticas regiorlais qUe tradicionalmente se opõem umas às outras.
·fados se assustaram com a visãõ do que põdúia oCorrer, caso o País não atravessasse, com êxito, esta fase de
transição, e decidiram unir-se em oposiçãO- a Maluf.

O Sr. Moacyr Duarte- Exato •. V·.Ext.saboqueeu sou
um homem do meu tempo e teabO _pressa.

"Não é possível governar o Brasil, hoje, contra a
opinião públíca."

O SR. JOSl!: FRAGELLI- V, Ex• pode atê saber do
assunto, mas não sabe o que eu vou dizer sobre ele e o
aparte tem que ser sobre o meu pronunciamento e não
so_bre o assunto que eu vou falar.
Pennito-me--íniCiãr~ Sr. Presidente.

Isto é a convicção de um homem público que foi sempre segundo as informações que tenho, um partidário até
apaixonado. Nunca transigiu na defesa aos interesses do
seu partido e dos seus partidários, mas; agora, pensando
dessa maneira, que um candidato é de dissociação Politica e da opinião pública nacio:nal, um candidato que não
conseguiu unir aqueles que respondem mais diretamente
pelos governos das diversas regiões da País~ ele preferiu
um outro candidato que conseguiu, como -diz ele, conciliar, unir as forças regionais, tradicionalmente -opostas
umas às outras.
Essa é a convicção de um jovem Governador, que agora ê chamado de traidor, como se ele não tivesse o direito
e até o dever, aquele dever categóriCO de que falava
Kant, que se impõe a um hOmem sem as evii:sivas d_as- tç,rgiversações; esse imperativo categóriCo da consciência de
um homem, de ter a coragem de abandonar o Partido_~m
que atê então militou e no qual teria todas às vantagens
para continuar, porque vê que o quadro nacional não
comporta mais aquela decisão, em arrepio- à opinião
pública e os interesses regionais diversos, aquele candidato ql!e não une edesunee-queê o candidatO do Governo.

O Sr. MoãCYf Duarte -

Dentro de dois minutos V.

Ex' me dará a honra de um aparte.
O SR. JOst FRAGELLI- Bom, eu não posso marcar o prazo. Pode ser dois, pode ser um e pode ser vinte
minutos.
É sobre a entrevista de um jovem GoV"erõador, que coloca essa questão da fidelidade nos seus devidos termos.
~aquela que já se disse ...deve-se ser mais fiel ao Partido
ou mais fiel ao Brasil?" O Governador de Alagoas-mostra muito bem que ele quer se comprometer com a fidelidade da sua consciência de brasileiro e não de partidário,
que deu problema da sucessão presidencial, na sua agremiação, rumos que ele não aceita como político, ·como
partidârio e, sobretudo, como brasileiro.
A tese de S. Ex• é que o Brasil só conseguiiâ superar a
fase de transição política se o futuro Presidente for uin
nome de conciliação nacional. e afirma que esse nOme ê
Tancredo Neves.
E diz, textualmente:

O Sr. Jutahy Magalhães aparte?

Permite-me V. Ex• um
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quê. Porque as pesquisas de opinião consideram que o
Sr. Paulo Maluf não i: um homem popular. Mas S. EX'
foi candidato a Vice-Presidente do Ministro Mário An·
dreazza, que é pessoa do mais alto gabarito e do maior
respeito, porque nós temos por S. Ex• unla grande admiração pelo trabalho qll:e executa, mas que nas pesquisas
de opinião sempre esteve abaixo do Dr. Paulo Maluf.
Então,_ V. Ex' vê_que, infelizmente, no Brasil não hã uma
preocupação com a coerência de posições e com coerência de declarações. Eu respeito muito aqueles dos quais
divirjo, aqueles que têm opiniões contrárias às minhas,
mas que são coerentes nas suas opiniões. Apena:S eu la·
mento que, aqui, se fale um coisa, hoje, e, amanhã, se
faça completamente o oposto daquilo que se declarou na
véspera. E é o que está ocorrendo. Não posso aceitar,
não sei se V. Ex• acata isso, mas eu acho que aqueles que
foram à ConvençãO" do- meu Partido,- disputá-la demo.craticamente, tinham a obrigação ética de acatar o seu
resultado. É claro, V. Ex• pode achar o contrário, pode
achar que não, mas eu oonsídero assim.

O SR. JOS.t FRAGELLI- Q1,1ero fazer uma decla~
ra_,ção. Tenho dois amigos a quem quero como a um irmão, do PMDB. Os dois vão votar em Paulo Maluf. a_
um direito que lhes reconheço, de votar no candidato da
sua escolha pelas razões que eles tiverem, razões que eu
conheço mas não vêm ao caso discutir. Como-quero dizer claramente, que eu poderia ser, hoje, um Senador
pelo PDS.
O Sr. Octávio Cai-doso- E nós lamentamos__ que não
seja.
O SR. JOS.t FRAGELLI- Mas se eu fosse um Sena·
dor pelo PDS eu sairia do Partido para não votar em
Pa,ulo Maluf e para votar em Tancredo Neves.
-O Sr. Jutahy Magalhães venção?

Mas V. Ex• iria à COo·

O SR. JOS.t FRAGELLI- Não digo issO j:lorqU-e esteja hoje na posição em que estou, mas pelas mesmas ra·
zões de Divaldo Suruagy porque eu não tenho confiança
num e tenho confiança no outro. Então eu não critico.
O Sl_'. Jutahy Magalhies- Mas V. Ex' iria à Convenção?

O SR. JOSt FRAGELLI- Mas o que não estâ certo
é V. Ex•s os chamarem de traidores."
O Sr. Jutaby MagaJhies- Eu quero dizer que não o
- chamei. Quando estava debatendo com V. Ex• declarei
logo de antemão que não os chamo de traidores.

-

-

-

.

O SR. JOSl!: FRAGELLI - ... como eu não os cha·
mo. Está bem, V. Ex• não o chama, mas quantas vezes
tenho ouvido da excelsa Bancada. Quantas vezes!

"Uma vitória eventual do Sr. Paulo Maluftraria
a ruptura do pacto social.
A candidatura Maluf- e af vem o primeiro fundamento da decisão de S. Ex•, o Governador de
Alagoas - não conta com o respaldo popular."
Foi isso que, agora mesmo; procurou mostrar o nobre
Senador Pedro Simon da tribuna. E eu acho que esse é
um fato incontestáVel, nem V. Ex•s podem contestar que
o candidato Paulo Maluf até hoje mal contou, em todas
as pesquisas realizadas, sequer com 20% da opinião
pública nacional. E a conclusão do jovem Governador
de Alagoas, é de que um Presidente que não conta com o
apoio do povo, não poderá manter a paz sõcíal neste
País, não poderá governar com tranqüilídade, não poderá administrar com eficiência. :1:. a tese de S. Ex• Quer di~
zer que esse nobre correligionário de V. Ex;s aponta uma
razão do mais alto significa-do político e social, para jus~
tificar a sua atitude, colocando-se contra o seu próprio
partido, que é como quem diz~ entre essa fidelidade partidária, abusivamente colocada pela legislação eleitoral

O SR. JO.sf: FRAGELLI- Dou o aparte a V. Ex•,
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- O assunto jâ estâ urit pOuco ultrapassado, porque foi no início do pronunciamento de V. Ex•, mas, V. Ex• falou so_bre o Governador Suruagy, e eu não chamo ninguém de traidor, ...
O SR. JOSit FRAGELLI V. Ex•

Folgo em ouvir isso de

O Sr. Jutahy Magalhães- ... cada um toma a posição
de acordo com sua consciência, acho apenas errada a Po~
siÇão:- Mas quando uma pessoa vai Para uma Convenção, disputar uma Convenção, não pode ir somente
para acatá-la se vencê-la. Iss_o_ é apenas uma outra questão, não chamo de traidor, é apenas um posiCfoiuirilento
ético~ Mas, S. Ex• foi, disputou como candidato a VicePresiden-te--âe uma das chapas e depois resolveu que não
tinha a obrigaç~o étiCa de acatar o resultado da Convenção. De nlaneira q-ue S. Ex• dá a explicação do por-

O Sr. Jutaby Magal&iles- Agõi'a, eu só faço pergun·
tas a V. Ex• V. Ex' iria à Convenção e deixaria de acatar
o resultado da Convenção?

O SR. JOS! FRAGELU - Eu iria teiltar -não acei~
tar, não ser adotado pelo meu Partido, aquele que eu repifo, que eu não aceito.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex', então, iria à Con·
venção? É uma opinião, Eu· acho uma posição errada
mas_é uma posição.
O SR. JOS.t FRAGELLI- Se derrotado, eu tomaria
esta atitude que o Sr. Dívaldo Suruagy está tomando e
que os outros estão tomando, porque eu julgaria, como
eles, que este candidato só pode desservir e não servir ao
Brasil. E eu, como eles, colocaria o Brasil acima do nieu
p-ar-tídarismo.
O Sr. Pedro Simon -O Governador Di vil.! do Suruaqueria ser candidato à Vice-Presidente. A im-

gy,~IYão
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prensa toaa publicou isso. Foi 'indicado pelos GoVemãdol-es do PDS do Nordeste, como representante deles, na
cliapa do PDS. Esses GOvernadores estiveram na presença do Senhor Presidente da República e aírrmaram;
uNós não aceitaremos a candidatura do Sr. Maluf porque ela não pode ser aceita pela Nação, vamosfazera úl-

tima tentativa; derrotados queremos deixar claro que
não aceifamos". Têm mais; foram aO-Coronel Andreazza e o Coronel Andreazza disse que retirava sua candidatura se o Sr. Maluf tamb~m retirasse, em busca de um
nome de consenso. O Sr. Maluf não retirou. Então eles,
foram na última tentativa, à Conven:ção, para buscar um
entendimento que visas-se uma solução. Então, não-fo.:
ram eles para a Convenção, buscando um resultado; petdendo, n~o aceitaram. Eles foram numa últfma tentati"'a
para buscar o entendimento interno dentro do Partido,
par.a_ Q qUe ~Ies aChavam, ljyitai' o caos~ O SR. JOSt FRAGELLI - Eu_ vou prosseguir, Sr.
Presidente, com esta mã.nifestação _do- Go-verriâdor· de
Alagoas.
Respondendo à pergunta do repórter, de que a vitóría
de Tancredo leve a esquerda ao Poder. Temor de muitos,
e temor Sr. Presidente, artificialmente criado por alguns.
Artificialmente criados por alguns e por uma pequena
cúpula militar que não representa a grande opinião das
Forças Armadas do País.
" ... Tancredo, por vários motivos, reúne todas as
condições para neutralizar radicais de ambos _os lados. Ele, hoje encarna a vontade de mudança manifestada pelo povo, mas se trata de um legftinicipresentante das classes conservadoras brasileiras... ••
" ... Tancredo faz parte da S• ge.ração dos Neves,
de São João Dei Rey; uma cidade conservadora~ de
um Estado conservador. Acho muito importante
lembrar o papel históricOde Minas como agente de
equilíbrio ... "

re-

Está dado, portanto, m:a.ís um dos motivos pelos quais
S. Ex• apóia o candidato a Presidente da República, das
Oposições.
" ... e que essa exploração que se faz de que ele vai
se entregar às esquerdas. Não acredito que o Sr. _
Tancredo Neves faça um Governo não apenas conservador mas, vamos dar uma classificação progressista social..."
O Sr. Jutahy Magalhães -

Onde está o programa?

OSR.JOSJl FRAGELLI-0 programa, V. Ex• sabe
que se V. Ex• sãii-daqui e for a um escritório qualquer,
desses especializados em assessoria politica, depois de
amanhã eles darão o programa. O Sr. Jutaby Magalhães- Qualquer um tem que ter a
assinatura do candidato. Queremos saber o que o candidato pensa.

oposição ao meu querido coblpanflCiro, Senador Pedro
Simon. Eu sou um latifunàíário reacionário-Quero chegar numa classificação menoS favorável e, Sr. Presidente,
não alimento e nem nunca aqui, nesta Casa, darei um
voto-no sentido do_ r,evanchismo. Não sou eu apenas; são
inó.meros Senadores e, aliáS, acredito que toda a Bancada do P.MDfl:,_desta Casajamilis votará qualquer medida
revanchi~~a. -~!_a-~- que é a verdade.

o·sr. Octávio Cardoso- Pennite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS:t FRAGELLI - Portanto, essa exploração que se faz., e que é aqui repelida pelo QQvernador
de Alagoas, é o que reflete a verdade da situação atual e
só aqueles que não conhecem a estratégia do Partido Comunista e das esQ.uerdas que, em todas as nações, em época de transiÇão de uma ditadura para uma democracia, as esquerdas sempre colaboram para a consolidação
democrática. Elas não fazem as badernas que estão sendo feitas aí, qu~ eu acredito que seja por extremistas da
din::ita e por a8entes policialescos, muito mais do que
por homens de esquerda, porque essa jamais foi a estratégia do Partido Comunista. E acho que V. Ex• conhece
muito bem isso. E nós temos aí os exemplos de duas
nações como _ilós, latinas, mais do que latinas ibéricas,
que são a Espanha e Portugal. Lá estão essas duas
naç-ões-que fizerani -a- transição para a democracia, e não
são as esquerdas que têm agitado nem Portugal e nem
Espanha, sobretUdO esse último país que viveria em inteira paz soCial se não fosse a questão regionalista dos
bascos.
Então, por que esse temor? Até esses povos que conoscO têm a mais profunda afinidade de caráteC de formaçãoe psicologia, nesses países, com esses povos, a democracia se consolidou cõm as esQuerdas, que não são agenteS
sub1lersivos mas estão hoje aceitando todas as regras do
jogo democrático~0 Sr. Jutahy Magalbies- Quem está sendo" processado em Portugal? 1:. o ex-Major Otelo que está sendo processado como subversivo.
O SR. JOSt FRAGELLI- b a resposta que damos a
essas explorações.
O Sr. OcUvio Cardoso - V. Ex• é devedor de um
apa_rteoou e_u'"~ou___gre~or de l:lffi aparte?

O SR. JOSll FRAGELLI - Até de dois V. Ex• tem
direito.
O Sr. Ocdrio Cardoso - Muito obrigado. Acho que
V. Ex• comete dois equívocos pela generalização. V. Ex•
diz·que o DePutado Paulo Maluf não merece a confiança
de ninguém, a: não ser daqueles ...__

O SR. JOSll FRAGELLJ - Eu não disse de ninguém
da maioria da Nação, falei até em 20%, dei um dado estatístico.

O SR. JOS:t FRAGELLI- A questão não é o-pio,...
grama, a questão é o homem que vai cumprir o programal f: a confiança, a confiabílidade ciue o -candidatO desperta. O Sr. Pau)o Maluf não ~ confiável a ninguém, a
não ser àqUeles que hoje intere-ssa estar- a seu lado.
Essa é que é a verdade.

O Sr. Ocbí:rio Cardoso- Agora, uma das últimas frases de V. Ex_•; ''Não merece a confiança, a não ser daqueles que têm "interesse.

9...~!L~utahy Magalhi.es - V. Ex• está falando em
·TRncredo conservador. O Senador· Pedro Simon nãO
deve estar muito satisfeito•..

O Sr. Octávio Cardoso- Quero·dizer a V. Ex• que tal\1eZ- eu não seja tão patriota quanto V. Ex• ...

O SR. JOSll FRAGELLI- Não sou eu quem o diz; é
a Nação toda que diz que esse homem não merece confiança. V. Ex• sabe muito bem disso.
E está dito por quem? Por um do PMDB? O que se ex~
piora, portanto, é que o Sr. Tancredo Neves queria en~
tregar o Governo às esquerdas e que admitiria o revanchismo.
Ora, estou de corpo e alma ao lado do Sr. Tancredo
Neves. Talvez eu seja riiaís do que conservador, em certa

O SR. JOSll FRAGELLI -

fl claro_

USR. JOSll FRAGELLI- Não. Os gaúchos, em geral, são muito patriotas.
O Sr. O'CtávfO Çlu-doso _- ... nem ienha um Cãráter t~o
bom quanto o de V. Ex•

O SR. JOSJl FRAGELLJ - Não apoiado!
O Sr. Octávio Cardoso - Mas quero dizer que me anima apoiar o Deputado Paulo Maluf, talvez pelas mes-
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mas circunstâncias que V. Ex• apóia o Dr. Tancredo Neves. V. Ex• pensa que ele será o melhor Presidente. Eu
penso, também, que o Deputado Paulo Maluf serâ o melhor Presidente que podemos eleger. Eu acho que nós
"não devemos fazer esse _tipo de generalizações com,o V.
Ex• estã fazendo. De minha parte, eu quero refutar essa
declaração que eu acho que não corresponde ao estilo,
ao carãter e aO temperamento de V. Ex•
O SR. JOSt FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. O~Vio Cardoso- Afirma V. Ex• que os atos
de violência, de distúrbios são da direita, que a esquerda
não faZ isso. A~~o qtie V, Ex• comete uma generalização.
O SR. JOst FRAGELLI - Eu falei no partido comunista, pode ter anarquistas, terroristas ...
O Sr. Octávio Cardoso -

Eu só queria concluir.

O SR. JOS.It FRAGELLI - ... -como há direitistas
que também são subverSivos, que têm mais interesse no
momento em subverter o quadro político social. Esses é
que têm interesse hoje.
O Sr. Jutahy M.qaJhies -

Exatamente.

O Sr. OcUvlo Cardoso - Eu só quero dizer a V. Ex•
que, no comício do seu candidato no Amazonas, o Go- -vernador daquele Estado, atribuiu aos comunistas terem
feito isso; São sempre os mesmos. Lá, eles têm uma diferença, não se! qual é. Então, V. Ex• não pode pôr a mão
no logO pOl-cetes; é que- pode ser que realffienf:-e tenbarlt sido. Eu não os acuso, realmente, eu não sei, não tenho informação de quem está fazendo ~ta perturbação, eu só
acho que a generalização de V. Ex• é perigosa. Somente
isto.

6 SR. JOSE FRAGELLI- Quanto à generalização,
referente à confiabilidade do candidato eu tenho um
dado estatístico que está em todas as pesquisas.~ a única
resposta que posso dar a V. Ex•.
Quanto à outra, me referi à estratégia do Partido Co--munista em todas as nações, sobretudo nas épocas de
transição. Acompanho isso desde de estudante, desde
quanto, na França, se fez aquela aliança que se chamou
AÇão Popular da França, Com Léoil Btum. As es.qÚerdas
se uniram num p<iCtõ social p.lrã. Colocar a França em situS.Ção de, inclusive, poder responder a ameaça nazista.
Pena que esse pactO tenha sido feito tão tarde. E eu me
rç:feri a essa estratégia do Partido Cómunista, e o goverho sabe dissq;_p:--goterno sabe que não é o Partido Comunista quem faz baderna, que não é o Partido Comunista quem vai intranqüilizar e colocar óbices ao desen~
volvimento de um programa de Governo do Sr. Ta ocredo Neves. Sabe disso o Governo, mas mistifica para-po~
der explorar, sobretudo, a boa fé de certos círculos militares e de uma parte de reacionârios do Pais, da qual eu
poderia ser incluído, mas 9ue me excluo apesar das minhas qualidades sociais ilegãtivas ...
O & • Octávio Cardoso -V • Ex• se arrolou há. pouco e
jâ está s~ eXCluindO?
O SR. JOS~ FRAGELLI - Pois é, estou-me excluindo porque a minha posição é essa que V: Ex• está vendo,
_quando eu teria todas as razões para estar do outro lado.
E aqui vem a declaração, a que se referiu o nobre Senador .Pedi-o Simon, do Governador Suruagy, dizCndo
qu~ ..antts aa -convenção ele dissera ao Presidente que,
de forma alguma, apoiaria o Sr. Matur•. Esse homem
não pode ser apontado como traidor.
Leio, aqui, na revista Veja o seguinte:

VeJA - Se Tancred_o Neves é um candida"to de
co-nciliação nacional, por que o senhor não apoiou
sua candidatura logo depois de lançada?
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•
Suruagy -

A candidatura de TancredQ ganhou

essa força_ que tem hoje porque seu opositor é Ma-

luf. Tancredo sempre quis Maluf como adversário,
porque tudo seria difl;rente se o cándidato do_ppg
fosse outro. Caso fosse Andreazza, por exemplo, o
PDS certamente não estari_a tão dividido' quanto hoje.
E, ainda, lembra os nomes de Rubem Ludwig, do General Danilo Venturinl. de Jarbas Passarinho, de Costa
Cavalcanti e mesmo de Leitão de Ab1eu _:.os malufistas
não gostam desse nome--- do"G_oy:eroador RQberto Magalhães e do Deputado Nelson Marchezan~ _
.
O PDS chegou à candidatura Maluf como? Pelas manobras que o Sr. Maluf veio fazendo muito antt;S, aliás,
de ser Governador de São Paulo. Quando distribu(a a!l- _
tomóveis aos jogadores naquele ano em_que o Brasil foi
campeão mundial, ele jã estãva com olho no Governo de
São Paulo e na Presidência da República. Quando ele
distribuía ambulâncias por todo o Norte e No~:_deste, ele
não fazia por benemerência, mas para ganhar apoios isolados de setores do PDS~

... "Não pretende vincular~se a adversários tradiciohais". Vejam bem! "Esses_ problemas regionais serão de~
cididos nas eleições de 86. Para que o País chegue até lá,
sem s_9bressaltos, precisamos de um Presidente em condições de_ convocar a NaçãQ- para- enfrent~r uma situação
difícil."
Portanto, eles não são adesistas, eles não passaiam de
lfril PartidO para outro. Eles estão formai-ido um novo
partido que vão, aliãs, formar, desde logo, para enfrentar esse golpe que se prepara de anular os votos dos delegados do PDS no Colégio EleitoraL..
-O Sr. Octávio Cardoso --0 argumentO de V. Ex• não
é bom.
O SR. JOSE FRAGELLI- Não vamos discutir esse
ãrgumeO.to, vamos deixar para outra vez.
O Sr: Octávio Cardoso- V. Ex• tem duas horas para
concluk

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Datla) --::- fazendo
soar a campainha)

. O SR. JOSE FRAGELLI - Se nós entrarmos nesse
.assunto, as duas horas não bastarão. Então, -vanios deixar que V. Ex• nos encante com seus conhecimentos jurídicos a repeito, em um debate, queserã muito interessante, aliás.
Mas, eles estão apOia-ndo um homem em quem confiam, um homem que eles julgam que é um candidato de
união nadórial, um homem que eles acham que estã
apoiado pela vonta<k: da grande_ maioria do povo brasileiro. S_ão c!ssas ~s raiões daS atitudes desses goyemadores.
_
Um homem, que vai fazer, pacific"irriente"~esSa transição do autoritarismo parã a democracia e não é adesista, deve formar um novo Partido. Nós todos sabemos, de
acordo com a tradição política brasileira, como vai ser
amanhã abolido esse famigerado princípio da fidelidade
partidária, abolida a vinculação partidária, dando aquela liberdade que os políticos brasileiros sempre tiveram
de compor as suas siiuações nacionais e estaduais? (0 Sr.
Presidente faz soar a campainha.)
Vo.u terminar, Sr. Presidente.
É essa liberdade democrãiica de organização e formação partidária e de deliberarmos sobre os destinOs do
Brasil, num momento, e de cada Estado, num outro ins-·
tante. t:·isso que nós queremos e V. Ex•s sabem que, em
torno dissO, abolidos esses Casuísmos, ·vão se fOrmar
alianças partidárias nos diversos Estados.
~ por isso que essa heterogeneidade de forças não
preocupa a Tancredo Neves e nem a nós. Preocupa a alguns que usam do fato como argumento de que ele não
terá o apoio suficiente p-ara governar. -Qu3.ildo _eu já ~is~e'
a9ui uma..vez que, inclusive na guerra, a heterogeneidade
de forças têm somado para vitórfas eVitando derrotas.
Quanto maís em política, que a meu ver, a política é muito mais instá:vel do que a guerra. De sorte que essas declarações_ oportuníssimas do jovem Governador do Estado de Alagoas põem, Sr. Presidente, Srs-. Sendores, a
questão da fidelidade partidáriaa e da chamada traição
partidária nos seus devidos termos. Depois de 2Q anos,
nessa transição de uma ditad_ura para Uma democracia,
pretendei que tudo corr~ria nO leito tranquilo das lutas
políticas, sería até uma ingel!u_ídade. S~mpre, nessas ocasiões, nessas oportunidades, houve aqueles que deixaram
as suas agremiações partidãrias,e se passaram á outras.
Eu lembraria tantos, como João Neves, que. foi a voz da
Revolução de 30, foi com GetúliO Vargas somente até
1932, e lutou por São paulo. Oswaldo Aranha, o segundo homem de Getúlio Vargas, na redemocratiZaçãõ de
1945 1 ele se formçm com a UDN, e não COJl?- o PTB em
nem com o PSD. l~so é da tradiçã~ política-dO nosso
País, Sr. Presidente, o hoje querem chamar de traidores
esses brasileiros que, ..

O SR. JOSt FRAGELLI - Eu jã vou terminor, Sr.
·Presidente, e muito obrigado a V. Ex• pela advertência.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
V. Ex• está _esgotado.

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• nesta-época-era Governador do seu Estado?

O SR. JOSt FRAGELLI - Toda essa manobra foi
feita pelo Sr. Pauto Maluf.
São esses- métodos do Sr._PaulQ Maluf que o alienaram
do cons_enso _do seu Partido. Se não fossem essas ma,_nobras do Sr. Paulo Malu_f, ele não teria a r_epulsa, de,
talvez, metade dos homens responsãveis do PDS. A verdade é esta.
O Sr. Moacyr Duarte -

Só se fala nes$e assunto.

O SR. JOSli: FRAGELLI -Não, o assunto jã variou
do discurso do Senador Pedro. Simon até Q rp_eu-,-só que
estou abordando sobre um outro aspecto.
O Sr. Moacyr Duarte- Pe;rmite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI -

Pois não.

O Sr. Moacyr Dome---:- _Fiz esta declaração e julgava
que o microfone nãO estava ligado, porque somente um
assunto tão intereSSante- e tão oportuno como este que V.
Ex• estã ventilando, poderia fazer com os seus pares permanecessem silentes quase e atentos até esta hora, numa
sexta-feira.

OSR. Josr. FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•,
mas isso eu devo à generosidade dos representantes dos
dois Rio Grandes ...
O Sr. Moacyr Duarte -

Porque o assunto empolga.

O SR. JOSt FRAGELLI- ...que são grandes em tu·
do, inclusive, na gene!Cisiâade.
O Sr. Moacyr Duarte- Do grande Rio Grallde- e do
pequeno Rio Grande.

O SR. JOSt FRAGELLI- Vou terminar, Sr, Preii' ~
dente, lendo mais uma passagem que julgo interesSãnte,
para esclarecer essa questão das motivações dos_ Governadores do Nordeste, em _apoiando a candidatura Taocredo Neves. Pergunta o repórter se ele iria ao palanQUe
com os políticos do PM_DB._ "Não estou pensando em
palanques," responde o Govet:na.dor, "e o grupo político
a que pertenço", diz ele, '"do qual faz parte o Senador
Guilherme Palmeira" ...

O SR. JOS!t .FRAGELLI - Coloca_ndo Q interesse
nacional acima do falso interesse partidário, nesse momento, fazem a sua opção pelo Brasil e não pelos desviosdo seu partidarismo. (Muito bt-"'' Palmas!}.__

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Claurlionor Roriz- Gaivão Modesto
- Carlos Alberto - Carlos Lyra """:".JosÇ Ignãcio Ferreira - Mauro Borges.

_ O SR. PRESI))ENTE (Moacyr Da~la) 7 Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex~ não estã presente.
ConcedO a palaVra ao nobre Senador Moacyr O_uarte.
OSR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS·
. CURSO Q~UE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

o Sr. Pedro Simon- sr: Presidente, peço a palavra,
como Uder, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, como Líder,
para uma comunicação.
()o SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Como
Líder, parauma comunicação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
" Ao final desta Sessão, eu não poderia deixar de fazer
alguns esclarecimentos que me parecem importantes.
Em primeiro lugar, nós, do PMDB, temos o maior respeito pelo Deputado Juruna, indígena sim, homem que
tem dificuldades imensas para se adaptar, sim, mas me
parece que o eleitorado brasileiro cometeu um ato de reparação muito importante, permitindo que ele tivesse assento no Congresso Nacional.
Acho que para nós todos é muito sifnificativa estaLe.gi;latura que tem um representante indigena aqUi, no
Congresso Nacional. Parece-me, Sr. Presidente, que as
dificuldades que ele enfrenta, de adaptação ao nosso
meio; são muito inferiores à-sinceridade e às convkções
que ele busca acertar nessa adaptação. Não vemos nada
de mais, absolutamente. Pelo contrário, muito importan~
te, muito respeitoso e muito honroso para todos nós a
p[eslmÇa do CaCique Juruna- como Deputado Federal.
Não pertence ao nosso Part_ido mas, mesmo assim, não ê
por isso que não aplaudimos o povo do Rio de Janeiro
em tê-lo trazido ao Congresso NacionaL
Em segundo lugar, Sr. Presidente, me parece importante, nós, do PM-DB, vimos, ao longo do tempo, muitas
pessoas abandonarem ri osso barco e irem para o Partido
OfiCial, quer para a ARENA, quer para o PDS. Alguns,
inclusive, hoje são ilustres pares nesta Casa, Senadores
da República, eleitos pelo Partido Oficial, integrantes,
durarite muito tempo, nOs caminhos da OpoSição.
Jamais ocupamos esta tribuna para chamá-los de traidores, para dizer que por esta ou aquela razão para lã foram e foram para lá numa época difícil, numa êpoca em
cfue a exceção era total, numa época em que não se podia
nem imaginar regime de abertura, quanto tempo duraria
para. nele chegar. No entanto, respeitamos essa intenção.
Por isso, Sr. Presidente, me parece que julgar os homens no sentido de que se estão do nosso lado são heróis
e se estão contra nós são bandidos, não me pare:ce a for_
ma mais correta.
NÕilCã-iive amores p-elo Senador Josê Sarney, pelOs
-governadores do PDS, nunca tive predileção por eles.
Tive uma posição antagónica, às vezes viril, beirando inclusive a paiXâo, mas respeitava neles, lã rio GovernO, o
desejo que tinham de acertar. Não me parece que pelo
fato deles terem trocado, não vindo para o PMDB, mas
de buscarem a formação de um novo_ partido poHtico,
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não nos parece que sejam homens que, de uma hora para
outra, a eles tenhamos que atirar pedra.

O-Sr. José Sarney foi Presidente do PDS durante muito tempo: o homem da confiança, eleito por unanimidade, sem chapa de oposição, o homem que mereceu a
confiança dos homens do PDS. Não sei qual a situação
do Maranhão. Sei que durante muito_ tempo ele teve o
apoio, o estímulo, a colaboração, o incentivO dos homens hoje do PDS, quando ele era Presidente do Partido
Oficial. Acho que, a essa altura, dizer que a situaÇão do
Maranhão é de jagunços, é de desrespeito, é de traidores,

de caciquismo, eu não sei, Sr. Presidnete. Eu só sei qUe a·
situação do Maranhão é composta daqueles homens que
ontem integravam o PDS e tinham os louvores e aplau~
sos por parte do PDS.
A hora, Sr. Presidente, que a CNBB lança uma nota,
que não tem o sentido de ser partidária, que 'não tem o
sentido de ser uma nota de oposição, mas é uma nota de
chamamento cívico- à toda_ a Nação, não posso aceitar
que se queira, neste momento, debater ou discutir
problemas que poderemos debater ou discutir com relação aos posicionamentos da nossa Igreja. Parece-me
que, nesta altura, debater e analisar que a Igreja, que os
bispos da Igreja se colocam mais no sentido temporal
que espiritual, posições e divergências que possam ter,
não é esta a hora e nem é este o momento. O momento ê
que a CNBB lançou a Nação um chamamento no senti~
do da paz social, no sentido de entendimento, no sentido
do respeito, chamando a atenção de todos nós para que
escolhamos_o mais capaz, que escolhamos o mais integro, que escolhamos o mais competente, no sentido de
dirig"ir este País.
Parec_e-me _que essa nota, deveria ser aceita Por todo
este Poder, deveria ser acatada por todos nós, porque
nós achamos que o_ nosso candidato pode se identificaf
com os principias que lá estão sendo apresel}tados, comQ
respeitamos os que possam pensar diferente.
Não podemos, Sr. Presidente, aceitar a tese de que ie
deva cobrar fidelidade partidária dos que se elegeram
sob uma determinada legenda; essa eleição, Sr. Presiden_;
te, é uma eleição indireta, mas é uma eleição indireta que_
não tem nada de direta, porque, na verdade, se elegeu
quanto e quanto tempo atrãs? Eu fui eleito em 78, Sr.
Presidente e v_ou participar do Colégio Eleitoral, elegendo o Presidente da República, em 85. E como eu, muitos
parlamentares que estão aqui, neste Senado, também fo-.
ram eleitos em 1978, como V. Ex:~ Querer nesta hora,
neste momento, eu tenha que votar de acordo com uma
determinação partidária e não de acordo com o sentimento daquilo que eu ache que pensa o meu povo,
parece-me um absurdo, parece-me fugir de toda a realidade.
Por outro lado, Sr. Presidente, parece-me realmente
importante analisar a afirmativa do Senador J_utahy Magalhães. Diz ele que a votação não pode ser nominal,
porque começando pelo Norte ou começando pelo Sul,
conforme o resultado que ela for apurando, pode influenciar para que parlamentares mudem os seus votos,
dando~os àquele que jã tem COndição de vitória.
Esta me parece uma afirinativâ realmerite inuito graVe,
em cima dos membros do Colégio -Eleifora.I. Dizer Sr.
Presidente, que a votação a favor ou contra o candidato
que o membro do colégio pretende votar, ele alterará o
seu voto de acordo com o resultado que for aparecendo,
me parece uma ofensa da maior gravidade, me parece
uma humilhação que se faz àqueles que comporão este
Congresso.
Por últíino, Sr. Presidente, quero dizer- a V. Ex•, e falo
em nome da direção regional do Pf>1DB, em nome c?a Li_derança do meu Partido, Cfue nós estamOs aqUi no sei'iti·
do de buscar, realmente~_ o_ entendimento, o diálogo para
sairmos desse impasse em que nos encontramos, e buscamos, por parte de V. Ex•, como Presidente do_ Congtes-
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so, a obrigação e o dever de sermos ouvidos, de sermos
chamados ao debate, no sentido de sabermos como serão
as normas, as instruções, que a Mesa baixará com relação a- eisà-inatéria.
Não podemos, Sr. Presidente, ser surpreendidos, aparecendo nos jornaís, nt.i.ffia convocação de segunda-feira,
ou numa convocação extra, sei lã para quando, com medidas que acredito, ar sim, confio em-que V. Ex• jamais a
tomará, porque na nossa opinião, Sr. Presidente, pela
ConstituiçãO, pelo Regimento Interno e pela tradição, o
nosso pensamento é muüO claro, é muito preciso, é no
sentido de qUe dentro do Colégio EleitOral a võf.ação
deve ser feita como foi feita tradiciõnalmente no passado: chamar o parlamentar, s-enador, Deputado Federal
oU DepUtadO-Estil.dua\ e ele, alto, no ril.icrofone, dá _o seu
voto no candidato de sua preferência. Na nossa opiniãO,
Sr. Presidente, é isso que diz a Constituição, é isso que
diz a regulamentação do Colégio Eleitoral, e é isso que se
fez até hoje em todas- as reuniões do Colégio Eleitoral.
Não podemos crer, Sr. Presidente, podemos até aceitar as teses, como do ilustre Senador dO- Rio Grande do
Norte, mas a debater esse aspecto, temos que debater
discutir e votar no Congresso Nacional. O que não pode
ser são quatro ou três Senadores que tomem uma decisão
à revelia da tradição, à revelia da ConstituiÇão, à revelia
do Regímento, e à revelia da maioria do Congresso Nadanai.
Confio no procedimento de V. Ex•, e tenho certeza dq
que poderemos estar tranqUilos neste sentido, de que V.
Ex•, apesar do debate que se está travando, haverá de
permitir que este Congresso seja ouvido, e nós não seja~
mos surpreendidos- c-om uma decisão que poderã fazer
cõm que os destinos, realmente, dessa eleição e os destinos deste País, sob a responsabilidade dos que tomarem
essa decisão, tenham rumos que não desejamos.
Era o- que tinha a dizer, Sr. Presiderite. (Muito bemJ)
O Sr. Octávio Cardoso (PDS- RS)- PeçO a pã.lavra~
Sr. Prlbsidênte, -para uma brevê comuriicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra a V. Ex•, como Líder.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS)..:_ Sr.
e Srs. Senadores:
Meu Partido, pela sua liderança, fez questão de ressaltar que naqueles Estados governados pelo PMDB, e
onde a Bancada do PMDB é majoritãria na Assembléia
Legislativa, nenhuma violência, nenhuma coação, nenhuma arbitrariedade, nada foi praticado no sentido de
obstar ou de dificultar a livre manifestação da Bancada.
O que se disse foi que no Maranhão hivia necessidade
de se garantir a livre manifestação dos Deputados do
meu Partido. Foi apenas isso.
Segupdo, Sr. Presidente. NingUém fez" referência à circunstância de determinado Deputado pertencer a uma
nação indígena. Ontem eu tive Ocasião de dizer que não
acreditava na denúncia feita por um Deputado do Paranã, que havia dito que recebera vultosa importância para
comprometer o seu voto, e nem de longe alguém veio dif
zer -que ri6S havíamos irrogado ofensa contra a raça ger~
mâniCa, de onde descende aquele Deputado. Não se trata disso.
__ O que frisamos, no nosso discurso, é que desejãvamos
que as pessoas que tanto prezam a sua honorabilidade, o
seu nome, a sua _boa fama e a sua dignidade, tivessem em
igual contra a honra, a boa fama e a dignidade dos ouPr~idente
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esc-olhesse um candidato de um Partido ficasSe sujeito a
esse detentor da sua confiança, do seu mandato, de nãd
ctimprir as detefffiinações do seu votO.
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Mi!Uer.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia' o seguinte-diséurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
O Senhor Presidente da República condena, energicamente, as pressões que poderiam estar havendo das Oposições ao Colégio Eleitoral, ou outras demonstrações negativas daqueles que não se coadunam com a incompetência, preguiça e Outras questões que norteam a atual
conjuntura do desgoverno que se finda, felizmente.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando as pres·
sões e mesquinhez são praticadas pelos governistas, aí
não há nada de mais.
Essas pressões ainda têm um carãter pior: são bobas,
pois atingem pequenos detalhes da vida de uma comunidade.
Atb na ãrea da Comunicação, onde se nota que, aparentemente, pelo menos, o Sr. MinistrO não faz pressões,
encontra-se fatos lamentáveis.
Recebi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um documento do Diretório MuniCipal do PMDB de São Felix do
Araguaia, pelo qual o Partido protesta, contra o comportamento parcial da RADIO BRÁS naquela cidade. O
Sr. Gerente da RADIOBRÃS, naquela cidade, acha que
a RADIO BRÁS é órgão particular, de propriedade do
PDS e dos seus adeptos.
O Sr. Gerente da RADIOBRÁS, em São Felix do
Araguaía, coloca no ar as falas pitorescas do Sr. Paulo
Salim MalL;tf e não _faz o mesmo quando se apresenta ao
povo brasileiro o futuro Presidente, Dr. Tancredo Neves.
Esses fatos vêm-se repetindo e não são atitudes justas.
A RADIO BRÁS é um órgão público, vive dos impostos
pagos por todos e não por uma facção e outra ser marginalizada.
Até por inteligência, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
os servidores da RADIOBRÁS, em São Felix do Ara~
guaia, deveriam estar acima de influências partidárias,
pois, a .. mesa vai virar", Tancredo será o Presidente, e
daí poderá haver revanchisrno, embora não se coaduna
com os nossos_ princípios.
Ainda agora, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, um Se~
cretário do Estado do__ G_overno de Mato Grosso, no dia
ll-9-84, esteve em- São Felix: e foi tratado com todas as
deferências natUrais pelo pessoal da RADIOBRÁS, mas
essa gente não poderia colocar à disposiÇão do PDS local
as viaturas ·p3:ra transportar pessoal para ouvir a lengalenga do Secretário do Estado, bem como colocar carro
-da RADIO BRÁS à sua disposição para uso particular.
Através destas linhas, faço um apelo ao sr. Ministro
Haroldo de Mattos e ao Presidente da RADIOBRÁS,
para que recomendem aos funcionários daquele órgão,
em São Felix do Araguaia, não pratiquem atas de c_unho
político partidário. Não é justo e nem se afina, com a ética, com a moral e os bons costumes.
Lembro diretamente aos Srs. servidores da RADIOBRÁS, em São Felix do Araguaia, que tenham juízo. Lembrem-se de que ~•atrãs do morro tem morro".
Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nota oficial do
PMDB, Diretório Municipal de São Felix: do Aragu<,tia,
Presidido pelo dinâmico correligionário Alcides Milhoruem de Cerqueira.

Jros.
Por fim, Sr. Presidente, dissemos que apoiávamos a
nota da CNBB, q_uand9 quer lisu_ra, respeito à lei e a díg~
nidade no processo suCessório. Nós apenas censuramos a
nota no que ela se insurge contra o que chama de indevida fidelidade, como se os Partidos nada valessem, como
se os Partidos a ninguém obrigasse, como se o eleitor que

Nota do PMDB
"A chegada da RADIOBRÁS a São Feiix: do Araguaia trouxe grande esperança a essa comunidade, pois
estã ligando o nosso pequeno e longínquo município aos
acontecimentos diários, ocorridos em todo mundo~
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No entanto, a mesma empresa a nos trazer "tão grande
espectativa nos faz agora decepcionados espectadores

dos programas por ela transmitidos. Estamos nos referindo ao fato acontecido nos tlltimos dias, quando esperávamos a transmissão do programa onde falaria o pi-esidenciável Tancredo Neves, que por duas vezes foi anunciado e nenhuma vez transmitid9.
Ficamos sim decepcionados pela seleçào fCTta Pelos
membros da RADIOBRÃS, pois o programa da Bandei,rantes, que trouxe a mensagem do presidenciável Paulo

Maluf, foi transmitida atê à madrugada do outro dia,
sendo que é do c-onhecimento de todos a iriterrüpção- da
programação às 23 horas, todos os dias.
TivemoS também -a oportunidade de observar outros
fatos, como o ocorrido no dia 11-9-84, quando aconteceu a visita do Deputado Estadual Ricardo Corrêa, ein
que o carro da RADIOBRÃS ficou durante todo o dia à_
disposição dos preparadores, transportando gente para
essa reunião política.
Agora fica a interrogação: será que ê também ordem
de Brasiiia? Pois, segundo infoi"_mãções do gerente local,
essas atitudes tomadas foram em cumprimento de ordens vindas de Brasília.
Parã que pOssamos ter os mesmos direitos que outras
cidades, esperamos que as nossas autoridades tomem conhecimento desses acontecimentos.
Assim, contamos com a colaboração dos nossos Deputados Estaduais, Federais eSenadores, para que levem
ao conhecimento das autoridades competentes esses desagradâveis fatOs õCorridos na-nossa cidade."
_- ~
Era o queí:IOha a dlzer, Br. Presiderite. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAIIY MAGALIIÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguiilte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Não é preciso grande dose de iniaginação para preS~
sentir o qoantum de dúvida e hesitação acompanhou o
gesto mi.ineiro do ãgricuitor, que coiceou na terra as sementes, em vista de uma nova safra.
O panorama economicamente sombrio dos últimos
meses e a próxima mudança no governo federal aumentam a insegurança, o cO:iisttãngimerüo oU-ó i-eCefci dõ
descapitalizado h"Omem dO -campo.
Para. aquilatar sua coragem e descobrir seus anseios,
uma equipe de jornalistas e repórteres da GAzeta 'Mercantil deslocou-se para as vârias partes de nosso imenso
território, realizando sondagens e entrevistas.
o- reSultado deste tr3.balho e mais a falã cOmpetente
das maiores autoridades brasileiras em matéria de politica agrícola compõem o Relatório Sifra 84/85, publicapo"
pelo mencionado jornal especializado, em setembrO últi~
mo, com substanciosas análises em 38 pâgin:is.
A útil publicação inicia~se por uma matéria de Tân~
Nogueira Alves, intitulada: "A retomada do ânimo agncola". Nela, a colunista demonstra que nossos agricultores estão diante de um grande desafio, poTs precis:iin'litvestir no aumento da produtividade, maximiZando a
produção e a receita.
E comenta; ••oo sucesso que tivet'em dependem mui~
tas coisas: a afirniãção da prioridade agrícola deste governo até o último dia do mandato; a geração de excedentes exportáveis que em muito servirão -ao--próximo
governo - seja quem for que ganhe as- eleições di 15 _âe
janeiro- para aliviar o aperto cambial do País no próximo ano;- e, pelo menos, alguns meses de abastecimento
tranqUilo de gêneros para a população no difícil momento que vive um País como o Brasil, sempre que muda o
Presidente da República."
O mesrilo estudo afirma que este-é um ano deciSívO
para o produtor rural, cuja lucratividade depende essencialmente de sua capacidade gerencial e do Uso inti:nSivo
da tecnologia, das mâquinas e insuritos modernos.
Vivendo de dois instrumentos principais, a saber, de
subsidias a-o Ílnanciamento da produção e da garantia
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do livre comércio dos produtos agropecuârios, qualquer
perspectiva de alteração desses pilares pode lhe ser preju~
dicial.
E foi, portan~o, apostando na continuídade da política
agrícola atual pelo futuro Presidente da República que
ele solicitou seme_ntes melhoradas, fertilizantes, defensi~
vos, máquinas e implementas agrícolas, equipamentos
de irrígação etc.
Foram diferentes e variáveis em função das culturas os
resultados obtidos por ele no ano anterior e, por isso
mesmo, não deixou de have_r de SU!J. parte uma decisão
refleti da, no sentido de investir em produtos que possam
garantir-lhe uma remuneração adequada e proporcional
aos_ custos com que se onera.
~ pes_quisas recentes têm demonstrado uma certa
profiSstorlaHzaÇão no campo, que gera uma maior diversificação de plantios, conforme os espaços.
Afirma a Gazeta Mefcantil que, atualmente, os produiaTeS rur-ãis dificilmente~_apostam em um único produto,
prefeiÜido plantar, ao lado de culturas tradicionais,_safras temporârias _como a Soja e o milho, deixando espaço
para investirileritós_
novas culturas de exportação,
como a Jar~ja.
--:-~-.
E a liberdade de su~s opções tem de ser preservada, ao
me"smõ tempo enf qu·e a pOlítiCa agrícola do Governo
deve se manter estâvel para que ele possa produzir ecomercializar seus produtos.
E, de fato, a julgar pelas entrevistas dos presidenciáveis constantes do mesmo- Relatório, não hâ por que se
temer uma brusca· alteração das diretrizes atuaj_s.
O candidato da OposiÇão, se eleito Presidente daRepública, promete ouvir os produtores rurais a_ntes de detalhar a política agrícola do seu Governo.
Mas jã tem algumas linhas definidas: não eliminará os
subsídios à agricultura, que são freqUentes em todos os
países, tendo em vista que a atividade agrícola, apesar de
__ toda a1é.cnica, é uma das mais arriscadas do pOnto de
vista económico.
Prega igualmente a prática de preços mínimos remu~
neradores, sem temer efeito inflacionádo Oiiâe lm~ssão,
na base monetária, com a política pretendida.
Paulo Maluf alimenta a grande pretensão de alterar de
50 para 80 milhões de toneladas a produção de grãos no
Brasil.
AUrma que cOntfn\iiráã-aar, tal qual o Presidente Figueiredo, prioridade à agricultura, cuja. produção deverâ
creSêer à baSe de 7% ao ano.
Argumentou que ••o País tem feito largos investimentos, através de poupanças internas e principalmente externas, em obras multibilionárias e âe retorno lento.
Poucas delas renderão antes do ano 2000. O que temos
de fazer', portanto, é investir em setores económicos de
resposta rápida. E nenhum seta r tem uma relação custo~
_beneficio melhQr que o da agricultura".
Ao que Parece, não haverá mesmo problemas de transição, no -que tange à agricultura.
O Ministro Delfim Netto, artífice da prioridade agrícola, orgulha-se em deixar a seu sucessor uma agricultura consçlidada e urna safra superior à de 1984, que repreM
sentou, aproximadamente, 50 milhões de toneladas.
Neste último qUinqüênio houve incorporação de i1.ovas fronteiras à ãrea tradicional de cultivo, mas, sobretudo, aumento da produtividade~ _
Comenta o titular da SEPLAN: ''A produtividade ainda terá de aumentar niuito em virtude da liberdade de
comêrCío que se introduziu_ na agricultura nos últimos
anos, o que eu considero uma conquista definitiva por
parte dos agricultores, da qual não abrirão mão no futuro, seja qual for o governo que nos suceder."
Do mesmo modo, Nestor Jost antecipou que o próximO governo não será obrigado a importar alimentos
para suprir deficiências -de abasteciiTtento "interno.
EnqUanto Paulo Yokota demonstrou que a grande
quantidaçle de titulas de propriedade rurá1 concedidos
pelo INCRA teve também uma decisiva significação eco~
nómica pirã o Crescimento da produção agrfcola, sendo

em
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inegável que o fato se revestirá em motivo de paz social
nos próximos anos.
Srs. Senadores, o desempenho agrícola da Bahia tam~
bém é demonstrado no Relatório Safra 84/SS,com seus
altos e baixos, ·sucessos e percalços.
Foram focalizados quatro tipos de produtos; o cacau,
o cate. Q_ sisai e os outros grãos.
Quanto ao cacau, a previsão é de que a próxima colheita ficará "aquém dos 5,8 milhões de sacas colhidas em
1983/84, em raâo da prolongada estiagem anterior a
março último.
A quebra deve-se ao resultado insatisfatório do "temporão", colhido entre maio e setembro e bastante afetaM
do pela falta de chuvas nos primeiros meses do ano.
E ainda, à disseminação da ••podridão parda", que
acarretou deteriorização na qualidade do cacau e retardamento da colheita da safra principal que, em anos normais, é iniciada em setembro.
Contudo, estes fatos negativos foram compensados
pof" uma acentUada valorização dos preços, tendo em
vista a menor oferta, também da parte de outros países.
Houve em conseqUência maior procura do mercado
consumidor, sendo que os nossos maiores compradores
foram os Estados Unidos, a Rússia, alguns países do
Leste Europeu, bem como a Comunidade Económica
Européia.
Também os baianos preferem a liberdade de comercialização do cacau, quer se trate de agricultores, de exportadores de amêndoas ou de industriais.
COntticfo é forçosO recollhecer que os agricultores enfrentam problemas graves, nos períodos de excesso de
Oferta, teitdo em vista que para o cacãu não hâ, como
para outros produtos, a garantia de preços mínimos.
Mas, apesar disso, os cacauicultores se preocupam
ccinj- a eXistência de um projeto para a institucionalização da CEPLAC qui::, à maneira do Instituto do Açúcar _e do Ãlcoofou do Instituto Brasileiro do Café, poderia vir a intervir no mercado do produto.
Ql}.anto aq ~é, espera-se_queseja boa a próxj~a safra
em razão das chuvas deste ano.
Nossos cafeicultores, como já tive oportunidade de relatar neste plenârio, têm lutado para que o Governo
aprove um plano especial de custeio para a recuperação
das lavouras castigadas por sucessivos anos de seca.
O plano atua\mente em vigor preva um tratamento especial com pagamento dentro de três anos, mas submetido ã.os juros -do mercado.
Reivindicamos juros de 35%- ao ano,_ argumentando
que a cafeicultura baiana é um projeto ainda não consolidado, vez que nossas mais velhas lavouras datam de
menos de dez anos.
Há muita expectativa em torno do café na Bahia, em-_
boranos falte capital a custo razoável para que as lavou·
ras sejam adubadas e recebam tratamento adequado.
Queremos que a nossa região Venha a ser enquadrada
na faixa máxima de produtividade para efeito de financiamento de custeio, isto ê, acima de 60 sacas de café em
coco por hectare, para que tenha um financiamento de
CrS 900 mil por hectare.
Já tivemos, em 1983, uma safra de um milhão de sacas,
mas nem por ísso o crescimento acelerado da produção
tem r~cebido, em contrapartida, o aumento de nossas cotas de exportação, fixadas pelo IBC.
A Bahia poderia, certamente, exportar em média 400
mil sacas de cale e, no entanto, o sistema de cotas estabelecido pelo órgão especializado só lhe-pennite vendas da
ordern __de 1_8_0 mil sacas.
Sem dúvida, no fim de 1983, o IBC distingui-nos com
uma medida salutar, determinando que as cotas destinadas às empresas exportadoras' do Estado fossem embarcadas. exclusivameiite, no's portos de Salvador e de Ilheus.
A providência evitou que a venda de nossa cota básica
pudesse ser vendida para outros Estados e nos favoreceu,
como disse.
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Contudo, a grande r:_eivindicaçâo de nossos exportado~
res ê o aumento Puro e simples de nossas cotas bãSiC:as,
pois nossa produção tende a crescer sem que tenhamos,
como outros Estados, qualquer tipo de financiamento_
para estocagem do produto.
A situação do sisai é instãvel pelo fato de não estarem
ainda em vigor, em- se-tembro último, os seus novos
preços mínimos, O qtie dificultava o estabelecimento de
parâmetros para a comercializaçã-o do produto, cuja culw
tura ganhou novo alento com a abundância de chuvas,
nos últimos meses.
A Bahia representa 80% da produção de sisai e poderâ
tranqüilamente vir a produzir de 100 a 120 mil tonel~das

de fibra, em comparação corri menos de ÍOO mil tonéladas no ano passado.
.
A safra a"tual, prejudicada pela estiagem de 1983, teVe
probl~as no que concerne à qualidade das fibras, mas o
ano próximo parece reservar-nos um produto de boa receptividade.
Finalmente, no que diz respeito aos grãos produzidos
na região ·de Irecê, que é o__Inaior centro produtor do
Norte-Nordeste, deverão ter sua área de plantio reduzida neste ano.
O fato lamentável é conseqOência da fixação de valores bâsicos de custeio insufiéiCntes para a cobertura das
despesas de plantio, bem como da falta de sementes e do
atraso na tiberação dos financiamentoS de custeio.
Os periódicos noticiam que os agricultores têm demonstr~do um certo m_edo dos_ bancos, por não terem
podido plantar, por falta de recursos, toda a área prometida ao PROAGRO, que lhes tem, por isso, indeferido-os
pedidos de financiamentos.
Quanto_ ao feijão, perdeu-se 89% da colheita, no ano
passado.
Munida de apenas dois aviões para servir a todo o
Nordeste, a SUDENE n_ão pôde efetuar em tempo útil a
nucleação das nuvens para provocar chuvas artificiais.
E assim, se foi desastrosa a colheita no ano passado,
neste, faltam as próprias sementes, que possibilitariam
nova cultura, embora: alguns planos do governo estejam
tentando minimizar este problema e já haja a garantia de
enviar sementes para a 'região de Irecê.
O milho foi _igUalmente castigado pela estiagem, em
1983, e sua safra perdeu-se em 94%.
Entretanto, as chuvas que caíram na região de Irecê,
depois de março deste ano, possibilitaram espetacular recuperação da cultura de mamona, cuja safra nordestina
equivale à 60% da produção nacional.
Idêntico florescimento tem tido a soja na região oeste,
que vem representando a nova fronteira agrícola do Estado.
Não se pode negar, portanto, que as cnuvas deste ano
têm mudado a paisagem do interior baiano, possibilitanM
do resultados positivoS não só sobre as culturas, principalmente as perenes, como tambêm sobre a pecuária.
CinCO -anOs de seca haviam reduzido de 9 para 5,5 miM
lhõeS de cabeças o nosso rebanho bovino. E não será fáM
cil reconstruir o número primitivo.
Mas não deixa de ser animador constatar os sucessos
dos projetas de irrigação implantados pela CODEVASF, que têm transformado o semi-ãrido e obtido sa~
fras expressivas de cebola e tomate, até bem pouco tempo inimagináveis.
b pois forçoso reconhecer que a tecnologia possibilita
milagres e torna produtivo o que é agreste. Daí por que é
também necessário ivestir no ensino agrfcola, em função
das peculiaridades locais.
São inúmeras as profissões agrícolas de nível médio, c;apazes de absorver a mão de obra excedente e de multiplicar o esforço d_o homem.
Como revela O Globo d_e 28 de setembro último, um
agricultor, trabalhando durante 8 horas num dia,
utiliZando-se apenas de ferramentas manuais e sua própria força de trabalho e tração, é- capaz de tratar uma
área de aproximadamente 120 metros quadrados, en-
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quanto que outro, sentado na boléfã-de um tratar, no
mesrrio espaço de tempo, atinge cerca de 12 mil metros
quadrados de área agrícola. Além disso, um tratar com
arado é capaz de substituir, pelo men_os, o trabalho de
100 homens no preparo do solo para fins agrfcolas, sem
que isso represente a expulsão do trabalhador rural de
seu meio.
Porque, segundo o Professor José Cavalcante de
Araújõ, "a utilização de maquinário agrícola, ao invés
de substituir o trabalho humano, libera o agricultor do
trabalho pe_sado, garante mais tempo para ser utilizado
em outra atividade dentro da fazenda, além de garantir
um rendimento muito maior por hectare plantado".
É um fato que, se puder aliar os recursos humanos, de
que dispõe, ao% recursos materiais, de que ainda carece,
nosso País será auto-suficiente em matéria-agrícola.
E não teremo_s mais necessidade de importar alimentos
numa terra capaz de oferece_r os mais diversos produtos.
Não penserp.os que ''exportar é o que importa", embora reconheçamos a relevância das divisas para-a nossa
economia em cfiSe.
Consideramos preferenCial a produção dos alimentos
necessários à população brasileira.
Tal como Paulo Maluf que, em entrevistá à Gãieta
Mercantil, declarou que, no seu governo, "os estúnulos à
produção deverão orientar-se, pririit':ifamente, pelõ obje~ivo de garantir o abástecímentO satiSfaTório e-abundante
de- aHmeJúoS e- pWdt.iiOS-aestinãdos ao bem estar e ao
consumo internos".
Sem !ninfmiZãi a iiii:Porti!lCfa:dà_agricultura de_exp_ortação, ou a produção interna para fins energêticos, entendemos que a prioridade deve ser dada à multiplicação
de alimentos, através de preçOs mínimos, crédito facilitado, incentivo ao aumento da produtividade, aperfeiçoamento técnico que evite desperdícios e perdas, aumento
da área plantada e melhor distribuição fundiária.
Estamos certds de que, gozando da necessãria proteção do EStado, nosso agricultor responderá aos eStímulos, de modo a utilizar-se da liberdade de comerciali~
zação de maneira mais lucratiVa -para si e mais- tran-qUilizadora para o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignâcio Ferreira.
O SR. JOSli: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Tenho em mãos um expediente que me fOi encaminhado peia-Assõciãçílo dos-Servidore§ do institutO Brasilei~
- ro do Café, Diretoria Regional de Vitófia, cujo teor integral é o seguinte:
"Sr. Senador:
A Associação dos Servidores do Instituto Brasileiro
do Café, Diretoria Regional de Vitória, sente-se honrada
com a oportunidade de se dirigir a V. Ex•, ocasião em
_que antecipadamente apresenta-lhe desculpas se o motivo da presente vier a importuná-lo.
Estamos em meio a uma luta desencadeada recenteM
mente por esta Associação, visando melhores dias e condições de vida mais humana para o funcionalismo do

Ise.

Já nos- dirigimoS a diversas entidades ligadas à cafeicultura nacional, bem como--ao Exm• Sr. Presidente do
Instituto Brasileiro do Café; ao Siitdicato do ComêrciO
de-Café em Geral de Vitória,-cUjo Presidente vem dispen~
sando integral apoiO à nossa causa e, agora,
cOioCamos na presença de V. Ex•, cujo mandato legislativo
muito honra e enobrece o eleitorado capixaba; para solicitar também o seu influente apoio.
_
Estamos reivindicando uin abono de urgência no valor
de 20% Para todos os níveis, na forma concedida recentemente aos servidores da Previdência Social e Universidades Federais ~.Jornada de 30 horas semanais. A redução

nos
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da jornada atual ~iria beneficiar principalmente os funcionários mais ·carentes, cujos reduzidos salários já não
suportam mais os altos custos das passagens urbanas.
Na certeza de podermos contar com seu expressivo·
apoio, apresentamos nossos votos de elevada estima e
apreça.
Cordialmente. - Dinorah Fonseca Calmon, Presidente
ASIBC."
A pretensão daqueles servidores se me afigura como
legítima, e merece o exame detido da Presidência do
IBC. O atual Presidente, Sr. Aloísio Teixeira Garcia, que
foi empossado no dia lO deste mês, estará certamente receptivo ao exame de pleitos como este, que se destinem à
melhoria das condições de trabalho dos servidores da autarquia e propiciem as condições necessárias à plena consecução dos objetivos do órgão. Por tal motivo é que,
nesta data, estou fazendo chegar às mãos da Presidência
do IBC a reivindicação dos servidores da autarquia no
meu Estado, encarecendo uma pronta e positiva resposta
ao pedido formulado.
Era O que tinha a dizer; Sr. Pfesidente. (Muito bem!)-O SR.-PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a paM
lavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o
se!iuinte_discurso.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
-A data de 25 de outubro de 1984 marcou para a históría~_diS- naçõeS brasileifa e paraguaia a apoteótica~ conCli.iiSi8:-di-ffiãis ambiciosa meta á que já se proPuseram
ambos os países, no contexto governamental do planejamento e execução de programas energéticos.
-A-inauguração de IT AIPU, a maior usina hidrelétrica
do mundo, veio inscrever, em memorável página, a
magnifica vitória da determinação, do arrojo e da capacidade de trabalho de milhares de brasileiros e paraguaios, entre engenheiros, técnicos e trabalhadores,_ irmanados pelo ideal_ comum de realizar a obra que representa a garantia da ãiimentação energética do progresso
e do desenvolvimento, por largo espaço de tempo futuro.
Sejam minhas palavras a manifestação do_alto júbilo e
iricontido entUsiasmo ante à monumental estrutura que
consolida e dignifica o exemplo magnânimo do esforço
de cooperação e da solidariedade oferecido ao mundo
por dois povos amigos e irmãos, sem demérito da soberania.
A extraordinária dimensão desse gigantesco monumento de cimento e aço simboliza a materialização da
vont_ade_t_ 4o discernimento e da coragem que souberam
vencer desifios e sacrifíciOs, em meio ao difícil quadro de
impasseS-eCOnômic()s e fióanceirOs com que se debate a
economia contemporânea.
Identifico em ITAIPU o grandioso marco histórico de
um novo tempo. A energia a ser gerada por suas turbinas
virã efetivamente_ampliar o campo de substituição dos
derivados de petróleo nos mais importantes pólos industriais do País, assegurando à Nação possibilidades de
atender ao preocupante anseio da gradual independência
energética.
Acrescente-se, realisticamente, a permanente perspectiva de crescente elevação do consumo de energia elétrica
em áreas populacionais urbanas e rurais, em função do
nível das exigências tecnológicas e do acentuado ritmo
de crescimento do padrão de vida e trabalho.
IT AI PU projeta invejavelmente o Brasil no concerto
das nações em desenvolvimento, descortinando novos
horizontes de esperança de um futuro pleno de oportuniM
dades para o progresso.
Cumprimento, com grande satisfação, ~ ExcelentíssiM
n1o Senhor -PresideÍtte João Figueiredo pela decisíVa e
operosa liderança com que houve por definir, particularM
mente nos momentos de fortes tensões, os rumos de tão
impressionaonte empreerldimento, garantindo-lhe incondicionalmente a prioridade reclamada.
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Saúdo, igualmente, o Excelentíssimo Senhor Ministro

César Cais, asSeverando a expressão do profundo respei~
to e admiração desta Casa do Congresso Nacional, pela
inquebrantável disposição e presença, e o proficuo de-

sempenho administrativo com que soube con-duzir o projeto em todas as suas fases de execução, ppssibilitando
que hoje tenha sido definitiyamente transfo~mado em
realidade.
Da mesma forma, congratulo-me efusivamente com os
ilustres membros da ITAIPU Binacional, na pessoa do
Diretor-Geral, General José Costa Cavalcanti e de seu
Direto-r-Adjunto, Doutor Enzo de Bernardes, fazendo
registrar, em nome deste Poder da Rep_ública e no meu
próprio, reconhecida homenagem à-competência técnica
e à proficiência administrativa, que houveram por honrar e engrandecer o compromisso da participação brasileira na construção de ITAIPU.
Concretizaiido os mais caros ideais democráticos do
amplo aperfeiçoamento dos recursos energéticos indispensãveis aõ desenvolvim!=nto, a obra ITAIPU ergue-se
como majestoso e sólido testemunho do quanto ê capaz
a força do sentimento cívico, da proficiência administrativa, do arrojo técnico e da vontade coJetiva de vencer as _
fronteiras em busca do progresso.
São as minhas palavras. (Muito bem!}

PARECERES son n'i's 186 e 187, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernaidino Viana, José Lins e Lenoir V argas; e
- de Finanças, favorável.
4
Votação, em turno único; do _Projeto de Lei da Câmara n\' 53, de 1977 (n'i' 227/75, na Casa de_origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratÕs de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360e 1.361,
de 1981, das Comissões:

- de Leglslaçio Social e
- de Educaçio e OllturL

Votaçã.o,·em turno único, do Projeto_de Lei da Câmara nl' 65.. .de. 1979 .(n• 4.257/77, na Ca~a de origeni), que
autoriza a alii:nação de imóveis resideilciais da RCde Fer~oviãria Feberal_ a seus oçgpantes, tendo
PARECIÍRJis. sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das-Comissões:
.

-de trau,íJortes, Comwoloaçio e
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Senador
Gabriel Hermes enviou à Mesa projeto cuja irainitaçã~,
de acordo com o dispositivo no art.-259, § 3~. do Regimento Interno, deve ter início na hora do Expediente. A
proposição será anunciada na próxima sessão.

o•ru Píhllcu, I•

proaunClamentó: contrário; l'i' pf'Oillllldamento: favorável
ao projeto e à Emeilda de Plenário;
-de Ftnanças, 19 pronunciamento; favorãvel; 29 pr.
nunclamento: favorável à Emenda de Plenário; e
- de COIISdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
jllridiGidade do projeto e da Emenda de Plenário.

O SR. PRESIDENTE-- Nada _mais havendo a tratar,
a Presidência vai encerrar a presente seSSão, designando
para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DF1984
(Em regime de urgência- art. 371, c
do Regimento Interno
Votação, em primeiro turno, do Pi-ojeto de Lei do Senado n~' 139, de.l984, de autoria do Senador Nels-on Carneiro, que revoga o Decreto-lei n~' 1.541, de 14_dea-6ril de
1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PÁRECER ORAL, favorável, Proferido em Plenário,
da Comissão - de Consdtuf$ão e Jusdça.2
Votação, em turno único, do -Projeto de Lei da Câmara n\' lO, de 1981 (0.-1' 1.529/79, na Casa de· odgêrTIT. Qúe
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob~n•s 354 e 355,~de
1981, das Comissões:
-de Legislaçio Social; e
- de Flnanças.

3
Votação, em turno únko, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 44, de 1981 (n'i' 527/79, na Casa de origem); que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele~
vtsão, cinema, jcifiliíS, revistas, caTtaZes, anuárioS ou
qualquer outro tipO de publicação) aceitar a "autorizaÇão
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se-jam negociados, prodUzidOs, criadOs, fifmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissiomlis e
empresas brasileiras, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 14, de 1984 (n'i' 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tralfalho, aprovada pelo Decreto-lei nf.5.452, d~ I 'i' de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES: sob n~ 299 e 300: de 1984, das Comissões:
- ele Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juriáicfdade; ;
-de Legislação Social, contrário.
7
Votação, em turno úriico, do Projetd"'_!le Lei da Câ.ma1983 (n'14. 112/80, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo único ao art.. 31' da Lei n~ 1.060, de
5 de fevereiro de 1950, que trata da assistên~ia judiciária
aos necessitados, tendo
PAIÜ:CER FAVORÁVEL, sob n'465, de 1984, da
comiSSão:
··

9

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se:nado _n• 13, de 1980, de autoria do S~nador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de deriva,dos
do petróleo e do ãlcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônomos, tendo
PARECER, sob n~ 533, dê: 1984, da Comissão:
~de Redacio, oferecendo a redação do vêncido.
(Dependendo da vq,tação do Requerimento n'~240/84,
do Senador Virgílio "râvora, solicitando sejà o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
Tnterno.)
·

lO
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n" 41, .dC. 1982, de autoria da Senad.ora Laélia de
Alcântara, que' acrescenta- artigÓ ao Decreto-lei n• 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dã outras providênciasl tendo
PARECERES, sob n~'s 23 a 25, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -19 proaunciamento: contrário; Z• jiroiiUDdammto: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
- de Flnuçu, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daita) rada a sessão.

Estã encer-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 05 Minutos.)
ATA DA 171• SESSÃO;
REALIZADA EM 16-10-84
(Publicada no DCN (Seçio ll) de 17-10-84)

RETIFICAÇÃO
No Expediente da sessão, no autógrafo do Projeto de
Lei da Câmara n'i' 161, de 1984 (n'~ 2.684/83, na Casa de
origem), que autoriza_o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação e CUltura, o crédito especial até o
limité -de-Cr:f2.618.723.000,00 (doís bilhões, seicentos e
aez.ojto milhões, setecentos e vinte e três mil cruzeiros},
para o _fim que especifica.
~a pá:~oa n9 3728, I 'i' e 211 colunas, no àrt. 1'i' do projeto,
On.de se lê:

ra n'l 211, de

'- iie Constitulçio e Justiça.

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicid8.de, _nos termos do· art. 296, do_ Regimento Interno), do Proj(;tO de Lei da Câmafa'lJ.'1' i'9, de 1979 (n"'
1.511/75, na Casa de origem), que aétes'centa parãgra(o
ao art. 511 da Lei nl' 3.807, de 26 de àgo·sl9.de 1960. que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n" 5.890, de 8 de junho de 1973, tendO
PARECERES, sob nl's 692 e 693,_de 1982, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos· tern1o:,; · de
Substitutivo que apresenta; e
-de Constitidçio- e Justiça, pela injuridtcidade do
projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do~enador Franco
Montoro.

1503.08442052.856- A_tividades a cargo da Eundação
Universidade doRio de Janeiro ........... ~--~····~·· 117.695
1503".08442051.883- Projetas a cargo da Fundação
Universidade do Rio GrandeRS ............ - .... 558!.835

1503.0844208L860- Projetas a cargo da Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul. ................ 15581.835

l-eia_-se

·.. ,. .....................

·~

.............
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~

..... -

1503.08442052.856- Atividades a cargo da Fundação
-Universidade do Rio de_ Janeiro ..................... 17.695
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1503.08442081.860- Projetas a cargo da Fundação
Universidade do Rio Grande RS ..............•... 113.469

1503.08442051.883 -_Pr_ojetos a cargo da Universidade

Federal do Rio Grande do

Sul .................... 581.835

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

12' Reunião, realizada em 25 de outubro de 1984.
Ãs onze horas do dia vinte e cinco de outubro de mil
novecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da C~~

missão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presi~
dência do Senhor Senador Jutahy Magalh[es e com a
presença dos Senhores Senadores Hélio Gueirás, Almit
Pinto, Jorge Kalume, João Calmon, Álvaro Dias e Car~
los Lyra, reúne·se a Comissão de Legislação Social. Dei~

xam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Gabriel Hermes, Carlos Chiarelli, José Ignácio Ferreira, Helvidio Nunes, Fernando Henrique Cardoso e a Senhora Senadora Eunice Michiles. Havendo
número r~gimental, o Senhor Presidente declara abertos
os 1rabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, são apreciadas às seguintes matérias: t. OficiQ "S" nl' 24, de 1983,
"Do Senhor Governador do Estado do Pará, solicitando
_ autorização do Senado Federal para alienar uma área de
terras _devolutas do Estado de aproximadamente 22.760
ha. (vinte e_ dois mil, setecentos e sessenta hectares), situada no Município de Acarã, naquele Estado". Relator; Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável, na forma
do Projeto de Resolução que apresenta. Aprovado por
unanimidade. 2. Projeto de Lei da Câmara nl' 143, de
1984, que "dispõe sobre a concessão dos direitos e vantagens da Lei n~' 1.234, de 14 de novembro de 1950, aos trabalhadores regidos pela CLT, aprovada pelo Decreto-lei
n~' 5.451, de l'i' de maio de 1943, nas mesmas condições".
Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: contrário.
Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei do Senado
n~' 074, de 1983, que;. "revoga o art. 51' e seu parágrafo único da Lei n"'6.708, de 30 de outubro de 1979, que_ ..dispõe sobre a correçjo automática dos salários, modifica a
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política safariã.l e dá outras prOvidências". Relator: se:
nador Hélio Gueiros. Parecer: favOrável. Aprovado por
unanimidade. 4. Projeto de Lei do Senado nl' 23, de 1984,
que "acrescenta dispositivo à legislação orgânica da previdência social (Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960),
1Utorizando a realização de convênios com associações
Je aPosentados e Pensionistas". Relator: Senador Almir
Pinto. Parecer: contráiio. Aprovado por unanimidade.
5. Projeto de Lei do Senado n~' 47, de 1983, QU!:i "dã nova
redação ao art. 450 da CLT, compatilizando~o cOm o pa·
rágrafo único do artigo 468". RC:iator: Senador Álvaro
Dias. Parecer: contrário. Aprovado por unanimidade. 6.
Projeto de Lei do Senado n~' 138, de 1983, que_ ..dispõe
sobre a disGibuição eventual de lucros a: empregados".
Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorável
com a Emenda n~' 1-CLS, tendo sido objeto de Vista soli·
citada pelo Senhor Senador Gabriel HermeS em sessão
anterior, que o devolveu à Comissão sem apresentar
Voto escrito. Colocado em votação, o p<irecer do Rela·
tor é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradecendo o comparecimento dos Senhores Senadores declara encerrado os trabalhos, lavra-ndo eu, -Luiz Cláudio de Brito, Assisteilte
da Comissão~ a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada por Sua Excelência.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

ANO XXXIX - N• 138

TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1984

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1984
Aprova o texto do Acordo sobre o estabelecimento e os privilégios e Imunidades da Delegação da Comissão das
Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias e concluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre o estabelecimento e os privilégios e imunidades da Delegação da Comissão das Comunidades Européias no Brasil, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidades Européias, e concluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984.
Art. 2•

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. -

Senado Federal, 29 de outubro de I 984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROP~IAS SOBRE
O ESTABELECIMENTO EOS PRIVILWIOS
E IMUNIDADES DA DELEGAÇÃO DA CO·
MISSÃO DAS COMUNIDADES~EUROP~IAS
NO BRASIL.
O Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidade::; Européias,

Desejando for_talecer e co~s~lídar_ -ªs ~lações d~ amizade existentes entre O Brasil e as Comunidades Europé"ias.,
Desejando defiriir os termos relativos ao estabelecimento, em território brasileiro, de uma Delegação da
Comissão das Comunidades Européias(doravante denominada "A Comissão") e a seus privilégios e imunidades,
Coáviei"am o seguinte:
Artigo 1
O G_ove:rno da República Federativa do Brasil concor-

da com o estabelecimento, em seu território, de uma Delegação da Comissão.

feS e aseus membroS,- bem como a seus respectivos dopendentes familiares, contando que, de acordo com o
L A Comunidade Eura;péia do Carvão e do--f\Ço, a
disposto no Artigo 17 do Protocolo sobre Privilégios e
Coffiunidãdf: ÊconO-iniCa Européiã-ê~ãC~_Inurlidâde Eu:
Imunida_des das Comunidades Européias anexo ao Tratado qu~ i~stitui um Conselho único e uma Comissão Ú·
ropéia de Energia_ Atómica, denominadas globalmente
de Comunidades Européias, possuirã<:', individualmente,
nica, firmado eiil Bruxelas, em 8 de abril de 1965, os
_ pefSOnalídade jurfdiêãem tê:rritório -brasifeiro. - -~ - - -Es!ados-~embros das Comunidades Européias conce2. _ Essas Comunidad~s ~erã4? a ~pac~dade de contradam os mesmos privilégios e imunidades à Missão do
tar, de adquirir e alienar bens imóveís e móveis necesBrasil junto às Comunidades Européias, a seu Chefe e a
seus membros, assim como a seus respectivos dependensários à instalação e funcionamento da Delegação C de
demandar em juízo e, pa~_ t<!_l fim, são representadas
tes familiares.
pela Comissão em_ território brasileiro.
2. Os privilégios e imunidades a que se refere o Parágrafo 19 não serão conced~dos às pessoas de nacionalida3. Os inl6veis mencionadOs no parágrafo anterior dide brasíleira ou de residência pennanente no Brasil.
zem respeito ao prédio da Chancelaria e ao da residência
Artigo 2

do Chefe da Delegação.

Artlgo3
1. A Delegação da comi~ão, seu Chefe e seus
membros, bem como seus respectivos dependentes familiares, gozarão em território brasileiro dos mesmos privilégios e imunidades, previstos na Convenção de Viena
sobre Relações Diplomáticas dC 1961, concedidos às
Missões diplomáticas acreditadas no Brasil, a seus Che-

Artigo 4
Cada uma das partes contratantes notificará a ootra
do cumprimento das respectivas formalidades internas
necessãrias à aprovação do presente Acordo, o qual entrarã em vigor na data do recebimento da segunda notificação.
Em testemunho do que, os abaix:o assinados, devidaM
mente designados para tal fim, assinaram o presente
Acordo.

OtltÚbro le 1984
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Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
Via Superficie:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre

Diretor Industrial

Cr$
Cr$

Ano

RUDY MAURER

Exemplar. Avulso, Cr$

Diretor Administrativo

3.000,00
6.000,00

50,00

Tiragem: 2.200 exemplares

Firm3do em Bruxelas em 4 de abril de 1984, em dois
exemplares, igualmente autênticos, nos idiomas português e francês.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Lulz

Aujlsto Pereira SoUto Maior.

. . ~ela Comissão das Comunidades Europêias: Wllbelm
Haferkamp.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 63, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajá, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito nó valor de Cr$
116.018.641,00 (cento e dezesseis milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros).
Art. I• 11: a Prefeitura Municipal de Itajá, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 116.018:641,00 (cento e dezesseis
milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros), correspondente a 21.541,42 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e oitenta e quatro centavos), vigente em setembro de
1983, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, meios-fios, sarjetas, construção de lavanderia pública e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1984. Moacyr Dalla, Presidente.
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I. I -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
l.Z.l - Parecer encaminhado il Mesa
1.2.1 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 219/84, de autoria do
Sr. Senador Gabriel Hermes, que integra o sisteina
eclusas aos projetas de engenharia para aproveita~
menta hidrelétrico,-e dã __outras providências.

!.2.4 - Comunicações da Preoldêncla
- Indicação de Srs.- Senadores para visitarem o
Chile, em carãter político-cultural, no período que
mencion;t.
- Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara
n's 19/83 (n' 4.281/81, na Casa de_origem) e n~'65f84
(n"' 1.467/79, na Casa de origem), por terem recebido
pareceres contrários, quanto ao méritO, daS Conlis~
sões a que foram distribuídos.
l.l.S - CiniJPDicações das Lideranças do PDS e do
PMDB na Câmara
1.2.3 - Requerimento
De substituições de membros em comissão mista.
N9 277/84, de autoria- do Sr. Senador GaSiiiO
i:2.6-= -DI-;mrsoS d-;) Expedi~nie · -Müller, solicitando a tramitação conjunta do Projeto
$EN.1-D9f!. FABIO _LUCENA """:"_ Requisição dé
de Lei da Câmara n 9 172/84 com ci Projeto de Lei do
forças fe4_er:iis. para a _garantia de eleições. Licitude
,__s_e_n_ad_o_n•-18_3_18_4_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _·_·--~do processo sucessório presfdencial.

de

SENADOR HENRIQUESANTILLO -Homena_gem ao SerVida:r PúbiicÕ. P_rojeto de Lii, que encamil1ha à Mesa, estabelecendo critériOs para reajustamento salarial do servidor público. _

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO- Homenagem ao Servidor Público,

SENADOR ALBERTO SILVA -Solidariedade
ao discurso do Governador Hugo Napoleão', do
Piauí, proferido em reunião da SUDENE, a respeito
da procrastinação na liberação de recursos para
aquele Estado.

SENADOR MOACYR DUARTE-Como Líder
- Observações ao discurso proferido pelo Senador
Fábio Lucena, na presenie sessão.
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O SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre-a
posição de S. Ex~ corilo Presidente da Mesa do Sen-a-

do Federal, a propósito dos pronunchúnCntos feitos
na presente sessão, sobre o assunto.
1.2.7- Leitura de projetos
- Projeto_ de Lei do Senado n~" 220/84, de autoria
do Sr. Senador Henríque Santillo, que estabelece -critérios para reajustam-ento salarial do servidor público

e dá outras providências.

-

-Projeto de Lei do Senaâo

n~>-221/84,

d-e autoria

do Sr. SenadOr Carlos Cfiiarelfi, que altera a redaçã-o
da alínea c do inciso II do art. S'í' da Lei n" 5. t07, de

13 de setembro de 1966, para íncluir, expressamente,
como necessidade grave e premente, enfermidade
pessoal ou familiar do trabalhador.
1.2.8 - Comunicação da Presidência
Designação do Sr. Senador João Lobo, a convite
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDEN E, para comparecer à Reunião do
Conselho Deliberativo daquele órgão a realizar-se
em Recife - Pernambuco, no dia 30 do corrente.

1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Senado n9 139/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decretolei n9 1.541, de 14 de abrit de 1977. (Lei das Sublegendas). (Em regime de urgência). Votaçlo adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9 IO/81, (rl9
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência S_ocial Votl.çio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão; cinema, jOfriais~
revistas, cartazes, anuários -ou qualquer oUtro tipo de
publicação) aceitar a autorização Oü a--veicu]ação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, fi!mados, gravados, copiadosimagem e som - por profisSionais e empreSaS brasileiras. Votaçio adiada por falta de quorum..
-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (n"' 221/15,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a-observar na renovação d_e contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votaçi.o adiada por
falta de quorum.
-

Ata da

-Projeto de Lei da Câmara n~'65/79 (n~'4.257 /77;
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imó=veis residenciais da Rede Fúroviáiia Feaera! a seus ocupantes. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n~' 2.867/76,
na Casa de origem), que introduz modificações na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de \9 _de maio de \943, para o
fim de assegurar estabilidade provisória à mulher tra~
balhadora que contrair núpcias. Votaçio adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei- da Câmara n9 211/_83 (nQ
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 3~' da Lei ni l.060, de 5 -de fevereiro de 1950, que trata da assistênciajudiciãria aos necessitados. Votaçio adiada por falta de quorum.
---Projeto de lei da Câmara n~'79j79 (n9J.Sll/75,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ão art:
51' da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdêncià Social, alteni.da pela Lei nQ 5.890, de 8 de junho de 197_3. (Apre.
ciação prelimfnar da juridicidade). _VotAçio adiada
por falta de quorum.
-

Projeto

d~

Lei do Senado

n~'

13/80. de autoria

do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen-

to nos preços de derivados do petróleo e do álcool,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissiOnais autônomos. Votação adiada por fal·
ta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'í' 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n~' 594, de 27 de maio de 1969, que
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

I.4- DISCURSOS AP6S A ORDEM DO DIA
SENADOR HENRIQUE SANTILLO. em explicação pess-oal - posição de S. Ex~ em relação ao Ato
da Mesa do_ Sen-ado Federal, que regulamentou o
processo de escolha dos delegados e suplentes das Assembléias ~egislativas a9 Colégio Eleitoral._

em

SENADOR LO MANTO JrJNiOfl.
explicação
pessoal __: defêsa da pOsição -assumlda pela Mesa dO
Senado Federal, no tocante ao assunto focalizado
peio seu antecessor na tribuna.
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SENADOR JOSE IGNÃC/0 FERREI/lA. como
Uder .....::.. Considerações sobre o Ato baixado pela
Mesa Jo Senado Federal, objeto dos discursos proferidos na presente sessão pelos Srs. Henrique Santillo
e Lomanto Júnior.
SENADO !i GABRIEL HERMES- Justificando
o. Projeto-de Lef do Senado nQ 219/84, de autoria de
Ex~. que integra o sistema de eclusas ~os projetas
de engenharia para aproveitamento hidrelétrico; e_dá
outras providências. Defesa da aprovação dos PrOjetas de Lei do Senado n~'s 18 149/84, também de autoria de S. Ex', que dispõem sobre reconhecimento
de direitos dos bacharéis em ciências contábeis.

S.

e

SENADOR GASTÃO MULLER- Artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, na coluna "No.
tas e Informações", sob o título "Ameaça Vã".
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Documento elaborado pela I Plenária da Classe Empresarl_al Baiana, como princípíos indispensáveis à vida
polítiCa nacional.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso
pronunciado pelo Dr. Luiz Simões Lopes, Presidente
do Conselho de Administração do Instituto Brasilei~
rode Administração Municipal - IBAM, na solenidade comemorativa do 329 aniversário de sua fundação,

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSõES ANTERIORES
Do sr:-~oã:C)tr Duarte, pronunciado na sessão de
19-9-84.
Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão
de 24-10-84.
Do Sr. M_oacyr Duarte, prqnunciado na sessão de
26-10-84.

3 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO
Ata de reunião, -rçalizada em 17-10-84.
- 4 - MESA ÍÍIREÍORA
5 - ÚDERES ~É VICE-LIDERES DE PARTIDOS
~

6 -c COMPOSIÇ,iO !>AS COMISSOES PERMANENTES~

Sessão, em 29 de outubro de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Moacyr Da/la
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTO~ ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
~
.
Jorge Kalume - Altevír Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir So_ares - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Alberto
Silva- Helvídio Nunes- João Lobo --Almir PintoVirgílio Távora -.Carlos Alóei--to-....:. Moacyr DuarteMartins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Carlos Lyra - Luiz Cav<dcante - Lourival

- Bapt_[sta --Passos Pôrto- LomaJHo Júnior- João
Calmon - MoacYr Dalla - HenriQue Santillo ~ Gastão Müller- José Fragelli - Octávio Cardoso.

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dal\a) - A lista de
presença ac1,1sa o comparecimento de 32 Srs. Senadores.
Haven-do -rlúmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]<?-Secretário procederá à leffur~ do Expediente.

Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER No 711, DE 1984
(Da CODiissão de Redação)
Redação do 'fencid~ pa~ o turno ~upleme-ntar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nt~ ,80, de 1984 (nQ 191/83, na Casa de origem).
Relator: Senador Alberto Silva
A CofniSSâã-ãpn!senta a redaçào do vencido para o
turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto
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de Lei da Câmara n'i' sn, de 1984 {n,--19f(83-, na Casa de
origem), que fixa o efetivo da Policia Militar do Terri-

ministrações direta e índireta, no âmbito das respectivas
-- afiibuições-, ou por ·empresas devidamente credenciadas.
Art. 4? Os sistemas hidrclétricos crn execução, no
prazo fixado pelo Poder Executivo, -deverão ter adaptação de eclusas 'para permitir o livre curso da nave-

tório Federal de Roraima, e dá outras providências.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1984. -Joio
Lobo, Presidente-- Alberto Silva, Relator- José Llns.

gação~

ANEXO AO PARECER No 711, DE 1984
Redaçio do vencido para o tumo tiluplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n'i' 80, de 1984 (n? 191/83, na Casa de origem), que
fixa o efedvo da PoUcla Militar do Território Federal
de Roraima e dá outras providências.

O Congresso-Nacional decreta:
Art. I'i' O efetivo da Polícia Militar do Território Federal de Roraima será fixaaó pelo Seu-Governador, ouvido o Ministério do_ Exército, dentro do limite mãximo de
750 (setecentos e -Cinquenta) honieils.
Art. 29 O efetivo de que trata o artigo anterior Será distribuído pelos postos e graduações previstos nos Quadros da Organização da Polícia Militar, na forma seguinte:
I - Quadro de Oficlais Policiãis-Militares (QOPM)
-Major PM . , .......... ·····-···········-·-·--=---3
-Capitão PM -~········---.-...__,. •• .,, •.,~.."'··~-~--- 11
- 19-Tenente PM ............. -.... -~· ·-·. ~.... J 1
-29-Tenenle PM .•.....•••• ··-······~·..,··-~- _7
I I - Quadro de Praças Policiais-Militares (QPPM)

-Subtenente PM .•... , ...... ~· ••••..... . _ •.
-19-Sargento. PM .... '" .-.. ~--·--·-·-· ....--.·==--··
- 29-Sargento PM ....•..• -~-~· ~~- --~- ~
- 3·"'-Sargento PM ... -..-._, ......... '""""•-· .,__._.,, 57
-Cabo PM .. ~~~~~~~·~···--·-·~,~~-··~·-•··~~ 35
- Soldado PM ..•. , . ~~ ~~·~· •o ·~· .~-~ - • ~ • ~ • - • 531
Art. 39 O preenchimento das vagas decorrentes desta Lei, por promOÇão, admissão, concurso ou inclUsão,
somente será realizado na proporção em que forem implantados _os Órgãos,- Cargos e Funções preVistos nOS
Quadros da Organização, observados, nos casos de promoção, os intersfícios e5fabelecidos na legislação específica.
Art. 49 As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias coristanteS do OrÇamento do Território federal de Roraima.
Art. 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-~e as_ disposíçõeS-em _c~_!ltrárío. O SR. PltESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. )9Secretãrio.
É lido o seguinte
PltOJETO DE LEI DO SENADO N• 2!9, DE 1984
Integra o sistema de eclusu aos projetos de engenharia para aproveitamento hldrelétrlco, e U outro

providência..
O CongresSo Nacional decreta:
Art to Os projetos de erigcnharia pa-ra aproveit8mentQ hidrelétrico incluirão, ·como parte integrante, a
construção concomitante dC eClusas -para à tranSPOsição
dos desníveis criados pelas barragens, de forma a permitir franca navegabilidade_dos C!J.rsos dãgua a que se destinarem.
Art. 29- A definição das dimensões e características
hidráulicas do conjunto de obras do sistema terá como
elementos básicos o porte e os aspectos técnicOs das embarcações que transitarem- pelo curso dâgua interrOmpi-

-

Art. 59 Ao Poder Executivõ Cabe providenciar, a
partir do próxiitlo exercício, a execução das obras previstas nesta lei, cuja regulamentação será publicada no prazo de_ 90 (noventa) dias.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7"' Revogam-_se as disposições em contrário.
JmtJflcaçio
O Brasil, País ao qual a natureza premiou com extensa 'malha potámogr_áfica, posSível de ser interligada por
meio de audaCioso trabalho de engenharia, até agora parece esquecido da i':"portânica das hidrovias. As grandes
massas d~ági.Ja vem sendo aproveitadas apenas para a
produção de energia elétrica, com as espeta-cu lares barragens obstaculizando, também, a livre e franca- navegação.
Atualmente, já não ma:is se diScute a nece5Sídade nacional de utilizar os meiOs hidroviáriõs para o transporte
de pess'oas e Caigas. Jã peTa- tfuJ.ltiplicldaáe de t-IOs e IagoS,jã-p-elo barateamento dos fretes, as hidrovias d-evem
ser postas na: evidência que s6 a teirriOSia Prejudiciar não
enxerga.
Recentemente, a construção das eclusas programadas
para integrar o complexo hidrelêtrico de Tucuruí sofreu
injUstificado retarda._m_en~o. Com isso,foi adiada a realização do sonho de quantos pretendem_ver o T~cantins
Araguaia trans-formado na extraor_dinâria vía de penetração do interior do Brasil.
As eclusas de Tucuruí fariam surgir a maior entrada
de água das Américas e do mundo. Permitiria navegação
franca, a partir das proximidades do Distrito Federal até
a foz do AmazonasL Esse caminho fluvial atingiria até as
froõ.léiras do Brasil com os países vizinhos, somando
cinco mil quilômetros navegáveis; ou mais, com os grandes rios, os grandes afiuentes do Amazonas, como o Madeira, o Tapajós, o Xingu.
Para fixar bem a significaçãO das hidrovias para oBrasil, basta o exemplo do Tocantins-Araguaia. Por isso torilamos-'o e·xemplo de Tucufui, ónde as eclusas garantirão a continuidade da navegação no trecho interrompido
pela grande barragem da hidrelétrica.A primeira etapa
daS _exlusas de Tucuruí asseguram a navegação ampla,
co_m a ligação-de todli a região do rio Amazonãs êÕril ós
vale~ 4os rioS_Araguaia e Tocantins até 9 Atlântico, pe]_o
poi'to de Vila do Conde. A ligação fluvial se fará, imediatamente, até Imperatriz, no Maranhão. _
__
" Por outro ladÕ, enquanto não se construir a eclusa de
Santa Isabel, toda a carga da já hoje farta produção de
quatro Estadós (Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Pará)
de castanha, cereais, madeiras, gado etc., pode ser prejudicada.
A construção de hidrovias, conjuntamente- comas usinas hidrelétricã.s; é a solução econômica e social para mi\bares de municípios brasileiros. A compreensão desse
detalhe fez çom que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico aprovasse o financiamento da hidravia Tietê - Paraná.
Foi objetivando oferecer ao Brasil a oportunidade de
encarar corajosamente o problema das hidrovias;- que
nos decidimos submeter à elevada consideração dos
CqngresSitas 'o presente projetO de lei. Est.ãffioS conVencidos de que os ilustres Membros das duas CaSas do Poder legislativo aprovarão as providências ora propostas.
Sala das sessões, 29 de outubro de 1984. - Gabriel
Hermes.
--

do~

Art. 39 Os projetas integrados de -que trata a presen~
te Lei serão- elaborados e executados por órgão das ad-

(Às COmisSões ae Constituição e JustiçO e de Minas e
Energia.)

Outubro de 1984

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ O projelo
lido será publicado e remetido às comissões compeien~

'"'·

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.

~~-

Ê lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 277, DE 1984
Stnhor Presidente:
Nos termos Regimentais, requeiro a tramitação con~
junta do Projeto de Lei da Câmara n' 172, de 1984, que
dispõe sobre as autarquias profissionais com o Projeto
de Lei do Senado n9 183, de 1983, de minha autoria,· que
revoga o art. 49 _da Lei 6.994, de 25 de maio de 1982.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1984 . ..,.- Gastão
Müller.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia, nos termos do art. 279, II, •'c", n9 8, do
Regimento Interno.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Da lia)- A- Presidência comunica ao Plenãrio que, a- convite do Governo_ do_
Chile, vi<tiarão àquele país, no período de \9 a 12 de no~
vembro, em visita de carãter politico-cultural, o Srs. Se~
nadares João Castelo, Odacir Soares, João Lobo, Jorge
Kalume, Marcondes Gadelha e Carlos Alberto.
Q_SR, PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- A Presidência comunica gUe, nos termoS do art. _278 do Regimento
Interno, por terem reçebido pareceres contrários, quanto
ao mérito, das comissões a que foram distribuídos, determinou o arquivamento dos seguintes Projetas de lei da
Câmara.
-N' 19, de 1983 (n9 4.281/81, na Casa de or:igem),
que dispêie sobre dados que devem constar de notas fiscais e c_onhecimentos de transporte para comprovação
da, entrega de mercadorias; e
- - N9 65, de 1984 (n9 1.467/79, na Cas·a de-origem~ que
dispõe sobre a proibição de as indústrias de detergente$
produzírem rião~biodegradáveis, nas condições que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) -Sobre a mesa, -comunicações Ctue vão ser lidas pelo Sr. J9-Secretário:
São· !!das as seguintes
Brasília, 29 de outubro _de 1984
OfiCio n9 395/84
Senhor Presidente-.
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a v:
EX~ o nome do Senhor Deputado Jorge Arbage para in-

teg-rnt:;..:effi:.:.sU-bs-titu.ição. ao- Senhot:- Deputad-o- Rondcn
Pacheco, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sôbre a Propostas de Emenda à Constituiçao n.,. 02,de 1984, que "estabele_ce eleições di retas nos Muriicípios
conSiderados estâncias hidrominerais".
-Aproveito a oportunidade p~ua reiterar a V. Ex.' protestos de estima e considerações. - Deputado Nelson
Ma,rcheun_, Líder do PDS.
Brasília, 29 de Outubro de 1984
- Ófício n9 275(84
Senho-r -Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vo_ssa ExCelência que
os Deputados Roberto Rollemberg, Paulo Borges e Luiz
Sifair, foram indicados por esta Liderança para substituírem os Deputados Casildo Maldaner, José Mendonça
de Márais e HéHo Manhães, respectivamente, na to"miSsao Mista encarregada- do e!iud6 e parecer sobre ã Proposta de Emenda à Constituição n'r' 2, de \984. "que estabelece eleições diretas nos Muncipios considerados estâncias hidrominerais".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de alto apreço e distinta consideração.
-Egídio Ferreira Lima, Vtce-Líder do PMDB, respon~
dendo pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas
as_ substituções solicitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Hã oradores
inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Fãbio tucena,
primeiro orador insci-ito. _

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte diScurso. Sem revisáo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoress~
Ministro- da Justiça,- Sf:
lbrahim Abi~Ackel, deve ser-PrOcesSado preSO pela Justiça pública, nos termos da lei, das instruções do Tribúnal Eleitoral, que estabelce, normas para a requisição de
--- ---força federal.

--o-

e

Nos termos da Instrução n<;> 8.906 do TSE:

Da Requisição de Força Federal
Art. l"' O Tribunal Superior Eleitoral requisitará força federal necessária ao cumprimento da lei,
de suas próprias decisões ou das decisões dos Tribu~
nais Regionais Eleitorais que o solicitarem, e para
garantir a votação e a apuração (Có_digo Eleitoral,
art. 23, XIV).
§ 19 Os Tribunais Regionais deverão proceder
a verificação das localidades em que ocorrer impe~
riosa necessidade de força federal para os fins previstos neste artigo.
§ 29 Onde houver garantia normal da ordem,
pela polícia local, não se fará requisição de força federal.
§ J9 O pedida serã acompanhado de justificativa, separadamente, para cada Zona Eleitoral, com
indicação precisa dos locais.
§ 49 Conslarão do pedido os fatos que justifiquem receio de perturbação dos trabalhos eleitoraii.
Art. 29 Aprovada e feita a requiSição, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional, entrará em entendimento com o Comando local_ de
força federal, para possíbilitar o planejamento, por
esse Comando, do efetívo necessário.
São essas, Srs. Senadores, as disposições fundamentais
sobre requisição- de forças para garantia de qualquer tipo
de eleição, e-que foram desacatadas, flagrantemente violadas pelo Ministro da Justiça, que se confessou réu do
delito, pelos meios de divulgação e comunicação social
do Pafs, prinCipalmente pela televisão, e até hoje não sofreu a menor intimação, nem mesmo a repreensão daqueles que são os responsáveis mã"iOres--pelo cumprimento da Lei.
Agora, pretende-se re~taurar, por Ato da Mesa do Senado, no que não acredito, Sr. Presidente, nobre Senador Moacyr Dalla, pretende-se restaurar o Ato Complementar n9 16, editado pelo Marechal Casteiio Branco,
em 18 de julho de 1966, que estabelecia:
Art. )9 Nas eleições indiretas a realizar-se n_os
termos dos A tos Institucionais n9s 2 e 3 observar-seão as seguintes normas:
a) serã nulo o voto do senador ou deputado fe·
dera! que, inscrito mima orgãniZ3:ção partidária por
ocasião da respectiva Convenção para escolha de
candidato a Presidente e vice;.Presidente, sufrague
candidato registrado por outra organizaçãO-p'ariTdáriã;
b) também ser-á nulo nas eleições para Governador e vice-GOverriiidor de Estado, -o voto·, de depu·
tado estadual dado em condições 1dêntiCiS às do
item anterior;
São disposições, Sr. Presidente, do Ato Complementar
n9 16, editado com base no art. 30 do Ato Institucional
n9 2.
O Ato Institucional n9 2 fQi~revógado~ no dia IS de
março de 1977, data da posse do Presidente Costa e Sil·
va. Hã mais de t 7 anos, foi revogado o Ato n'<" 2, e agora,
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através da Mesa do Senado, da maioria da Mesa, sob a
presidêncía de V. Ex•, no que não acredito, li obre Sena-dor Moacyr Dalla, pretende-se o ressurgimento desse
sarcófago pa-ra, Com os miãsmas Cjue nele morã.m hã
mais de 17 anos, tentar manchar de forma inominável o
processo de votação e de escolha do futuro Presidente da
República.
Por isso, ontem, o jornal O Estado de S. Paulo p~,tblica
6 seguinte editorial, cujo texto, Sr. Presidente, faço~ lhe a
rogativa de que conste no teor desse pronunciamento,
para constar, em conseqUência, dos Anais do Senado Federal:-

di_go Penal e a Constituição. Mas que não poderã,
hoje, nQ Brasil, o comandante de uma brigada'?".
Diz O Estado de S. Paulo que estã faltando um Rui
Barbosa para convocar naturalmente a III Convenção
Nacional Civilista, que foi pela última vez, a II Convenção convocada em 1984.
Aqui tenho os anais daquela convenção, Sr. Presidente,_ e acho útil, a propósito da referência do editorial de O
Estado de S. Paulo, trazer à Casa algumas considerações
que datam de desde 1910, que me parecem da maior
atualidade, porque bem se adaptam à realidade que o
País está vivendo em nossos dias:

Vergonha
Vergonha. Vergonha que recobre os brasileiros
ainda crentes na existência de um pa[s-dfstinto daquelas republiquetas tão amargamente retratadas
por Miguel Angel Astúrias em El Senõr Presidente;
os brasileiros que acreditavam tivesse sido superada
- prinleiro em 1945 e fin3.linente em 1964- a fase
em que a vontade do sultão se impunha ao senti·
mento da Nação. Sultão, porque a República que o
último presidente do ciclo revolucionãrio, delegado
das Forças Armadas, administra é um império
oriental, no qual os cidadãos se reduzem a objeto de
sua vontade e o círculo ínfimo do poder respira a atmosfera sinistra e decadente da corte czarista sob a
innuência de Rasputin.
Vergonha porque sabem os poucos cidadãos que
ainda têm senso crítico que o Brasil vive um momento de ilusionismo, enquanto se debatem em deplorável miséria- talvez nov~ décimos d~ P()PUlação,
enctlhada por u:ma ohgarquJa que não quer afastar·
se do poder. E essa oligarquia que destila a corrupção, veneno com que se dissolvem os poVos; ·com
ele se deixaram embriagar os ãulicos em todas as fases de decadência; com ele se envenenaram os que
esqueciam seus deveres no meio de festas, de espetá- cuJos de gala de todo o gênero, embasbacados dian·
te do J,Qderio dir·se-ia inesgotável dos sultões. i! a
propósitO dessa oligarquia, incapaz até de dar ao
povo panem et circenses, que-se pode repetir a observação de Sílvio Romero, amargurado com o ufanismo- vejam, com o ufanismo!-: os de ontern "ao
menos davam, além da pagodeira, o pão ... os de
agora ctao somente a avenida e os ... -desfalques''!

Não há exemplo, em toda a história, dizia Rui
em 1910 de que o domínio da espada não seja desastroSo à tibúdade,_e se concilie com o ínlpêrío da lei.
Algumas vezes as sociedades sangradas e exauridas
pi!la ã.narquia se têm refugiado com proveito ria ditadura de um braço. armado, que esmague a desordem; rCStabeJeçã:a segurança, proteja as vidas e abra
lugar ao trabalho. Mas, quando, numa época de
tranqüilidade, sob instituições liberais, não se há
mister senão de cultivar o civismo, e educar o povo
no direito, para imprimir realidade à democracia,
abrir novas fontes à riqueza, e derramar a prosperidade, ir, então, buscar nos quatéis um general inculta e inexperiente do governo dos homens, com um
bastão de marechal obtido numa c_arreira de complacências como único título de capacidade, para
lhe entregar os destinos de uma república, é repudiar, premeditadamente, o governo do povo pelo
povo, e trocar, a sangue frio, o regímen da justiça
- pelo do _cativeiro.
Em todos os anais da civilização não hã um caso,
que desrriint3. essa ligação de causalidade invariãvel
entre o militarismo e O exteiinínio de todos os direi·
tos, a eliminaÇão de toda a moralidade, a ruína de
toda a cultura.
E mais, Sr. Presidente, no manifesto que o Patr~no do
Senado não cons~guiu ler em Belo Horizonte, ele dizi~:

Prosseguindo, Sr. Presidente, diz o lúcido editorial:
Vergonha porque não hã novo Ruy que tenha coragem de outra vez traduzir Farinaccius e gritar
pelo Brasil a Sábia -lição, a única que- assiste um
PoVO feridO-em si.ta honra e em seu orgulho quando
o s_ulrão rompe o pacto: "Se o magisti-iLdo, faltirido
à jUstiça, jã nãolõe reputa magiStrado, e passa a não
ser mais que um sufeito particular, -do mesmo inodo
Como ~Os -~-dado resistir à violênCia que Qualquer" partjcu!ar _n_os _f!z, l_!cLtE _se!!l~lh_antemen!e _p_<is_ ~er~_
-tam6~m resistir- à inJUStlçã d"o -magistrado -e seus ofi.
ciais, pois, obrando injustainente, não têm, repito,
mais autoridade que se meros particulare fossem".
Vergonha porque se repetiu no Maranhão e sere·
pete em todas as partes do Brasil o espetãculo do
Rio de Janeiro que Ruy retratava:"._.. o ano passado, o c-omandante da Brigada Policial no Rio 4e Janeiro b:iiX.ãva as- rilais -severas instruções, impondO
aos seus guardas obediência absoluta às ordens re--ceblda5",- fCisse q"uãt-fOSse a n-a-tureZá<fe- qlle-viessem a
ser. Numa capilar onde cada agente de polícia traz
na-algibeira, com seu revólver, o direito de resolver
a bala o .menor conflito, bem se vê o que quer dizer a
-autoridade armada, quando concita seus comanda·
dos, sob a <.:ominação de sérias penalidades, a executarem cegamente os mandados superiores.- O -cO-mandante da Brigada revogava, COm esse a_to,_o- Çó-

Não! Quando todos, eu, pelo menos, não. Se tal
sucedesse, o Brasil não estaria somente descristianizado, africanizado, cretinizado. Estaria -desumanado e brutificado. Este País seria então a selva escura e bravia,· a mata virgem da bestíalidade e da de~
mência, uma região de anormais e degenerados, epiléticos e idiotas, entrevados e poltrões. Não: O Bra·
si! diverge. O Brasil se opõe. O Brasil recusa.
Acrescentei eu, pobre Rui, em uma observação que fiz
no ano de 1967.
A:qui está, Sr. Presidente., como o Patrono do Senado
definia a Presidência da República dos seus dias:
OS CARRAPATOS DA PRESIDilNCIA
A gafeira geral da nossa administração !azarada
_até_~C!s _OS§ÇlS, _a cig:a!l!gem das gorgetas, rilarriatas e
-baijanhas, a feira ab-erta das consciências nos negódõ-s-_do Estado, a prostituição habitual da política
ao dinheiro, o estalar das revelações averiguadas,
rotuladas e individualizadas com endereços da mais
_ alta cotação no oficialismo, nos círculos do governo,
entre os carrapatos da presidência, os seus próximos, os seus íntimos, os seus consangUíneos, US-seus
afins, os seus sogras, essas nódoas, esses abcessos,
e~_sas syphil!des,_ que vista~ do estrangeiro, sem um
-só "actO de fep-reSsão e saneamento, jã nos tem rebaixado_a classificação- à última escala dos povos avariados, toda essa putredinoSidade, que, ultimamente, se nos ostenta às claras no rosto, não a vê, não a
_sente, não a suspeita o tinõ- deste caçador de abusos.
Boa raça de fila, que, acama:radando-se com os
pãrasitas do can-il, deixa o campo livre aos roedores
e a casa abandonada aos ratoneiros. -
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E mais, Sr. l'risldente, O -Estado de S. Paulo reclama,
pela& palavras de Rui Barbosa, na Conferência sobre a
crise ·moral:
Elaborou~se espontaneamente uma literatura popular, que borbota e se renova todos os dias. Ovocabulário da língua tratou de se abastecer em novos
recursos para as creações inauditas da época. Os excessos_ da baixeza estavam exigindo novos nomes.
Foi-se aos estábulos, onde se muge o leite, aos pas-

tos, onde se cria o gado, às carroças, onde reina a
aguilhada e a canga. Trouxe-se de lá o avacalbar,
avacalhar-se, o avacalbamento. Depois viram queera uma injustiça com o pobre ~mimal,_humilde, mas
bom, desinteressado e útil. Buscou-se, então, nos
terreiros e aves doméstiCas, e CU-nhou-se o 8:i:allinhar, o agaliJnbar-se, o agalllnhamento. Mas os últimos sucessos desmoralizaram o novo denominativo. Era froíxO. NãO tinha expressão bastante. Um
inimigo dos cães lembrou o acadelameoto, e a necessidade aceitou o terino com alvoroço. Até agora é a
expressão em voga.- Naturalmente, dentro em pouco, jâ- não bastará, para traduzir o enjôo geraL
Tinha razão o vdbo Rui. Avacalhar, agalinhar e ac:adelar, Jã riãO-trãduzem, 70 anos depois, o enjôO e ã indignação geral que estão tomando conta da Nação brasilei-

'"·Ele definia,e-ntãO-quem SãOoS maiS ·cnmiricitOs~rtesras
palavras:
OS MAIS CRIMINOSOS
Se o marechal se sobrepõe à ordem civil, a queestã sujeito, s-e- generais e oficiais Se juUtam em demonstrações ooletivas contra os_ poáeres constítucionais, a que se devem _obediência; e o_ elemento civil que é a so_berania da nação, transgrediram a lei,
quebraram a disciplina, sem a qual não subsiste em
nenhuma camada social a ordem jurídica, e, se~
meando assim entre os subalternos um exemplo
contagioso, levam a desordem às fileiras, geram no
seio da soldadesca as tremendas insurreições da
massa armada, e das medonhas comoções que daÍ!
se surgirem, se constituem os verdadeiros responsáveis.
Na essência, juridicamente, não hã diferença entre o motim da tropa contra os seus superiores e a
conspiração do marechal, com os seus generais ou
oficiais, contra a sociedade não-armada.
Antes, das duas insurreíções, mais graves Sirá
sempre a do chefe constituciomil do Exêréito Cõntra
a ConstiÍuiÇãO, pela altura da sua odgem, pela autoridade do seu exemplo, pela açã.o do seu prestígio
sobre os seus -subordinados. No direito"-da forÇa,
não hã senão um critério de legitimidade; a vantagem física de quem a maneja. A disciplina, que tem
por substância o prÍÍlcíplo da autoridade exercida
pelos poucos sobre os muitos, não se mantém senão
pela força do direito, que é--a expressãO mesina da
justiça.
- E veja õ- qUe ãoontecia no Senado, Sr. PréSideflteMoacyr Dalla, quando era Senador o eminente Dr. Rui Barbosa.
No Senado, um dos seus membros mais conhecidos pelo extremo do seu governismo queixara-se
amargamente no ano. passado, aos 20 de dezembro
de 1911, de lhe terem firmado o nome no parecer- da
Comissão de Finanças concernente à.SúPressão dos
inspetores da alfândega, parecer que ele não assinara. Aproveitando-lhe a ausência e contando-se com
a sua habitual incondicionalidade, haviam-no agregado àquele ato dos seus colegas, utilizando-se da
sua firma n6utro papel qUe cortaram e colaram naquele documento, sem licença, nem ciência sua.

Essa brejeirice rasteira- e atrevida alegou-a o circunspecto Senador que a reprovou. Tão crassa e arrojada maroteira, quem imaginaria que se pudesse cometer nos atos de um Senado? Pois no nosso a cometeram. E com que resultado? Não se apurou, não
se inquiriu, não se puniu ninguém. Deixo-se em silêncio para desassombro e incentivo d9s meliantes,
·que decertO não mereceriam tal favor, se fossem liberais ou civilistas.
Abafou-se, calando no Diário Oficial o incidente
que, ainda bem, para memória da trampolinice, o
século registrava e _comentava dois dias depois."
Fatos, Sr. Presidente, acontecidos no Senado~ nos
tempos de Rui Barbosa. Ele define, então na conferência
sobre a justiça, que consta nos Anais da campanha civilista, que ora leio, quem são os piores criminosos.
Os p1oreS de to~oS os crimes, os que mais atacam
a moral públi~_e depõem contra a civilização de um
povo, -são as viOlências cOntra a lei, pelos a quem ela
incumbiu de sua guarda.
Esses conceitos, Srs. Senadores, emitidos hâ m-ais de
70 anos, se agasalham e se alinham perfeitamente à inominável situação dos dias atuais.
O Sr. Henrique Saotlllo- Permite V. Ex• uril aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Sandllo - Eminerlte Senador Fábio
Lucena, tudo faz crer ser extremamente negativa a credibjlidade do Congresso Nacional, hoje, junto à sociedade
brasileira. Certamente haverá razões de sobra para isto.
AlgUmas, da responsabilidade do próprio Congresso
Nacional e daqueles que nestes_ anos todos exerceram a
atividade política, outras, no entanto, a meu ver muito
mais ponderáveis, residem no interesse que tiveram o
Governo e o regime, nesses anos todos, em desmoralizar
a ativídade polftico-parlamentar, em especial, e, no geral, a atividade política neste País. Quando, como bem
V. Ex' acentua no seu pronunciamento, neste momento,
em relação à sucessão presidencial indireta, por nós condenada durante tanto tempo, os fatos, eu diria mesmo,
os fatos se amontoam no sentido de desmoralizar, cada
vez mais acentuadamente, esse processo, com o qual nós
acabamos nos comprometendo, admitindo a participação-nd -próprio Col~gio Eleitoral e lanÇan-do o·grailde
candidato, o eminente companheiro Tancredo Neves.
Preocupâ:me e; estci_U certo, estâ_a preoC~Pàr-nos a todos
-nós esse processo desmÕralizador do-Congresso Nacional, dos parlamentares como um todo, diante da opinião
p-ública brasileira. Na rrledida em qUe-OS falos se acumulam e se sucedem no sentido de que suborno se faz, no
sentido de que corrupção se estabelece na compra e no
afiCfiiffiento de votos, preocupa: me, Sobréiudo, a~ge~era
lização desse conceito diante da sOciedade brasileira e o
desmoronaineilto do Congresso Nacional como institUição.·veJO hoje, por exemplo, na capa da revista Istot,
dã-- conceituadfsslma capa da revista Istot: entre MaJuf e
Tancredo, o Deputado Mãrio Juruna, e o título em letras
garrafãis: "JOGO A DINHEIRO". _Vejo na capa da
conceituadíssima revista Veja o grande tíiulo, tambêm
em letras garrafais: ..0 PREÇO DO COLÉGIO ELEITORAL". Acabo de ouvir o editorial de Q_Estado de S.
Paulo, edição de ontem, lido por V. Ext Acabo de ler o
editorial do Jornal O Globo, edição de hoje, sob o título
"Dalla, a quarta opção da República". E me abismo ao
ler o parágrafo final deste editorial, nos seguintes termos, eminente Senador:
A Imprensa acha-se empenhada em dar cobertura a uma campanha eleitoral digna e respeitável.
Mas quando os responsáveis pelo processo traem os
priilc~pios que lhes cabe resgurdar, não nos resta se-
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não dizer a verdade, alertando o povo e as Forças
Armadas sobre a natureza dos homens e das manobras que podem constituir uma- ameaça à respeitabilidade das instituíções e à marcha inelutável do
País para o restabelecimento da democracia.
Isto ê extremamente grave, eminente Senador. E, a estª"~ alturas, _estou certo, tQdos nós, homens públicos de
bom senso, que nos julgamos responsáveis pela condução deste País para os rumos certos, devemos nos
preoc~par,inclusive, com colocações como esta, que acabam por fazer o fecho final a todo esse processo de desmoralização, a meu ver, propositada, das· instituições
- poHtiCas do P-aís e que não servem ao Brasil, que não servem ao povo, que não servem à maioria dos brasileiros,
mas servem apenas a reduzidfssimas minorías encastelad~s no poder há vinte anos e que teimam erÍl não querer
deixâ-lo. Agradeço a V. Ex• e me solidarizo com todas as
colocações_ que V. Exl' acaba de dizer e me coloco, também, ao seu lado quanto às preocupações que manifesta.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sou muito grato ao gentil
e perCuciente aparte de V. Ex~. eminente Senador Henrique Santillo.
Queià dirigir-me a V. Ex•, Sr. Presidente do Senado,
Senador Moacyr Dalfa: Sábado, um dos maiores jornais
deste País, o Jornal do Brasil, pela caneta do seu mais
respeitáVel colunista que é o jornaliSta Carlos Ca.Stello
BfaiiCO~ chamOu v. Ex• de "bronco tabelião de Colatina". Hoje, o jornal O Globo publica editorial sob o título: "Dalla, a quarta opção da República". Poderia ter
feito, mãs não quis, porque não devo, ter trazido outros
joriúiis,~Cóin oútfos títulOs cujas matérías, Sr. Presidente,
Senador Moacyr Dalla, comprometem fundamente a
pfé-exceiSã figura de V. Ex• perante a Nação brasileira,
pÕrque o candidato oficial do Partido do Govern_o-, o Sr.
D-ePuiado Paulo Salim Maluf, não tendo como vencer a
eleiçãO no Colégio Eleitoral, quer prevalecer-se da autoridade do Presidente do Senado Federal, da autoridade
do Seriidor MOacyr Oalla, para que as leis sejam conspurcadas e para que a tos os mais abjeios, niesmo contra
a consciência do Presidente do Senado, sejam igualmente
praticados contra a consciência jurídica e a consciência
móraLdo povo brasileiro.
Sr. Presidente, não permita que isso aconteça, nobre
Sei1ador Moãcyr Dalla. V. Ex• representa o Senado4Ese
na República já houve várias Câmaras, na República só
houve um Senado, vez que esta Casa é renovável de quatro em quatro anos, mas, alternadamente, por um terço e
por -dois terços dos seus componentes.
Em assim sendo, Sr. Presidente, estã. nas mãos de V.
Ex• a restauração da imagem da figura e do nome do Sena_dQ._Federal; que vem sendo confundidos, no Norte, no
Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, em todo o território
brasileiro, por milhões de brasileiros, como o instrumento de que querem lançar mão os detentores maiores deste
País para subverter, como primeiro subverteram, a vontade popular que desejava eleições diretas neSta República, e, enfim, para empurrarem goela adentro do País, por
via do Colégio Eleitoral, um candidato que nem a Nação
aceita e o próprio Colégio Eleitoral repudia Por mais de
170 votos.
Chamo a atenção de V. Ex•, Sr. -Presidente Moacyr
Dalla. Apesar de o voto secreto da escolha dos delegados
das Assembléias Legislativas ter sido um tiro pela culatra, porque os delegados aliancistas, quase em sua totalidade, optaram pela candidatura de Tancredo Neves, o
Sr. Paulo Salim Maluf proclama solenemente, conforme
o jornal Folha de S. Paulo i "A minha vitória jã é totalmente segura". Que vitória é essa, Sr. Senador Moacyr
Dalla? Só pode ser a vitória da fraude, a vitória do esbulho, a vitória do estorvo, a vitória do vilipêndio, da
afronta, a vitória da maquinação espúria, a vitória, en:
fim, do estupro da consciência da Nação e· da consciência do Congresso Nacional que V. Ex• tem a honra de
presidir.
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Se pretende a vitória pela farsa, pela fraude, pelo crime, ê porque o candidato do GciVeTno quer transformar,
V. Ex• Sr. Senador Moacyr Dalla, em farsante ecrínlitl-oso. Farsante, porque encampador das sugestões da farsa.
E criminoso, pÕrque deflagrador de um processo delituOso que as leis não tQleram que se pratique neste País.
Nós temos certeza, Sr. Presidente, certeza como temos, de que V. Ex• está sob o amparo de Nosso Senhor
Jesus CristO, estã sob a proteção do patrono do Senado,
o Dr. Rui Barbosa, temos a certeza de que V. Ex• não
descerá do pedestal da sua dignidade, de que a consciência de V. Ex• permanecerá imPoluta, íntegra, proba,
honrada como sempre o foi, a fim de que o Congresso
Nacional e, em particular, o SCnado continue a merecer
como merecido tem o respeito do povo brasileiro.
E, assim sendo, Sr. Presidente, não é apenas a minha
voz é a voz dos congressistas que desejam a licitude das
eleições, é o desejo de todos de que ganhe no Colégio
Eleitoral o candidato que mais votos tiver, sem a adoção
de qualquer _casuísmo comandado por V. Ex• como Presidente da Câmara dos Estados. h este desejo que eu ex--presso em minhas palavras, Sr. Presidente, lembrando a
V. Ex~ que, ~e Deus fez as cidades sem esquinas, foi para que nas esquinas as pessoas pudessem marcar os encon-tros; e se Deus fez a História serri duração cronometrada
foi para: qtie ela, em qualquer tempo e a qualquer momento, julgue os _sujeiteis, os seus sujeitos da própria História. V. Ex', Sr. Presidente, será absolvido, tenho a certeza de que o serâ porque os inimigos do CongreSso Nacional já colocaram V. Ex• na berlinda e, muito mais do
que isso, nO banco de réus. E o Senado não pode consentir que o seu Presidente seja transformado num réu co;;mum, num reles réu. O Senado não consente, não tolera,
não admite. Mas, já que o iebaixaram a essa condição,
Sr. Presidente, a Nação apela à consciência de V. Ex•
para que não permita lhe seja Imposto esse tapume
odiento entre V. Ex• e a dignidade da Nação brasileira,
porque, só assim, nobre Senador Moacyr Dalla, o Estado do EspíiitO Santo, que tem como capital Vitória, dará
a V. Ex~ a vitória perante a história.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFER!I O SEJY4,
DOR FÁBIO LUCENA:
Notas e infonnações
VERGONHA!
Vergonha!
Vergonha que recobre os_bra_silelros ainda_ crentes na
existência de uma país distinto daquelas republiquetas
tão amargamente retratadas por Miguel Angel Astúrias
em El Seiior Presidente; os ..brasileiros que acreditavam
tivesse sido superada- primeiio erid945 e finalmente
em 19~- a fase etri que· a VOntáae-_âo sultão se impunha ao sentimento da Nação. Sultão, porque a República que o último presidente do ciclo revolucionário, delegado das Forças Armadas, administra é um império
oriental, no qual os cidadãos se reduzem a objeto de sua
vontade e o círculo íntimo do poder respira a atmosfera
sinistra e decadente da corte czarista sob a influência de
Rasputin.
Vergonha porque sabem os poucos cidadãos que ainda têm senso crítico que o Brasil vive um momento de
ilusionismo, enquanto se debatem em deplorável m"iséria
talvez nove-décimos da população, encilhada por uma
oligarquia que não quer afastar-se do poder.~ essa oligarquia que destila a co!rupÇão,-veneno com que se dís~
solvem os povos;·com ele se deixaram embriagar os áulicos em todas as fases de decadência; com ele se envenenaram os que esqueciam seus deveres no meio de festas,
de espetáculos de gala de todo o gênero, embasbacados
diante do poderio dir-se-ia inesgotável dos sultões. É a
propósito dessa oligarquia, incapaz até de dar ao povo
panem et circenses, que se pode repetir a observação de

Sílvio Romero, amargurado com o ufanismo - vejam,
com o ufanismo! -: os de ontem_ ..ao inenos davam,
alêm çl.a pagodeira, o pão ... os de agora dão somente a
avenida e os ... desfalques"!
Vergonha porque não se vislUmbra nos corpos constitUídos da Nação de onde pode partir a reação contra
aqueles que se utilizam do aparelho de Estado não apenas para enriquecer, nas ligações profundas e jamais reVeladas da oligarquia com a Coisa Nossa, mas para oprimir-os adversários pOlíticos e: os que pensam de modo diferente, além de violentar a consciência moral da Nação
a pretexto de defender a liberdade.
Vergonha porque não há um defesor da sociedade,~
. só, que se invista dos poderes que lhe confe:re a funç_~o de
dominus litis para investigar, contra tudo e todos, as acusações que maculam a honorabilidade da classe política e
mancham a honra de um candidato à Presidência da República.
Vergonha porque a Nação corre o risco de ser governada por alguém cuja honra dia a dia é posta em causa!
Vergonha porque a Nação trocou o preço da liberdade
e da justiça pela aparência advinda_da segurança imposta
e rt_ãp consentida; porque admitiu, primeiro com algum
protesto, depois quase sem nenhum, que a Lei fosse desvirtuada e a Política fosse envenenada a tal ponto pela
corrupção que o homem do povo, aquele que é o destinatário primeirO e último do regime da Lei e da democracia, passassê a descrer das instituições, da democracia,
do voto e a ver na ação polítia tão_-só a presença dos sicârios e dos_ corsários, no exato sentido que o cOrso_ teve
quando era prática comum dos soberanos.
Verg~nha p"arque ~s órgãos do Estado foram coloca~
dos a serviço do sultão para esmagar as liberdades ine~
rentes ao exercício da representação popular, para sufocar as divergências__existentes na Federação, para escar~
necer do Legislativo.
Vergonha porque não hã, em parte alguma, voz com
poderes suficientes que se erga para dizer aos oligarcas
- que pretendem assegurar sua impunidade pelos crimes comuns que cometeram- que a Nação não pode
suportar os que nem sequer sabem repetir as eleições da
República Velha, porque não têm o pudor que os falsificadores de atas faziam questão de ostentar.
-=-:-Vergonha. porque, apoiados na força da polícia, os oli-gircas pretedem fazer das Forças Armadas as defensoras
de um status quo imoral, decadente e pecaminoso; as garantes de uma política alimentária, em que se dividem os
gozos e as propinas'" do poder com um grupo de adventícios, política essa que se pretente continuar dividindo,
apesar da "crueldade dos fatos económic-os que se não
deixam reger por música!... venceram-se os prazos, os juros e as .amortizações abriram as goelas, os credores es~
trangeiros, em grita, quiseram ter notícias de s_eu rico dinheiro'~.

Vergonha porque é para defender essa política alimentária da oligarquia e os caminhos escuses que conduzem
ao butim em que se transformou o Estado brasileiro que
se armam as salvações como a do Maranhão, e se montarão quantos pianos Cohen forem necessários para impedir a democracia de se afirmar e os culpados dos crimes
comuns de serimjulgados à luz do Código PenaL~ para
manter tal situação -que nos faz sentir pior qUe os habitantes das republiquetas- que a oligarquia prepara o
espírífO das Forças- Armadas, esperando amparar-se
mais uma vez na g'randeza e na servidão militares para
esmagar os anseios de lib_erdade do povo, sobretudo s_eu
grito por moralidade e honral
Vergonha porque se perdeu a vergonha. Porque a Lei
se interpreta a fim de servir aos poderosos e_não ao Direito; porqUe- a amiza-de serve não para fortalecer cada
qual no amor aos princípios morais, mas para tranCar influências, gozãr vantagens e forçar ao costumes.
Vergonha porque não há novo Ruy que tenha coragem de outra vez traduzir Farinaccius e gritar pelo Brasil
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a sábia lição, a única que assiste um povo ferido em sua
honra e em seu orguJho quando o sultão rompe o pacto:
.. Se o magistrado, faltando à justiça, já não se reputa
magi~trado, ~ passa a não ser mais que um sujeito particular, do mesmo modo como nos é dado resistir à violência que qualquer particular nos faz, lícito seinelhantemente nos será também risistir à injustiça do magistrado
e seus oficiaiS;- pois-,-obrando inj1,1stamente, não têm, repito, mais autoridade que se meros particulares fossem".
Vergonha porque se repetiu no Maranhão e se repete
em todas as partes do Brasil o espetãculo do Rio de Janeiro que Ruy retratava: ..... o ano passado, o comand~nte_ da Brigada. Policial no Rio de Janeiro baixava as
mais_ severas instruções, impondo aos seus guardas obediência absoluta à~ ordens recebidas, fosse qual fosse a
natureza de que viessem a ser. Numa capital onde cada
agente de polícia traz na algibeira, com seu revólver, o
direito de_ resolver a bala o menor conflito, bem se vê o
que quer dizer a autoridade armada, quando concita
seus comandados, sob _a cominação de sérias penalidades, a executarem cegamente os mandados superiores. O
Comandante da Brigada revogava, com esse ato, o Código Penal e a Constituição. Mas que não poderá, hoje, no
_Brasil, o comandante de uma brigada?"
Vergonha por tudo isso. Vergonha maior, porém, deveriam sentir os que permitirãm que uma nação como o
Brasil chegasse a envergonhar seus filhos. Que a vergonha recaia~ então; scibre a oligarquia e -seus sequazes!
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obrigado, eminente Senador Fábio Lucena.
Concedo a palavra ao eminente Senador Henrique
Santillo, por cessão do Senador Jorge Kalume.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA.
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para uma
breve comunicação.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
No dia em que se comemora a data do funcionârio
público, desejo, em nome da minha Bancada, prestar a
essa prestigiosa classe as nossas homenagens.
t sabido, Sr. Presidente, que o funcionalismo público
de todos os níveis; federal, estadual e municipal de há
muito reivindica uma posição melhor na hierarquia dos
assalariadOs nacionais. Enti-etanto, são conhecidas as
aflições em que tanto o Poder Público nacional quanto o
das outras esferas se encontram para remunerar o seu
pessoal.
Sem embargo, o Governo Federal, com a finalidade de
dar uma nova dimensão na área de pessoal e de desenvolver uma política atualizada de recursos para o setor
público, criou a Lei n~' 6.871 de 3·12-80, a Fundação
Centro de Formação do Servidor Público- FUNCEP,
vinculada diretamente ao DASP, porém, com autono~
mia administrativa, financeira e operacional.
Criada para promover_, elaborar e executar os programas de formação, treinamento, aperfeiçoamento e profissionalização do servidor público, bem como aqueles
que visem o seu bem-estar social e recreativo, a essa missão se lançou o primeiro momento, buscando, simultaneamente, implementar programas e projetas de resultado a curto prazo e criar as condições necessárias para
realizações mais duradouras e que demandam prazos
mais _longos.
2.D!RETRIZES
Antes de tudo, sentiu a FUNCEP a necessidade de definir sua linha de ação_ e traçar diretrizes que a conduzam
ao atingimento de sua vocação.
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Daf, haver proposto:
-formular e difundir uma filosofia da açAo gcrencial
e de desenvolvimento organizacional para a AdmíniS-..
tração Pública, buscando a mobilização dos dirigentes
para a valorização do servidor público;
-desenvolver programas que visem o desenvolvimento integral do servidor público;
- atuar como centro captador e gerador de inovações
tecnológicas para a Administração Pública;
- dar prio'rídade ao método de ensino à distância,
para atendimento mais econômico de uma grande clientela dispersa geograficamente;
-programar atívídades que estimulem o associativismo do servidor para fins sociais, culturais e recreativos;
- atuar cooperativamente, visando a melhoria dos
serviços prestados pela FUNCEP e por organismos congêneres;
-promover, de maneira contínua e auto-sustentada,
a melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços e demais produtos oferecidos pela FUNCEP;
- atuar em nível nacional de forma descentralizada,
evitando o agigantamento da estrutura da Fundação;
-instituir mecanismos de captação de recursos que
possibilitem a sustentação dos programas e projetos da
Fundação.
CLIENTELA-ALVO
Os dados disponíveis, do Censo de 1979, portanto carecedores de atualização, indicavam a existência de cerca
de 500 mil servidores na administração pública federal
direta e autárquica, sendo 48% de estatutárioS e 52% ••celetístas".
·
Por sexo: 66% homens, 52% mulheres
Por <ICOiarldade: ............................. %
Nível superior .•.. -••••.• , ,_, .•.. -... ~· ....... -.37,3
II grau ............ ~.. ·~· .......... ,. ....... 20,2
I grau ............................ ~ .. ·-·-39,2
APenas alfabetizados , . ~ •••.• o • • • • • • ..- • • • • • '"2,2
Sem escolaridade ••• , ... ,_, ....•••••••••••... l,l
Por Caixa etária: ••••••••••••••••••••••••••••• %
at~ 24 anos •••• , ••.•...•••••••••••••.• ·-~~ .~5,4
25 a 34 anos •• , .• , ••••........• , ........ ~-2A,2
35 a 44 anos ..•...•.••••••.•••.••.• ~ ••. ·-~ .211.1
45 a 54 anos •..••• , •••.•..•.•••.•. ,,_,,,, ... 27,5
acinia de 54 anos-.-.•----:-:---:--:•. -.--:-~. -~~~-:-:-- •• ~~ ••• 14,2
Por tempo de 1ervlço: ••••••••••••••••••••••••• %
a~ 4 anos •.•••.•.....•••••• , •• ,_,. ·~~------ .15,0
5 a 9 anos .•.•..•.•.•.•.•••••••.• ··~ ....•• 16,6
10 a 14 anos .............................. 13,4
IS a 19 anos .•.•.••.•....~•••••••••• ~ •...-. ~ 15,8
20 a 24 anos ................ , .. ~·~· ......... 14,2
25 a 29 anos ... -.- .•......•.••••••• ~ ••-.•
13,3
acima de 30 anos •••.....•.•... ,_,,,,,,_,.~,_,_,_,11,1
d

••

Por loealdadeseosriOca:
%
&<WDulada
(maiores contingentes)
RJ .. .. .. . .. • .. .. .. • • .. .. . • .. 30,0
30,0
SP .. .. ............ ..........
8,4
38,4
MG .. . ....... ......... ......
7,9
46,3
DF ........................ ~.
_1,8
OS4,f
PE .................... -.....
6,2~
~~ 60~l~
RS .......... ................
5.4
65,7
BA ..........................
5,1
70,8
DEMAIS . . .. . . . . • .. .. . .. .. ..
29,2
100,0
A atualização desses dados será preocupação inicial
da FUNCEP.
3. ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATISTICOS
3.1- Cadutro Naclooal do SerYldor
Ao iniciar suas atívidades Cnl 3 f de março de 1981 e
consciente de que qualquer empreendimento em favor
dos servidores públicos demandaria o conbecimento prévio e adequado do universo-alvo, a implantação de um
cadastro nacional- até então inexistente- impôs~se ae
alta prioridade.

O Cadastro será um banco 'de dados abrangendo o registro c;_ caracete~ização de cerca de 5_00 mil servido:res_ e _
t ,5 fnilhiO de dependentes. FUOcionará como inStrUmento de gerência e forneCerá informações básicas sob(e a
força do trabalho do Serviço Público Federal, apoiando
a implementação de programas e projetos que objetivem
suá valorização.
Dos 125 órgãos que compõe o Sistema de Pessoal Civil
- SIPEC, atualmente contamos com 64 órgãos cadastrados, cujas informações dos servidores já se encoritram
devidamente incluídas n_o Banco de Dado_s do CNS.
3.2- Ceooo mfdko
Paralelamente ao Cadastro e para ele se integrar, futuramente, foi iniciado o Censo Médico, que indicará o estado de higidez dos servidores, permitindo o conhecimento d_o seu perfil de saóde e a fixação de parâmetros
para a Política de Saúde para a classe.
Já foram avalíadqs 1.400 servidores do Ministério das
Relações Exteriores, t .007 do Tribunal de Contas_ da
União, 245 da SUDHEVEA e 827 do DASP. Ao todo
3.488 servidores.
3.3 - Estudo• e Peoqoúas
Concluído o Cadastro Nacional do Servidor, poderá a
FUNCEP lançar-se a programas e projetes cuja demanda é 110Je sentida de atendimento extremamente prioritário~-àc:stacando-sC uma definição de política salarial
para o setor póblico,
3.4 - Polldca Salarial
A valorização do servidor público impõe formulação
de uma proposta "de Política Salarial que seja eficaz para
o recrutamento e preparação dos agentes requeridos pelo
Estado Moderno, ágil e multífuncíonal, e que ofereça
condiçõ_es para que se compatibilize a estrutura organizacional com a de recursos humanos.
Com vistas ao estabelecimento de padrões específicos
de carreira para os servidores públicos, a proposta envolverá estudos sobre recrutamento, selcção, treinamento,
pirâmide de cargos, progressão funcional e acesso aos
cargos de chefia, progressão salarial e avaliação de m~ri
to e desempenho.
Para a realização dos primeiros estudos sobre a matéria, foi firmado convênio com instituição especializada
-(luPERJ), tendo sido concluída abordagem inicial dos
seguínt.Cs aspectos:
-Avaliação da Política -de PessOal: Formação de BuJ'Ocracias;
--Avaliação de Desempenho Individual na Adminis·
tração Púólica;
- Pi'ática Gercnciais e Cultura Organizacional na Administração PUblica; e
- PoUtíca Salarild na AdministraçãO Oireta da União
- uma análise Político-Económica.
4. DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMA·
NOS E EDUCAÇÃO FORMAL
4.1 - DeiODl'olvlmeoto de Admlolotradoret Pdbllcoo PRODAP
Objetiva esse programa a fonnação de administradores póblicos de: nível superior e gerencial, com capacida~
de para repensar a administração pública brasileira, se:
gundo sua realidade e com habilidade para buscar caminhos que levem à otimização de desempenho e de modo
a fortalecer a rede de instituições que se dedicam ao ensi~
no e à especialização de administradores públicos.
Empreendimentos distintos foram implementados
para atender aõ_s- diversos níveis da AdminiStraçãO. _
4.2 - Detenvolvlmento Gereodal
Grande parcela de esforços foi dedicada à formação
de servidores de nível gerencial, contingente numeroso e
relativamente estável em sua composição.
Indnleras têm sido as dificuldades arrostadas pelo projeto, dCstaCando-se exi&Oidade de recursos orçamenw
târiOs alóccidOS- aos Orgãos governamentais e a dispersão
geográfica da clientela-alvo.

a

O treinamento à distân.cia em suas várias mOdalidades
será, talvez, por isso, a forma mais C:ficaz para .obviar as
dificuldades apontadas. Daí, o Interesse especíal dedicado ao-desenvolvimento de tecnologia educacional volta·
da especialmente para o ensino à distância,
Atualmente encontra-se em fase de desenvolvimento
os seguintes cursos:
-Atualização à di.stância para dirigentes e gerentes
da área póblica - 850 indicados e 540 pré-inscritos.
-AtualizaÇão gerencial para chefias de nível operacional - 45 participantes.
-Curso de Especialização em Administração de Medicamentos Essenciais ~ 23 participantes.
Vários seminários foram realizados com o intuito de
coletar dados, visando subsidiar a produção de material
instrucional a ser utílízado inclusive no ensino à distân·
cía, dc:stacando se os seguintes:
-Laboratório de Desenvolvimento-de Equipes Internas - 22 participantes.
--Estratégias e Gestão e Desenvolvimento em RH em
época de crise - 58 participantes.
-Redução do Déficit Público: uma responsabilidade
nossa - 83 participantes.
-A Realidade Brasileira e o Papel do Administrador
- 38 participantes.
- Estratégias e Negociações - 27 participantes.
- Preparação para o Curso de Administração de Medicamentos Essenciais - 58 participantes.
4

4.3 - Dt!sel:roMmento de Tecnologia Edacaclonal
Indispensável à estrutura míni,ma que permitirá
FUNCEP o cumprimento de sua missão básica, a busca
de técnicas para educação apropriadas às circunstâncias
tem merecido destacada preocupação.
O enSino à distância e a delegação através de convênio
são percebidos corno formas potenciais de atender, a menor custo, urna demanda que se distribui por todo o território nacional.
O material que se vem produzindo na FUNCEP com
esse objetivo, testado e validado através de aplicação e
turmas-piloto, tem sido preferencialmente dirigido para
a formação e atualização de técnicos em desenvolvimento de recursos humanos, os quais atuarão como agentes
multiplicadores.
A reprodução e utilização do material produzido se
processará, mediante convênio, por instituições regio~
nais de DRH, tais como as do Rio Grande do Sul, Para·
ná, Maranhão, Santa Catarina, Minas Ge-rãis;-c outros
Estados que vêm acatando o programa com sensível in·
teresse.
4.4-Cademos FUNCEP
Nessa mesma linha, de produção e utilização de meios
para ensino à distância, foram criados os. ucadernos
FUNCEP" - um tablóide para o servidor público que
pretende ser mais um veículo de ensino/aprendizagem,
criando mais espaço na área de formação e desenvolvimento de recursos humanos necessários ao funcionamento das estruturas burocrá.ticas do Estado Brasileiro.
O material contempla assunto tais como:
- Curso Básico de Administração Pdbtíca
- Curso de Revisão e Comunicação e Ungua Portuguesa.
4.! - Formaçio ProRNional do Senldor Pdbllco
Ou_tra preocupação é a especializaçilo e permanente
atualização do servidor público, procurando atendê--lo
em áspectos não cobertos por outras instituições,

4.6- Tfonlcos m DRH
Destaque especial na preparação de t!cnícos que ve-nham a atuar na área de Desenvolvimento de Recursos
Humanos como agentes multiplicadores e de interface
com os- órgãos públícos/FUNCEP, no esforço de promover a profissionalização do servidor público.
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Podem ser apontados, nesse programa, os seguintes
cursos:
.Especiali~ação em Planejamento de Recursos H uma~
nos - 35 p-articipantes;
.Formação-ã"Distân_cia para Técnicos de Treinamento
e Tutores --350 participantes;
-.Treinarriento deJnstrutores (elaboração);
.Gerência de RH para instituições fundiárias - 45
participantes, bem como a realização de Encontros Nacionais sobre Treinamentos e Desenvolvimento d_o Servidor Público.

4.7- Área Técntco-AdmJnlstrativa
Doutrina e Filosofia do Serviço Público (fase de validação do módulo)
-Informática:
Cursos
N9 de
Participantes
-Programação_
..-.. : •... ~-~ ~- 179
-Análise de SiStemas-...... ~~-~-~~~ ..•.•.• -~·. 70.
--Usuários ·de PD ...... -....••.• -· .. t--· ...........-.. 45
-Administração de Material ..........._, .. , . ...,.._3_0
-Orçamento e Finanças ....... _........_•...• ;..- 140
- Estrutura e Análise de Demonstrativos Financeiros
de Estatais .................. ~· ..•.. _."-'._....••• 3Q
-Elaboração e Avaliação de Projetas Fundiários_ . 45
-Demarcação de Terra ... ,_., ...........
.47
-Agentes Administrativos _._ ·~-·., .. , ~·,. '·""' ._..... 3.:0
- Redação OfiCial . ~-·-· .-..... ._ .....• -· ......•. ,_,_, 30
-Secretárias-Executivas ... ,_................ , __ , ,_, 25 __ - Especiali:z:ação em Auditoria a nível de PósGraduação ....•..... --·-·-=---=-·~- ·- •.••••••••••• ·-. 32
v

5.4 - Legislação sobre Classificação de Cargos
Esgotados que se achavam, no DASP, as ediçõeS-anteriores relativas à_ legislação sobre classificação de cargos
na áreã federal, _empreendeu a FUNCEP sua co~pi
lação, atualização e .edição, _com tiragem de_l.OOO exel)l- piare.<; consubstanciada em 23 volumes, alguns com mais
de 300 folhas .
Esse material,de extrema utilídade na implementação
do Cadastro "Nacional do SeiV1dor e nos estudos que se
pretendem sobre política salarial, estâ à disposição dos
órgãos Públicos interessados.
§c CONCURSO DE MONOGRAFIAS SOBR.E SER-

VIÇO PÚBLICO
Ceftame realizado anualmente pela FUNCEP desde
sua criação, com o objetivo de_incentivar a pt'odução de
trabalhos inéditos relativos ao Serviço Público, podendo
dele participar, individualmente ou em grupo, pessoas rle
nã.cionálidã:de braSileira ou de nacion-alidade estrangeira,
re-sidentes no Pafs.
De praxe, a divulgação dos resultados e a prCTniação
dos vencedores ocorre no dia 28 de outubro - d_ia do
F1:1ncio,nário Público.

7. BOLSAS DE ESTUDO

.....

Além dos cursos presenciais e à distância, a FUNCEP
procura colQcar à disposição do servidor público instrumento e oportunidades para o seu desenvolvimento. Assim se-ndo, temos as seguintes publicações:
5. EDITOR.AÇÃO .
-

5.1 - História Administrativa do Brasil
Com edição prograinada'-de 40 voluinis-, ein convêiiíocom a Universidade de Brasflia, consolidarâ as diversas
experiências da adminiStração póblica nacional, deSde O
período colonial até os nossos dias, preservando importante acervo histórico e cõnstituindo valiosa fonte de
consulta para os estudiosos do assunto.
Foram publicados 4 volumes em 1983 com tiragem de
3.000 exemplares em cada edição": "Polftica Administrativa de O. João III", "A União Ibérica-Administração
. do Brasil Holandês", "A Administração Pombalina" e
"Brasil Sede da Monarquia - Brasil Reino" (I' parte).
Encontra-se em fase de produção grâfica, 7 (sete) volumes que serão colocados à disposição do público até
meados de dezembro/84.

5.2 - Revista do Serviço Pu'õlico
Destinada à divulgação de informações técnicas para
o serviço pt1blico, mantendo-o em contato regular com
análises objetiVas dos grandes temas políticoadministrativos de nossa época, na visão de juristas,
cientíSfas políticos C SõCiãiS, administradores e economistas de relevo nacional e internacioil3.1. A Revista do
SerViço Público tem publicação trimestral, c-om tiragem
de 3.000 volumes.

5.3- Coletinea da Leglslaçio de Peasoal Ovll da Unlio
Projeto iniciado e concluído em 1983, consistiu na
produção e edição de 4 volumes, com tiragem de 2.500
exemplares em forma de manual com folhas substituíveis, com ementário de .. A" a "Z", contemplando aLegislação de pessoal CiVil da União. E. útil, inclusive, para
eliminação de conflitos na interpretação dos textos legais, compatibilizando as orientações emanadas do
DASP c,om as decisões do Tribunafde Contas da Uriião
e com os pareceres da Consultaria Geral da RepóbliCa.

O intercâmbio de conhecimentos técnicos, principalmente. no campo da administração pííblica, levou a
FUNCEP a criar e manter uma Gerência -especializada
em Cooperação Técnica lnternac~onal.
Essa Gerência, em contato com outras assessorias de
cooperação técnica, pode catalogar e divulgar ofertas de
bolsas para servidores públicos em vârios países (Holanda, Chile, Canadá, Argentina, Espanha, EE.UU e Alemanha), tendo acolhido centenas de inscriÇões provenJeilti:S-dC:-VáriaS pa~tes do território ilacional;-afinal encamin-haaas aos org-anismos promotores para triagem e
seleção.
-A fim de, expandir esse intercâmbio, esÜ1 em viaS-de
concretização a assinatura de convênios com Comissão
Fulbright, Cultural Hispânica e Conselho Britânico.

8. BEM-ESTAR. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DO SEil,V!DOR.
Com o objetivo de propiciar a melhoria das condições
de vida do servidor público, a FUNCEP desenvolve projetes que o alcancem diretamente, bem como a seus familiares, valendo destacar_~
~1 -Suplência de ]'1 e 2:'1 graus para servidores e depen·
dentes
Sensibilizada co~ o alto índice de não escolaridade
observado no seio do funcionalismo -pt1blico, a FUN=
CEP lançou o projeto de "Suplência" ~xtenSivo aos d~~
pendentes dos servidores com idade mínima de 15 anos.
O projeto~piloto, implantado no Rio de Janeiro, atendeu a 2. I64 candidatos.
Confirmada sua validade, foi extendido ao Distrito
Federal e São Paulo, oferecendo um total de 700 vagas,
estando em fase de negociação a assinatura de convênios
com instítuições de Goiás -e Minas Gerais.

8.2- Quallficaçio Profissional para dependentes do servidor
Visando à fOrmação profissional de dependentes dos
-s-etvidores, foram firmados convênios com o SENAI C
SENAC, abrangendo os Estados do Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito· Federal.
8.3 - Apoio logístico
A FUNCEP c-oloca ~uas instalações e equipamentos à
disposição de órgãos e entidades públicas para a reali-
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zação de s_eminários, simpósios, encon-tros, etc.,·criando,
assim, um espaço adequado até então inexistente na Capital da República para eventos dessa natureza.

-8.4 ---: Çl_l_!_be do Servidor PUblico Civil -

cs~c

Pelõ aviso n~" 266-B, de julho de 1984, do Excelentíssimo Senhor Ministro José Carlos Soares Freire, a FUN~
CEP foi autorizada a entrar na posse imediata e prOCãria
dos bCris, bem como assumir a gestão do Clube do Servidor Público Civil - CSPC.
Foi um gr_ánde desafio para a Administração da FUNCEP, uma vez qoe havíamos fixado a data de 7 de setembro para reabri-lo. Tlnhamos pela frente toda uma
infra-estrutura a ser restaurada e até mesmo reconstruí- da. O tempo era escasso, mesmo assim, aceitamos este
trabalho que nos foi confiado, por entendermos que o
Servidor Público esperava por uma providência efetiva
quanto a restauração deste _se:u património.
Felizmente_ o CSPC foi reaberto na data fixada.

9. ASSJSTENCIA TliCNICA
A par d"e suâs· principais finalidàdes, desÜna a FUN~
CEP parcela de seus recursos à assistência técnica <!-OS órgãos àa Ãdrilirilsiração Públic!l Federal, notachmCrlie do
DASP, merecendo especial destaque a realização, por
de-legação -de competência, de concursos póblicos.
Vale ressaltar a realização do Concurso Público de
Agente de Vigilância, desenvolvido a nível nacional e
executado em duas etapas, com 24.353 inscritos.
Além disso, Sr. Presidente, desejo manifestar o apOio
que terá o Governo de sua Bancada ao propor o 13' salário ao funcionalismo público, tratando-o de forma
equitativa com o empregado celetista.
E aqui fiCa a homenagem da minha Bancada a esta
prestigiosa categoria funcional no seu dia. Muito obrigado. (Muito bem! Pa-hltas.)

O SR. PRESIDE~ (Moacyr Da11a) - Concedo a
Pãtavra ao nobre Senador Alberto Silva, para uma breve
comunicação.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para uma
breve comunicàção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A comunicação que eu desejava fazer era, relativamente, ao discurso feito pelo Governador do meu Estdo,
-na últiina reunião -da SUDENE, em que S. Ex• faz uma
denúncia grave, a de que estão sendo negados recursos
para o meu Estado, principalmente nos campos do fun- -do especial e quanto à antecipação de receíta. E quero,
neste momento, neste Plenário, solidarizar-me com as
palavras do Govern:idor Pelo que elas representam em
relação ao·povo-do Piauí, não propriamente pelo querepresenta a atitude tomada pelo Governador em apoiar o
candidato do meu Partido e sim em relação ao povo do
Piauí.
Sr: Presidente, Governador que fui daquele Estado, sei
das dificuldades que o povo tem, porque é um Estado
pobre, e que o próprio GovernO tem, começando por
não poder pagar a folha de pagamento se alguns desses
recursos, porventura, não chegarem a tempo.
Com relação a esse fato do fundo especial e da antCcipação de receita, principalmente esta que é uma das fórmulas que usam os governadores para pagarem suas folhas, isto se- constitui num estrave muito grande e numa
angústia para o funcionalismo póblico do meu Estado.
Desejava, por isso, sotidariz:ir-me com as palavras do
Governador, naquilo que elas encerram de defesa dos interesses do povo do Piauí, e fazer um apelo ao Presidente
da República e ao Ministro do Planejamento para que
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COMPARECEM MA!S OS SRS. SE!NADORES-

na mediâa -em que a locadora aufere excepcional lucro
computado sobre o trabalho executado por terceiros. A
AdminTstração Pública poderia contratar esses serviços
diretamente com quem os presta, a preços bem menores
do que os que paga a essas empresas, fato facilmente
com provável.
Estas as razões que nos levam a apresentar o presente
projeto, suficientes, também, para acreditarmos na sua
aprovação pelos Ilustres Membros desta Casa.
_Sala das Sessões, 29 de outubro Q_e 1984. _":"""Henrique
Sandllo.

olhem o Piauí sem que a ótica Política esteja presente e li-

bere os recursos necessários ao bom andamento da adminiStração pública do meu Estado. (Muito bem!)
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peçO a palavra
como líder.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Tem a palavra, como Líder, o nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR: MOACYR DUARTE PRONUNCIA O
DISCURSO _QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, S.ERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senadores, não era minha intenção falara V, Exts neste momento.
Já afirmei -da tribuna deste Congresso que, em épocas
de eleições presidenciais, oS ânimos se agigantam, -é a

parcialidade que procura, de qualquer forma, atingir
aqueles que têm a responsabilidade de manter o
equilíbrio das forças que disputam essa eleição.
Nada me fará, em hipótese alguma," mudar a rota da
minha vida.
Sou um homem a quem Deus deu o privilégio de ter filhos maravilhosos, uma famflia muito bem formada, 26
anos de vida pública; tenho um passado a preservar, tenho netos e bisnetos. para dar satisfação.
É atribuição e responsabilidade minha, quando jurei
cumprir a Constituição, zelar pelo bom nome desta Casa.
Evoco o _testemunho dos meus pares e aqui alguns presentes, Sempre tenho procurado agir dentro dos_ princípios mais éticos rec-omendáveis para um homem que
tem a responsabilidade que tenho nas costas.
Eu não absolvo; eu assumo. Tenho de prestar contas
aos meus pares e a esta Nação. Colega de Assembléia,
José Ignácio Ferreira, Senador dos mais brilhantes, pode
dizer da minha conduta.
Quando me elegi Senad_or,_ na primeira entrevista QUe--dei, disse que viria para esta Casa para lutar para que se
fizesse justiç-a a um homem que tinha sido injusfiÇado e
S. Ex~ pode testemunhar isso.
Vim para cá e ajudei, com os demais pares_que aqui estão presentes, a anistia, a votar as leis de abertura. Queremos um País democrata, queremos uma Pátria feliz
para os nossos filhos; queremos, acima de tudo, paz,
amor e tranqUilidade. Parta de esquerda, parta de direita, chamam-me de bronco; sexta-feira fu"i tãXado por um
jornal de comunist~ Tribuaa da Imprensa, de sexta-feira.
f.presentaram à Mesa do Colégio Eleitoral uma proposição. Cabe-me regimentalmente fazer o quê? Dar curso a essa proposição, e foi o que fizemos. Recebi apelos
das lideranças de Oposição, Solicitei a um mebro_ âa
oposição, que faz parte dequele colegiado, que a ratificasse, o que foi feito e Que pode ser testemunhado pelo
eminente Senador Henrique Santillo.
Não me cabe pegar uma proposição, o que seria um
desrespeito, seria uma castiáção,- PerdOeril::.me brutali~
dade da expressão, - ao direito líquido_ e certo_ do
ex:ercfcio do mandato Srs. Senadores _e rasgar uma proposição.- Não faço isso, soU uin demoCrata. Su&Til"eti à
votação, depois do parecer. O colegiado decidiu.
Cumpr'e aos Srs. Senadores me julgarem e o Art. 52,
do Regimento Interno, diz o seguinte:
2) Velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades -dos Senadores;
O pleno ex:erclCio dos Srs. Senadores, as nOITnas cOOs::.
titucíona1s e regimentais, enqUanto aqUi eu estiver, serão ,
cumpridas.
Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)

Eunice Michiles- José Lins - Marco Maciel - Jutahy Magalhães- José Ignâcio_Ferreirã- Nelson Carneiro- Morvan Acayaba- Mauro Borges- Marcelo
MirandO:!- Affonso Carmago- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr.

l'~'-Secretário.

São lidos os seguintes

Às--Comissões de Consúiuicão e Justiça, de Serviço
PROJETO DE LEI DO SENADO N• DO, DE 1984
Estabelece critérios para reajustamento salarial do
servidor público e dá outras proVidências.
O Congresso Nacional decreta:
I~> O Poder Executivo fixará o índice de reajuste
salarial dos servidores públicos da administração direta e
indireta com base em 100% (cem por ceriiO), no mínimo-,
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
para todas as categorias.
Parágrafo Único. O reajuste de que trata este artigo
serâ efetivado semestralmente nos dias 19 de janeiro e 19
de julho de cada ano, utilizando-se o INPC do período
de 6 meses que antecede essas datas.
Art. 29 f!ca proibida a contratação, bem como arenovaçã~ de- contratos existentes, por órgãos da admiriitração direta e iridireta, de empresas prestadoras de -serviços, locadoras de mão-de-obra, para execução de tarefas em- atfVidades de natureza permanente.
§ I 'i' É assegurada a vigência de contratos celebrados
até a data da publicação desta lei.
§ 2~> Excetua-se da proibição deste artigo a contratação de empresas para execUção de trabalhos de natureza eventual cuja especialidade não esteja inserida no âmbito de atiVidades abrangidas pelo Plano de Classificação de Cargos do Serviço Público Civil da União.
Ait. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
.ArL

Justificação
Pretendemos com a iniciativa do presente projeto corrigii' o tratamento que se Vem -dando à classe dé servidores públicos do Brasil, no tocante à sua remuneração.
A fixação de percentual mínimo de reajuste salarial
nos termos que propomos virá, sem dúvida, minimizar
as agruras por que passa a abnegada classe dos funcionários públicos brasileiros, cuja conduta, sempre cordata
e humilde, aliada à importância de sua atividade essencial executada sempre a contento, apesar da baixa retri:.
buição, tem levado os nosso governos a legislarem, invariavelmente, sob o seu_ ponto de vista e à luz do seu exclusivo interesse, sacrificando demasiadamente aqueles que
agem como seus prep-ostos; tüdO-em nome- do controle
dos gastos públicos.
Verifica-se, entretanto, que os servidores públicos jâ
pagaram um preço alto demais por-conta desse c,ontrole
e- que o sacrifício que lhes é pedido atuatmente é muito
superior ao que podem suportar.
O reajuste com base no INPC e a semestralidade nas
COil:Cessões configurariam atendime!J.t.O às _mais_ urgentes
--r~lvindicações da .classe.
.·- Faz-se necessário; também, coibir a atuação d_o chamado "leasing" de mão-de-obra que vem se tornando
comum nÕ serviço público, rentável negócio para as empresas que o praticam, desumano para o trabalhador e
danoso para o SerViço Público.
A locação de mão-de-obra através de empresas de
prestaçã(_? ~e serviços torna-se demasiadamente oneroso

Público Civfl e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• DI, DE 1984.
Altera a redaçio da alfnea c do inciso II do art. 8~
da Lei 09 5.107, de 13 de setembro de 1966, para lolulr, expressamente, como necessidade grave e premente, enfennldade pessoal ou familiar do trabalhador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A ã.Hnea c do inciso II do art. 89 da Lei n'
5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vigorar co-m a:
seguinte redação:
"c) necessidade grave e premente, pessoal ou
familiar, ocasionada por doença devidamente comproVada, independente dos benefíciOs previden·
ciários ·a- que tenha feito jus em razão da enfermidade.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~>_ Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justlficaçio
A alínea c do irtdso II 9-o art._89 da Lei N9 5.107, de 13
de_ .setembro de 1966, que criou o Regime de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, dispõe que o empregado
optante, mesmo na vigêilcia do- contrato de trabalho,
R_Ode sacar importância existente em sua conta bancária
Vinculada em cas9·d~ "n~cessidade grave e premente pessoal ou -familiar"_ - -Acreditamos s_er perfeitamente cabível o entendimento
de que a doença, em seus aspectos de busca normal de
cura. represente uma forma indiscutível d~ "necessidade
grave e premente".
Entretanto, como se trata de matéria a ser interpretada quando da regulamentação, consoante se vê do contido no inciso III do art. 25 do Decreto n9 59.820, de 20 de
dezembro de 1966, ficou assim redigida:
"III- para atender a necessidade grave e premente, pessoal ou familiar, nos casos de desemprego
e-doença, conforme inStruções que foram expedidas
pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social ...
Pouco importa saber se o Ministro do Trabalho baixou ou não as inStruções aludidas. O fato_ é que_a Ordem
de Serviço FGTS-POS n9 02/78, de 21 de dezembro do
mesmo ano, em seu Código n9 19, dispõe verbis:
"19 Optante - motivo. Utilização da conta
vinculada, inclusive na vigência do contrato de trabalho, para atender a necessidade grave e premente,
pessoal ou familiar, por motivo de doença, nos- casos de comprovada urgência, em que a previdência
soda! tenha admitido reembolso das despesas realizadas".
Das normas legais a que vimos nos referindo verificase uma clara involução contra o empregado _optante, na
medida em que a Ordem de Serviço do Fundo deGaran-
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tia do Tempo de Serviço desvirtuando o sentido_original
da Lei, condicíoila 0-saQUe à OOriiPTovada urgência da
doença_ e, o que é mais grave, a que a Previdência Social
tenha admitido reembolso das despesas realizadas~

Ora, sabemos o quanto é difícil ao segurado conseguir
ser reembolsado pela Previdência S_ocial, por despesas
realizadas em caso de urgência.: Primeiro porque é dificíl
comprovar a urgência a ·posterior!. Segundo porque o
Sisteina res"isie por todos os meios em coOceder reembol·
so de despesas mêdico-hospitalares efetúadaS--por seus
segurados.
Nada mais justo do _que o trabalhador poder dispor de
seu saldo bancárfo decorrente do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço em caso de doença l'fessoal ou familiar, visto que, normalmente, o-imprevisto di uma enfermidade trás em si mesmo difiCUldades s_eril conta, capaz
de desequilibrar qualquer orçamento familiar.
Ademais, para nós, não resta dúvida_ de_que a redação
da alínea c, nos termos em queestâ em vigõr,já assegura
o uso dos depósitos para necessidades graves e prementes e, em conseqUência, numa interpretaçãO razoáVel,
para os casos de doença, pois, haverá necessidade mais
grave e premente do que a ocasionada por enfermidade
pessoal ou familiar? Tanto isto-é real e verdadeiro que o
Regulamento aclarou a Lei, fixando, expressamente, a
palavra .. doença", mas como a Ordem de Serviço condicionou a possibilidade de saque ao problema do reembolso, limitarido-o ao valor arbitrado pela Previdência
Social, impõe-se a alteração proposta, como forma de reconhecimento de que o saldo bancário existente deve se
prestar para acudir situações difíceis ocorrentes na v1da
do trabalhador e de sua família. O que estamos propondo, portanto, é tão-somente
uma alteração aclaradora e, obviamente, retirando a
condição imposta pela Ordem de Serviço do Fundo de
Garantia, com vinculação ao reembolso de despesas pela
Previdência Social, que, como visto, nada tem a ver com
os saldos bancários constantes de contas correntes resultantes do referido regime.
Por fim, cumpre lembrar que o trabalhador, ao optar
pelo regime do Fundo de Garant_ia-do Tempo de SeMço,
está trocando a expectativa de uma possível estabilidade
no emprego por um sistema que é essen-cialmente econômico, daí justificar-s-e,_ ariosso jufzo, plenamente apresente Proposição.
Sala das Sessões, 29 ·ae- outubro de 1984.- Carlos
Chiarem.

LEG!SLAÇÃ,_O CITADA
LEI No 5.107. DE 13 DE SETEMBROJ)E 1966
Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes condições, conforme se dispuse_r em
regulamento:
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O SR, PRESIDENTE (Moac;yr Dalla)- Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 44 -Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item t:

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
-votaçãO, em primeiro turno, do Projeto deLei
do Senado n9 139, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n<;> l .541_,
de 14 de_ abril de 1977{Lei das Sublegendl!.s), tendo.
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, -da Comíssào -de Consdtulçilo e Justiça.
Votação do projeto em primeiro turno.
Os Srs. Senador_e_s que o aprovam queiram permanecer
serlt:idOs. (Palrrias.)
Rejeitado.
O Sr. Gastio MUller- Requeiro verificaçãO, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Ê regimental o requerimento de V. Ex•
Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência vai
suspender a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a çb.egada_ ao plenãrio dos Srs. Senadores.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 20 minutos,_ sendo re~berta às 16 horas e 30 minutos.)
--

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder à verificação soliCítida.
"A votação do projeto fica adiada.
Nestas condições, as demais matérias da pauta, constituídas dos Projetas de Lei da Câmara n9s 10/81,44/81,
>Jf71,""65(19, 14/84, 211/83 79/79: I'rojetàs de Lei do
Senado nQs 13/80 e 41/82, em-rase de votação, deixam de
ser submetidOs a votos, ficaildo sua apreciáção adiada
para -a- próxima sessão ordinária.

e

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a palavra, em virtude de ter sido citado nominalmente por V.
Ex~. com base no art. 16 do Regimento Interno. -~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila)- Concedo a
palavra a V. Ex~
O Sil. HENRIQUE SANT!LLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO- DO
ORADOR, SERÁ PUBLICA-DO POSTERIOR- _,MENTE.- - ----

o sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço a Palac)

necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
-·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Dalla) - A Presidêo..::
cia comunica ao plenário que, a convite da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE,
designou o nobre Senador João Lobo para comparecer à
reunião do Conselho Deliberativo daquele órgão a
realizar-se em Recife~: Pernambuco, no dia 30 do corrente.

vra para uma- explicação pessoal.
O
PRESIDENTE (Moa'cyr Dalla)- Con~edo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.

SR.

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para explicação pessoal. Sem ~evisão do orador.} --Sr. Presidentç:,
Srs_._Senad_o_res, é mais uma injustiça que se ra:z a V. Ex•,
e desgraçadamente por um colega que não deveria fazêlo._ Porque V. Exf- tem sido, naquela Casa, tem se portado naquele Colegiada, como um juiz. V. Ex•, a Casa e aNã.Ção devem se lembrar do corltportamento -de V. fx•
quando da votação do projeto das __eleições diretas, _doS
elogios que lhe foram dirigidos pela maneira correta com
que V. Ex• se houve na Presidência da Casa. V. Ex• precisa sair da sua modéstía, Sr. Presidente, e da sua delica-
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deza exagerada, para repelir os insultos de que tem sido
vítima.
Assumo inteira responsabilidade, como membro ·da
Mesa, do meu ato ...
O Sr. Henrique Santillo possa resp6ilder a V. Ex• ...

É lamentável que eu não

O SR. LO MANTO JÚNIOR -Não permitirei aparte a V. Ex' porque V. Ex• não me permitiu. V. Ex• quer
fugir à re~po_nsabilidade atirando nos seus colegas. Vou
eXplicar aqUi - mantenha a minha palavra, Sr. Presidente- basta de abusos! Basta de insultos, não estou
_n1_ais d}spostO a reêebef insultos nesta Casa!

O Sr. Henrique Santillo - De forma alguma! Não
concedi o aparte a V. Ex• porque o aparte de V. Ex• seria
anti-regimental. De_ forma alguma posso admitir que as
mirihas palavras sejam distorcidas proposftadament"e por
quem quer que seja!

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não _estou disposto a
receber insultos. Senhor Presidente, o Senador Henrique
Santillo ..
O Sr~ HenriqueSantillo- Eu fiz questão de frisar que
não sabia e nem poderia saber se V. Ex• tinha ou não conhecimento _prévio da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- A Presidência faZ um apelo ao nobre Senador Henrique Santillo,
porque o orador nãu pode ser aparteado.
O SR. LOMANTO JúNIOR - 0 Senador Henrique
Santillo comete mais uma injustiça, querendo acusar V.
Ex' de ter adredemente preparado uma reunião. Cheguei
de viagem para o encontro e já deparei com V. ExJ presidindo a Casa. Presentes o Senador Henrique Santillo, o
Senador Lenoir Vargas, o Senador Almir Pinto. Senteime, Sr. Presidente, não sabia de coisa alguma, como não
tenho e repilo mesmo que V. Ex• tenha preparado, urdido, como aqui foi dito, uma sessão para perpetrar um
crime.
Ora, Sr. Presidente, falou-se tanto, fêz-se uma apoteose de incoerência para condenar a complementação da
instrução da Lei Complementar no que tange à escolha
por parte dos delegados das Bancadas majoritárias da:s
Assembféüis -Legislativas. Havia- u-ma omissão; Sr. Presideilie, e eu a percebi assim, não participei dos debates,
estava ausente Huando a Lei Complementar foi votada
na Câmara dos Deputados. Aqui, insisti por esta forma
de esColha dos delegados para evitar a pressão insólita
dos governadores, para que os delegados fossem escolhidos pelo processo mais limpo, mais puro, que é o processo_ da e-scolha através do vgto secreto.
Quan4o lã m~ foi_<l:Pr!!s~_ritado e V. ~x' me designou
P~ra relatar, relatéi com a minha consciênciía, escolhi a
vertente mais límpida para complementar a lei, para
complementar a instrução. Qual mais límpida das vertentes, Sr. Presidente, senão o -processo da escolha atravês do voto secreto? Então, por que inquinar-se, que benefício trouxe? E prOva é que, explicit'!nlj~ ª- regularrieni8.Çã0 ou explicitando o· que·a li::T Complementar <i.firmava,-fta Iilsti-ução n'-2, _prpduziu efic~Cia. Sr. Presidente.
Não houve sequer um recurso, não houve ninguém- que
interpusesse perante-a Mesa. E ela teve aquela pressurosidade, o objetivo a que V:Ex' convocou. E nós só apreCiamos as sugestões após te-rem chegado às mãos de V.
Ex~ os avulsos devidamente assinados pelo Senhor Presidente da República.
-Não houVe l,lm recurso sequer. O proc-esso foi o mais
liso, foi o maís límpido, foi o mais puro. E, Sr. Presidente, peço a Deus que me inspire, em todas as vezes em que
eu tenha que decidir, para que eu decida certo. coerente
com mç_u passado de honra, como decidi naquela reunHI:o da Mesa.

a
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Querer-se, sr. Presidente-, jOgar lama IlOs si:us colegas,
e principalmente em V. Ex• dizer-se que V. Ex~ fez uma
reunião, jã adredemente preparado para aquela votação,
perante Deus e perante os homens, Sr. Presidente, eu tomei conhecimento daquele assunto naquele ritomento, e
votei para ser coerente com ffiei!Ponto de viSta, com a
dignidade com que tenho exercido, Sr. Presidente, e
Deus me permita que continUe- exercendo, os mandatos
que o povo me tem outorgado.
Mas, Sr. Presidente, nesse maremoto de incoerências,
pelo menos um jornal, ql!_e não é do meu Estado, foi lido
hoje pela manhã, cuja cópia pedi lá no plenário da Câmara dos Deputados, quando da reunião do Congresso
Nacional.
••A Apoteose da Incoerência", é o artigo. Vou ler, Sr.
Presidente, repassado de emoção como me encontro. Eu
não tolero injustiçã, Sr. Presi<!ente, repugna-me quando
vejo alguém injustiçado. Eu não fui injustiçãdo porqu~ a
mim não atingíu- nem um-respihgó do que o Senador
Henrique Santillo quis atirar sobre a Mesa. Mas senti
que V. Ex• precisava repelir, e a sua condição de Presidente não lhe proporcionou isto. Entãº_-~tou fazendo
isto em nome de V. Ex•, por um dever dejustiça,-parã
que acabe, uma vez por todas, essa história de fazer V.
Ex• o alvo ...

-o

O Sr. Henrique SantUio- Não seria a cobsciência de
V, Ex• a denunciar essa posição?
O SR. LOMANTO JúNIOR~ ... das críticas maisinjustas, ma~s -insólitas e mais socres.
'() Sr. Henrique Sandllo- Em nenhum momento tentei atirar em V. Ex• ou ao Presidente desta Casa qualquer
difamaçãO ou injustiça. E V. Ex• sabe Qisso mUito bem.
O SR. LOMANTO JÚNIOR posso ser aparteado.

Sr. Presidente, não

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) -Nobre Senador Henrique Santillo, faço um apelo a V. Ex•.

O Sr. Henrique Sandllo - Não seria a consciência de
V. Ex•, que acabou sendu buscado no a_eroporto, assim
que chegava, para participar de uma reunião, q4e era informal, da Mesa, naquela segunda-feira, eminente Senador?_
O SR. LOMANTO JÚNIOR -Leio, Sr. Presidente,
o artigo "A Apoteose da Incoerência", do jornal O Liberal, do Estado do Parâ.

..Ninguérit tem blasonado mais, neste paíf>, pela
adoção definitiva do voto secreto em todos os pleitos, diretos e-indiretos, que se"vei'lham a feiir nO âmbito da escolha quer de dirigente, qiier de mandatários em qualquer dos poderes da República, ninguém tem feito disso urit Cavalo de batalha mais
estrepitoso~ do que as facções pOlíticas que militam,
a contragosto e por pura incapacidade, no campo
desarvorado da Oposição.
E"m todos os tempos, desde as famosas eleições a
bico de pena, que se promoviam, periodicamente-,
na República Velha, quando uma simples emenda
na Comissão de Poderes do Sen"ado, da Cârmi.ii, das
Assemblêias e dos Conselhos Municipais, bastava
para destituir candidatos vitoriosos e já diplomados, para em seu lugar, serem inscritos outros menos votado_s - a consciência civíciã. naCiOnal bradava, quase freneticamente, pela adoção do voto secreto, como o único remêdio contra as mazelas políticas do regime."
A pergunta, _Senador Jutahy Magalhães, que o seu
honrado pai lhe fez, naquela tarde;_ ·~Será que aiTíS-quei a

minha vida, serã que lutei por- eSSiideal, será que eu estava errado"? Perguntava o eminente ex-Senador e _ex- Governador e ex-Ministro de Estado Juracy Montenegro de Magalhães. E eu respondo: Ele não estava não. O
voto secreto foi a maior conquista do povo brasileiro
para evitar as pressões, pressões de toda ordem, pressões
de governadores que não sabem cumprir o seu dever democrático, que usam o poder não só como massa de riianobra, mas que usam o poder para pressionar, para que
se possa decidir a seu bel-prazer.

sr:

Mas, continuo,
Presidente, a leítura, para m-ostrar
..A Apoteose da Incoerência":
"Foi só com o dC.sfecho da RevOlução de 193-0,
- que o Brasil conseguiu mergulhai' nãS águas dessa
nova experiência que acabou Por Possibilitar uma
certa preponderância popular nos sufrágios nacionais, de que foi exemplo a eleição de Jânio Quadros
que foi levado à Presidência da-Repúbtica por seis
miihõeS de indivíduos das mais baixas camadaS poPJ.!Iares.
Pois, é esse voto secreto, que tanto resguarda a
personalidade e a consciência do vOtante, levando-o
a aproximar-se das urnas sem as tibiezas e as pressões que tanto- descarãêierlZ-ãVam, nO- passado; a
função do eleitor, que está sendo, agora, repudiado
peJos Políticos brasileirOs d"a oposição-Somente porque a Mesa do Senado da República resolveu manter .a prevalência do voto secreto na escolha que,
dentro de dias, terâ de ser feita, pelas Assembléias
Legislativas dos Estados, dos representantes que,
em seus nomes, irão partiCipar, no plenário do Congresso Nacional, da eleição do futuro Presidente da
República. _Chega ser pasmosa a incoerência com
que políticos tarimbados, e que sempre alardearam
_ um fªn_aJismp quase selvagem pelo "votO secreto", a
exemplo de Ulysses Guimarães_e do próprio Taocredo Neves arvoram-se, agora, em crucificadores
do_ presidente do Senado, Sr. Moacyr Dalla, por ter
este usado das suas prerrogativas constitucionais
para determinar que os pleitos parlamentares nos
Estados, para escolha de seus delegados no Colégio
Eleitoral, obedecessem aos princípi"c)S c_onStitucíonais jã consagrados por meio séCulo de vigência da
institucionalização do voto secreto_no Brasil.
t preciso que a politicagem, ora em uso no Brasil, seja uma marafona desavergonhada, para que
homens que deviam manter, a todQcusto, a firmeza
e a _coerência das suas idéias e a atitudes, abando-aem, repentinãrilente,- todo- um longo -passado de
pregações democráticas (do qual o voto secreto é o
mais essencial) para desejarem, nesta altura da vida,
a v-olta do voto de cabresto, - que outra coisa não
é, senão essa fórmula de escolha com que a oposição
quCr controlar, a de_do, a indiciçãó _9os dele:gados
que as Assembléias Legislativas se preparam para
fazer.
O que há de mais escabroso em tudo isso, porém,
é a demonstração inequívoca de desconfiança que
-Õs chefes e chefetes do_PMDB dão os seus liderados
com assento nas assembléias estaduais, dando preferência a uns, em detrimento de outros, como se uma
traição mesquinha lhes pudesse advir da parte deste
últimos.
Pelo menos no Pa râ, o voto secreto, na escolha
dos s_eis delegados que vão representar o PMDB no
Colégio EleHoi'al, jã-está Produzii"ldo um Inal-estar
que é vislvel nas rodas dessa agremiaÇãO, sendo- riO-tório o descontentamento dos eiementos quejã estãvam antecipadamente indicados para comporem a
delegação e, de repente,_ sentem-se amêaçados poruma reviravolta nos resultados dª micro-eleição,
que passa a constitulr um aflitiVo enígma, mesmo

Outubro de 1984

para aqueles- que julgam desfrutar dos favores mais
ostensivos do Poder Executivo.
Daí a grita desesperada contra a medida da presidência do Senado, que fez prevalecer a votação secreta para a escolha dos futuros votantes de 15 janeiro próximo -, grita essa que, no fundo, repre.senta, apenas, a apoteose da incoerência, numa oPosiç-ão que jâ nào defende ideal nenhum_"
Sr. Presidente_,_ com este artigo encerro as minhas palavras. Não tenho mais nada a pronunciar, porque este artigo que não ê- do meu Estado, não foi inspirado por
mim, encerra uma verdade meridiana e responde à -incoerência, à apoteose da incoerência. (Muito bem!)

O ..!>r. J~ lgnádo Ferreira~ Peço a palavra, como
Uder, Sr, Presidente.
O sr. Gabriel Hermes- Peço a palavra, Sr. PresidC:mte, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
pillavrã.- ao eminente senador José Ignádo Perreira,
como U_der de Partido.
O SR. JOst IGNÁCJO FERREIRA (PMDB- ES.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, lamento e muito que S.-Ex'", o nobre Senador Lomanto Júnior, na sua torrencial manifestação,
profusa, ..

O Sr. Lomanto Júnior- Muito obrigado pelo torrencial.
O SR. JOSI!: IGNÁCJO FERREIRA- ... abundante,
condoreira externação aqui agora, rião tenha sequer feito
citação da origem do artigo que citou.
O Sr. Lomanto Júnior --O artigo é de O Liberal do
Esfado do Pará. V. Ex• é que estava distraído.

O SR. JOSI!: JGNÁCIO FERREIRA - Agradeço,
então, a V. Ex•, nobre Senador Lomanto Júníof."-

O Sr. Gabriel Hennes tisse, por fineza ... ?

Se o nobre Líder me

O SR. JOSI!: JGNÁCJO FERREIRA comecei a falar, Ex•

O Sr. Gabriel Hermes que V. Ex'" vai dizer.

permi~

Mas eu nem

Mas é ex.atamente sobre o

O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA- Darei o apare
te a V, Ex• oportunamente.
Lamento profundamente que essas colocações estejam
sendo feit?-S- com o enfoque errado. Na verdade, a Oposição- sustentou e sustenta desde logo, desde o momento
em que o ato da Mesa veio a lume, o seguinte:
Primeiro, fe-ril-ã Mesa Diretora do Senado condições,
o direito de regulamentar uma lei complementar, o que
Va!e-drzer, reglliamerltar a própria ConstitUição? ESta é a
primeira indagação.
Segundo, se tem, poderia a Mesa do Senado regular
uma lei complementar- notem bem Srs. Senadores- a
Mesa do Senado, que tem poderes diversos desses de regulamentar uma Constituição Federal, porque a lei complementar complementa o texto constitucional-, se ela
pode, entretanto- e admitindo-se pelo absurdo, que ela
o Pcissa fazer-, Poderia a Mesa do Senado regular um
texto-di iei complement3.r que embora existindo reiularmente, embora já tendo vindo a lume, já existisse como
lei, sequer havia sido publicado, o que vale dizer, sequer
havia produzido as conseqüências que uma lei, necessariamente, deve produzir, a partir da publicação?
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foi preparado. Só tive conhecimento disso no mórrientoem -que comecei a participar da reunião, é claro. Como é
que eu poderia ter tido conhecimento prévio'? A rriim,

certamente, não me ouviríam previamente. Mas, quero
dizer a V. Ex~ que, estou aqui, mais uma vei, para dizer
que lamento profundamente a decisão da Mesa Diretora, e não há de caber aí nenhum outro recurso, porque é
o entendimento da própria Mesa do Senado que _em
questões atinentes ao COlégio Eleitoral não cabe recurso
a nenhuma das Casas, nerit ao Senado Federal nem à Câmara dos Deputados e nem ao Congresso Nacional, cabendo recurso apenas ao Poder Judicíário. E sabe bem
V. Ex• que o prazo falou contra esse recurso pelas Oposições e pela Frente Democrática. Qualquer recurso judi·
etário àqUele instante nos traria conse-qüência-S imprevisf~
veis porque o prazo líriiife para a escolha dos delegados
havia sido firmado na próprlã.lei complementar, e estava
quase a extingriir·se. Esse foí o problema, essa foi a-gran-de questão; ficamos entre a cruz e a espada, e todos
aqueles que querem sofismar sabem mais do que nós dis~
so tudo. Lamento mais uma coisa, também, nobre Senador José lgnácio Ferreira: que a agressividade verbal seja
sinal de desespero, e aí as c-oisàs podem cOmplicar. -

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Agradeço a
V. Ex•

Sr. Presidente, vou terminar mas lamento, profundamente, e V. Ex• deixou bem clara a posição de V. Ex•, e,
talvez sem querer, deixou claro que sem a conivência~
por certo, de V. Ex•, sem a participação e o PróPrio dese.:
jo de V. Ex•, que é pessoa que eu bem conheço, honieirl
do meu Estado, querido pelo seu povo, um homem de
coração maior que o seu corpo, sem -dúvida um homem
bom, e ao qual eu, permanentemente, rendo as minhas
homenagens. Mas, além do companheirismo, eu tenho
por V. Ex• afeto, e V. Ex• sabe disSo. Mas não posso,
neste instante em que, na condição eventual de Líder do
meu Partido, me manifesto, deixar de lamentar profundamente, que culpa tenha quem tiver, tenha ocorrido
contra a oposição e vale dizer contra o povo brasileiro,
contra a Nação brasileira essa verdadeira emboscada,
que foi materializada no ato da MeSa. de-nl' 2. À to inclusive, Sr. Presidente, que tem imperfeiÇÕes enorrries no
seus própdos considerando. Esse ato é 1mPeffeito, quando ele diz:" considerando finalmente que lhe cabe (cabe
à Mesa) organizar e mandar publicar a compusição do
Colégio Eleitoral. A Mesa não tem prerrogativas de regular a Lei Complementar, como também, não tempoderes para organizar a composição do ColégiO Eleitoral.
Eis aqui, uma irriperfeição- no própríOOOnsíderando do
ato, feito às pressas, certamente. Outra imperfeição,
quando diz, inclusive, o disposto no art. 148 da Consti~
tuição combinado com _os arts._S.,. e 6_9 do diploma legal
supra mencionado. Que-diploma IC:gal supra mencionado? A COnStituição Federal? Agora, Sr. Presidente, o
que é, de passagem, necessário que também se diga, é
que aqui se falou sobre o voto_ secreto e que a Oposição,
hoje, está contra a introduçãO do voto secreto para a
composição do Cõlégio Eleitoral. b preciso- deixar cla!o,
Sr. Presidente, que a Oposição, desde 1964, se bate pelo
voto secreto, todas as eleições de governadores, todas as
eleições de Pr.esidente-dã-República, foram feitas por votação nominaJ,:Sr. Presidente, com o reclamo, com a manifestação pro(usa dos oJj0sic1õnísfãs, com i perma-nente
lamentação e o permanente repúdio dos homens de oPosição de todo o País. Agora, com relação ao_ Colégio
Eleitoral, o vOto secreto é espúrio por quê? Porque atra~
vés do Colégio Eleitoral a representação desta Nação to~
da, __que clamou nas ruas pelo voto direto, vai se manifestar aqui e agora pela via dos 686 que vão comparecer
para votar no Colégio Eleitoral. E, nesse momentO, esses
homens são representantivos, como representantiVo ê o
Parlamento. Ou eles votam em sintOflia com a vontade,
com o reclamo de toda a Nação brasileira nas ruas, ou

- eles não sãO representativos e a únlCa maneira, Sr. Presi~
dente, de se aferir a representatividade_ desses homen-s -é
-através do voto nominal, aqui no Colégio Eleitoral, porque é aqui, na votaÇão, que eles deverão fazer a 15 deja~
neiro,_ votaçãO_ aberta, num voto livre, proclamando alto
e bom som o seu voto, é que eles vão dizer, sintoOIZadOs
ou não, com a vontade quase unânime da Nação brasileira, já tão constante e profusamente expressada nas
ruas ao longo d~ss~ tempos que precederam os duros
tempos que esünTios vivendo agora.
O Sr. Fábio Lucena - Senàdor, permite-me apenas
dar-lhe uma informação rápida?

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA - Com prazer.
Senador.
O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador, queria
dar-lhe uma informação. Primeiro, o-artigo lido pelo
eminente Senador Lo manto Júníor, -pUblicado no jor:nal
O Liberal é de autoria do Senador Aloysio ChaVes. O
jornal O Lib_eral tem grande afeição pelo Senador Aloy.
sio Chaves_. O Diretor do jornal, o eminente jornalista
Rômulo Maiorana, é um grande amigo do Senador
Aloysio Chaves,_aliâs, O Liberal é o maior jornal que
existe no Estado do Parâ e esse editorial foi escrito, sem
dúvida alguma, pelo Senador Aloysio Chaves. Segundo,
mandam-me das galiriaS, para que eu leia para V. Ex• o
-seguinte: ..Voto secreto é património do povo; quando
representantes votam em nome do povo, esse voto tem
que ser abert~ para que o povO tome conhecimento do
car.áter daquele que o representa". Era só.
O Sr. Jutahy Magalbies- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA - Não sei se a
Mesa permitiria, porque se a Mesa o fizer, vou ter que
falar depois de V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Ainda não está na luz Vermelha. Só está na luz. branca.

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA ap_~rte

Conced~ o

a V~ Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O tempo de
V. Ex• estã_esgotado, mas vou permitir.
.O Sr. Jutahy -Magalhles- Apenas um aparte breve,
curto e meio surrealista, porque estamos, realmente,
-- num País que quer ser transformado num Brasil surrealista. O que infelizmente vemos? Querem que Roberta
Close se transforme no símbolo da mulher brasileira.

O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA -

Eu não.

O Sr. Jutahy Magalhies ~Querem que Ney Matogross_o se transforme no simbolo do homem brasileiro:
quereffi que Antônio Carlos Magalhãe5 Se traisforme r10
símbolo das Oposições brasileini.s e!_agora, o que se discute aqui? t: a OposiçãO diZendo que é contra o voto se:
cretO. Isso é surrealismo. E nós, até pouco tempo, como
V~ Ex• declara, sempre ouvimos a Oposição clamar pelo
voto s~creto. AtravesSamos um período arbitrârio,_mas
_ no mon:!ento em que se pode a)cançar o voto secreto, a
Oposição mostra o quê? QUe são democratas de oCaSião. Se o voto secreto ag~ra já não lhe serve, então não serve
m-ais para Õ B-rasil. O voto secreto só-serve quando é de
acordo com os interesses da Oposição. E não é isso, Se~
nadar, temos que ser a favor do voto secreto seja ele favorável a ·~a", .. b" ou "c". Aí acredito que seja realmen~
te a favor do voto secreto, mas V. Ex•s, que defenderam
durante20 anos a adoção do voto sec~eto agorã, somente porque- acham que o voto secreto será contrário às in~
te_nçõ_es__de V. Ex•s, então já não serve mais? Então
transformam-se- em democratas de ocasião. 1:: por ísso
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que eu digo, 6st.lm0s num País surrealista. O candidato
dQ Governo quer debater com o candidato da Oposição.
O candidato da Oposição não qUer debater, Agora, vemos um candidato a Presidência da República querendo
disputar utna eleição, pensando que vai ser candidato a
qllê? À -mão de nossa prima, nossa sobrinha, porque não
diz o que pensa! Veja que o País inteiro estâ olhando estarrecido e o próprio vice-Presidente da República já pe~
diu, já clamou qUe se aPresentasse o programa do candidato da Oposição. E o Brasil intelro assiste o quê? É
discufir~se o bem e o mal. Então, quero fazer essa dicotomia, o que está de um lado é o bem e o _que está do outro
lado é_ o mal. Não isso, nobre Senador, no meu entendimento não é ísso. Se um candidato é candidato a uma
uníão de forças ele tem obrigação de reunir-se com essas
forÇas, como disse- hoje o representante de uma das
facções da oposição, o Deputado Francisco Pinto, é preciso mostrar o que pensa esse candidato. Esse_candidato
tem que se reunir com todos aqueles que seguem a sua
candidatura e fazer um programa mfnimo de governo,
para que cada um saiba que votando nele, está procurando determinado caminho, ao contrário_do que se quer fazer hoje. É isso o que eu quero dizer a V. Ex-'

e

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Muito obri·
gado a V. Ex•.
O Sr. Henrique Santlllo --Veja o sofisma, Ex•! Eu só
lamento, eminente Senador José lgnácio-, que nós tenhamos nos misturado a isso tudo._
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla._ Faz soar a
campainha.)

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Eu vou termi·
nar~ dizendo_exatamente isso: Sr. Presidente, estou co~
meçã.ndo-a-lanientar-ter aceito irigressai-no Colégio elei~
torai.
Estou começando a lamentar não ser o homem do "Só
Diretas"; estou começando a lamentar, porque é profundamente chocante; estão fechando o quarto e nos execrando perante a N~ção brasileira toda. Estou chegando
às -raias dessa lamentação e quero dizer, para terminar,
Sr. Presidente, que-apesar do aparte variegado de S. Ex•,
o nobre Senador Jutahy Magalhães, parece-me que o ú~
nico ponto que deve ser fulcrado e deve merecer um rebate é exatamente esse: a Oposição entende que representativlaade pela sintOnia da vontade do eleito com a
vontade do eleitor; representatividade é o vínculo que
une o interesse e a vontade do eleitor à- atitude que venha
a tomar o eleito. E, para assegurar a expressão dessa représe'ntativTdade no Colégio Eleitoral, não podemos
prescindir do voto aberto, não podemos prescindir do
voto nominal. O voto secreto pertence ao povo, o voto
no--colégio eleitoral ou é nominal ou é proclamado em
_a.ltQ_!f bo_m som, para se aferir, com precisão, o grau de
representatividade desse voto, a sintonia perfeita entre o
que vota e a vontade esmagadora da Naçào, ou se trans~
forma numa trucagem inominável o que virá a ocorrer
no cenário ·do Colégio Eleitoral.
Se for necessário, o futuro Presidente da República, o
no-sso candi_dato Tancreâo Neves, seguramente, haverá
de.• _na ocasião opor_~_una - e ey fa_!o por mim e_ não por
ele-- talv,e;tffiuitQ mais em breve do que se pensa, convocar a "imprensa estrangeira para denunciar ao mundo
essa trucagem, esses alçapões e essas armadilhas que se
pretendem interpor à sua caminhada vitoriosa atê a Presidência da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre SeO.ador Alfredo CampÕs. (Pausa.)
S. Ex' não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
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O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do õr3.dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Casa é testemunha da luta que, há longos anos, fazemos em -defesa dos cursos d'água, ou seja, dos nossos
rios, piincipalmente, temos lutado, ultimamente, contra
o que eu chamava "trancamento dos rioS Tocantins e
Araguaia" em conseqüência da construção dessa obra
monumental, admirável e útil, que é a Hidrelétrica de
Tucuruí.
Neste sentido, Sr. Presidente, encaminhei à Mesa projeto que obriga, conforme digo, projetO de engenharia
para aproveitamento de hidrelétrica incluirão corno parte integrante, a construção concomitante de eclusas para
a transposição dos desníveis criados pelas barragens de
forma a permitir franca navegabilidade dos cursos de água a que se destinaram.
No restante do projeto, dou a forma e espero que este
projeto tenha a melhor receptividade desta Casa.
~ preciso, Sr. Presidente, defender os rios e até, Com
muita propriedade, dentro de mais um mês, estará se realizando, graças à atuação do Senador Henrique Sa-ritillo,
um seminário para que se estude a navegação dos rios
Tocantins e Araguaia.
Sr. Presidente, outro assunto a que desejo me referir: é
o seguinte:
Recebi do Conselho Regional de Contabilidade de
São Paulo o OficiQ_n<;o 389, de 24 de setembro passado, no
qual aquele órgão da autarquia federal discorda da suspeição em que o -incluí ao aderir a manifestaÇões contrárias a meu Projeto de Lei nq 18, de 1984.
Lembro que citada propoSição acresceOta a categoria
do contador no grupo sindical das profissões -fiberais, a
fim de dissociar os bacharéis em ciências contábeis dos
sindicatos de contabilistas. Isso é necessário, pOrtfliarli.o
tais sindicatos são compostos predominant~mente por
egressos de segundo grau, ou seja, técnicos em contabilidade, tradicionalmente conhecidos como guarda-livros
na linguagem internacional.
Esclarecia eu, no pronunciamento pubficadõ eril 21 deagosto de 1984, no Diário do Congres.!JO Nac:lonal, que as
manifestações contrãi:-Ias ao_ Projeto de Lei ri_q 18 de 1984
partiam, como de fato partem, de entidades dominadas
pelos mencionados técnicos de nível médio e que, como
tal, não são partes legítimas para opinar sobre a aspiração e_ o destino dos bacharéis em ciências coritábeis ou
contadores. Completei dizendo que o próprio Conselho
Regional de Contabilidade de_ São Paulo era suspeito em
sua adesão, porquanto seu corpo diretivo é eleito pelo
voto majoritáriO dos técnicos em cqntaºilidade, além do
que a competência jurídica daquele órgão autárquico está lirriitada à fiscalização do exercício das duas profissõ_es
contãbeis.
A suspeição por mim afirm-ãda não tem nenhum sentido pejorativo, mas retrata apenas, mi Jinguagemjurfdica,
uma situação de impedimento para tratar de matéria em
face de dúvida quanto à imparcialidade ou independência em assuntos conflitantes...
Contestando a suspeiçãO,-(> Conselho Regional de
Contabilidade de São Paulo destaca a disposição legal
que manda compô-lo por dois terços de contadores e um
terço de técnicos eril cOntabilidade. Isso é sabido. Mas a
deformação que apontei é de que mesmo aqueles dois
terços de profissionais universitários são eleitos pelos
técnicos de nível médio, já que ambas as categorias são
colocadas no mesmo plano nos pleitos de chapas mistas.
Da( resulta a anomatia de o corpo diretivo de todos os
Conselhos Regionais de Contabilidade ser Composto, na
verdade, por representantes dos profissionais de segundo
grau, configurando autêntica inversão de valores e fato
sem similar perante as demais corporações da espécie.
Ora, sendo certo que até a representação dos contadores
resulta do voto predominante dos técnicos em Contabili·
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dade, parece incontestável que falece independênCía aoS
dirigentes dos Conselhos de Contabilidade para opinarenYsobre asSUnto de intereSse esPeCifiCo daqueres profissionais de cursõ supeiior; Alênl. disso-, Os CoiiSefhOs--n~-o
são agremiações de classe para se imiscuírem em problemas sindicais, mas, sirri, fepaY.tiçõeSTrltegrãnles da administraÇão descentralizada do Governo Federal, juridica·
mente adstrit3;s à fiScalização do exercício das profissões.
No caso particular do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, acontecia que até há pouco tempO- o
vice-presidente incumbido de fiscalização profissioilal
e-ia--Uin técnico em cmltilbíiidade. Não sei Se continua
essa irregular prática, mas é-Tn<ldmissível que profissional de segundo grau dirija a fiscalizaçãq sobre profissio~
nais de grau superior.
Da realidade exposta, meus ilustres Pares, podem infedr Se é injusta ã colocação por ffiim- feita; comO entende
o Presidente do Conselho Regional de Contabilidad~ de
São Paulo. Aqueíe dirigente administrativo acrescenta,
com -desprezo à dicotomia e capacitação oriundas da legislação de ensino em dois planos culturais, que não
pod~ "apoiar ciSões na classe dos Contabilistas ou quaisquer distinções entre Contadores e Têcnicos em Conhbi:
lidade"1 Note-se a inCoerência, Pois apesar de mencion-ar
as ·duas profissões distanciadas por um curso universitârio, citada autoridade administratiVa recusa-se .a aceitar as distinções existentes.
Entretanto, é inerente ilo ordename-nto profissioii:"a.T ã
diferenciação de direffõs e obrigaçÕes entre egressos de
segundo grau e de universidade _e, dentre os universitários, a distinção entre os titulares de cursos de graduação, de mestrado e de doutorado.
O saber é constituído de conhecimentos que se elevam
dos mais elementares aos mais complexos. Observemos a
matemática, -que- pãite das quatro operações básicaS
componentes da aritimética, passa pela álgebra e trigonometria, ultrapassa o cálculo integral e matricial para
chegar a elaborações ultra-complexas, inacessíVeis a
técnico~cíentíficos de outros campos do conhecimento.
Assim, também são diferentes os demais estratos profissionais. "Temos o engenheiro em suas diversas especialidades universitárias e, no nível médio, os técnicos em
edificação, eletricidade, mecânica, estradas, mineração
etc. Nas atividade rurais existe o agrônomo e o veterinário, no nível universitário, e os técnicos em agriCultura, --pecllâri3 e piscicultura no nível mêdio. No- setOr -da
saúde há o médico, o fisioterapeuta e o bacharel de enfermagem, no plano superior; e no plario Secundário,
existe o instrumentador de cirurgia, o atendente hospitalar, o auxiliar de enfermagem, O óptico e outros têcnicos.
E assim por diante. Isso não ê demérit_o para qualquer
profissão, pois todas são necessárias e digÓ.as.
De forma que a separação do Contador e do GuardaLivros, na organização sindical, torna-se necessãria, colocará cada categoria em seu lugar, sem confusões perniciosas no mercado de trabalho, e permitirá que entidades
específicas de cada profissão".cuidem dos_ seus interesses
particulares. 1:: o que iesultarã da aprovação de meu Projeto de Lei n<;o 18 de 1984.
O argumento de que deva ser mantida a mi~tura do
barechal em ciências contábeis como o técnico em contabilidade__ só porque assim dispõe a legislação em vigor,
revela-se destituído de conhecimento sociológico e de direito, além da legislação vigerite. As leis jurídicas, ao
contrário das leis físicas, precisam aperfeiçOar-se no tempo e ajustar-se às novas situações. Não tem sentido manter regrajurfdica, relativa ao Contador, 'criada antes de a
profissão ser guíndada ao nível universitário. tle passOu
a ser o cientista da contabilidade, enquanto que o curso
profissionalizante destina o têcnico em· contabilidade
para a escrituração, desempenhando as duas categorias
funções distintas embora complementares.
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VerifiCa-se, ·no entanto, que o vigente Decreto·lei n'
929"-5; de 1946, apesar de reclamar atualiza~o, distingue
o Contador, hoje Bacharel em Ciências Contâi>eis, do
dU_afda-I.lvros, presentemeÕ.te TéciúCO" em CoÕiabilidade, começan-do pela ementa, referindo::-os no artigo 29,
reportando-se às duas profissões ao fixar a competência
fiscalizadora no artigo 10 e, finalmente, as assentai aS
atribuições comuns a ambas e as privativas do contador,
nos artigos 25 e 26.
Em outro oficio da mesma data, de n\1 388, citado
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo ainda
critica como irriportuno meu Projeto de Lei n\1 149, também de -19-84, sem, todavia, apresentar qualquer argumentOCo-ritra-o· mêrito. Essa propoSíção, aperfeiçoando
re_gra do passado, compõe o plenâriCi dos Conselhos de
Contabilidade exclusivamente por bacharéis em ciências
contábeis. Muta~s mutandl!l, segue o modelo imperante
nas demais autarquias de fiscalização de profissionais
universitários: médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, agr_ônomos, veterinários, fisioterapeutaS, advogados
e outros.
h fácil perceber a ilogicidade da participação de egressos de segundo grau na fiscalização de profissionais-de
-grau superior. Ã concentração do processo decisório:-em
nível universitário nos entes governamentais de fiscalização profissional, estriba-se no princípio da competênM
cia; eriquanto que o inverso se erige em manífesto absurdo. A igu8.Jdade perante a lei ê mantida entre os semelhantes~ No caso específicO, a manutenção de técnicos
em contabilidade, ou Guarda-Livros, no controle de
contadores constitui um erro, advindo da época em que
ambos os profissionais eram de nível médio. Incompatível com a realidade presente, precisa ser corrigido, para
adequada valorização da profissão superior.
Ao fazer tais considerações perante esta alta Casa Lê·
gislativa, quero assinalar, O-utrossim, que referido Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, à falta de
sólidos argumentos para combater o Projeto de Lei n<;o
149/84, foi buscar apoio em três entidades domitladas
também por profissionais de segundo grau e que igualmente subscrevem o ofício n~' 388/84: Federação dos
Contabilistas de São Paulo, Sindicato dos Contabilistas
de São Paulo e Associação de Empresas de Serviços
Contãbeis do E~tado de São Paulo. Sendo composta predominantemente por técnicos em contabilidade, nenhumª qualidade possuem para falar sobre assunto de interesse _dos b.1charéjs em ciências contábeis. Pior ãinda,
subscrevem a correspondência, duas entidades que reúnem profissionais de várias espécies e que, portanto,
também não representam a classe dos bacharéis em ciências contábeis ou contadores: Sindicato das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo e a Associação dos Peritos Judiciais
do Estado de São Paulo. Parece que não e nada êtico
procedíme11to dessa espécie. Aliás, o fato de entidades
privadas firmarem c-orrespondência de um órgão autárquico já exterioriza por si õ irregular cotriprometimento
deste.
Outra impertinente correspondência que recebi é um
telegrama de 8 de outubro, do presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais, pedindo a retiraM
da de meu Projeto de Lei n\1 18, de 1984, sob os argumentos de que Hderes de contabilistas há muito_ tempo eStariam lutando pela eliminação da categoria do técnico em
contabilidade e que a instituição formal da profissão do
contador inviabilizaria a medida. Primeiramente, é de se
estranhar essa manifestação, porquanto, nos termos da
ConSoliãa-Gao das Leis do Trabalho, aquela Confederaçãõ reúne 3õ0iferentes grupos profissionais, desde advogados, médicos, engenheiros e demais categorias uriiversitãrias, até compositores, porteiros, auxiliares de fisioterapia e õU.tTOs de segundo grau. Assim, cabe à Confederação representar unicamente os interesses gerais
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desses grupos, po-dendo-se atribuir sua intromissão no
assunto específico dos bacharéis em ciências Cõntâbeis à
circunstância de o presidente atual originar-se da Federação de Contabilistas do Rio Grande do Sul, defedendo, portanto, técnicos ein Contabilldade. Erit segundo lugar, a orientação do Ministério da EdUcaçãO e Cultura ê,
ao contrãrio, pela preservação do enSino da Contabl"lidade nos níveis superioi e médio, já que, togicãmente, não
tem sentido preparar bacharéis para a execução de_C::sCrituração e outras tarefas auxiliares nas contadorias. De
resto, em qualquer hipótese prevaleceria a profissão do
Contador, porqUanto- é secular e internacional.
Quero destacar, neste ensejo; que aPesar de o Curso de
Ciências Co011íbeis já ter corilj)Ieiado 39 anos de existência no Brasil, continuam algumas entidades de contabilistas e mesmo dírígentes de Conselhos de Contabilidadea defender a ultrapassada tese de provisionamento de
técnicos em contabHidade para bacharéis em ciências
contábeis, pretendendo conferir, graciosamente, as Prerrogativas dos contadores aos Guarda-Livros, sem a realizaçã-o indispensáel do curso de Oã.charelado. Acenan-do
eom esse favor é que tãis dirigentes iludem profisSiOnais
de segundo grau objetívando;sem duvida manter-se postos diretivos e continuar fruindo das vantagens que os
cargos propiciam. Já renetr rnU.iio "s-obre o assunto e até
troquei idéias com a Ministra da Educação e o Ministro
do Trabalho havendo pensamento comum quanto à total inoportunidade de cOncessão dessa espécie, Pois a- artificiOsa- trarlsforinãçãõ--a-e -guarda:livro-s para -contadores, mediante simples decreto; representaria: uni retrocesso cufturar, desestimularia os egressos do _segUndo gi-au
procurar seu aperfeiçoamento no curso su-Perior e, sem
qualquer benefício -público, os colocaria de favor no
mesmo nível dos bacharéis em ciências contábeis que,
durante quatro anos e com sacriffcios vários, ultimaram
o curso de graduação. Ao aUmentar ilusões de equiparação aos contadores, tais pessoas estão prejudicando
em muito os próprios têcniCos -ein con(abilidade e até o País. O princípiO a -defender é o do mérito, pelo qual o
profissional conquista os díreítos -através do progressivo
estudo. No que concerne à Contabilidade_, o campo de
trabalho é vasto e comporta as duas esPêcies profisSio:
nais, ambas dignas mas complemel)tares: a de técnico em
contabilidade no nível médio e a de bacharel em ciênciaS
contábeis no nível supC:rlor.
Sr. Presidente, Srs. SenadOres,
Da análise que acabo de fazer, solidifica-se cada Vei
mais minhâ convicção.da necesSidade urgente em serem
convertidos em lei os Projetcis n'>'s 18 e 14:9, deste--ano-de
1984, em reconhecimento a direitos elementares dos BaM
charéis em Ciências Contabéis e para o beneficio do P.it"íS.
As objeções a eles; como se. viu, partem de representài1ies
de profissionais de_ segundo grau ou se devem a interesses
pessoais, a ponto de sei usada, COmO se '""fosse "associação
de classe, inclusive a autarquia federal cuja cotnpetêncüt
é- restritã-aá eXercício ·da fiicaiização profissional.
Ao encerrar, coloco-me à disposição de meus ilustfes
Pares para esclarecer;- a qualquer tempo, aspectos que
lhes pareçam ainda obscuros para a aprovação das mencionadas proposições legislativas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Piesidente. (M.uiio b"eml)

a

O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

o SR. GASTÃO MÜLLÊR (PMDB -MT. pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. preSidente, Srs. SenadoM
res: Não existe dúvída que o corpo de redatores de forma
global dos jornais brasileiros, considerados de alto gabarito são bons mesmo. No caso em palita-, refiro-me aos
do O Estado de S. Paulo, conceituado e respeitado jornal
paulistano e paulista.
Ainda agora, no dia 22 do _corrente, O Est do_ de S.
Paulo, na coluna ..Notas e InformaçÕes'' apresenta um

artigo intitulado "Ameaça Vã" que é uma jóia, em te"rM
mõs de aná1ise da vida política nacional, sob o ângulo
das Forças Armadas. Nesse artigo que; se não me engano, expressa o pensamento do jornal, nota-se a preciosidade, a êlareza e 6iima colocação de conceitos sobre o
pi"Obl~ma dÕ momento, ou seja, intervenção das Forças
Armadas em assunto que não lhe é peculiar, isto é, vida
política partidária do Brasil, que bem merece ser lido
neste Plenãrio-, __ cOmo" parte deste meu pronunciamneto,
como documento histórico.
Ressalto em poucos pontos do editorial para maior
atenção dos ouvintes ou leitores como, por ex:emplo, este
trecho:
•·curioso é que, nos termos do comunicado. "ao
final da reunião foi reafirmada mais uma vez a inabalável determinação( ... ) de permanecer (o E1térci~
to) totalme~nti isento em relação às atividades
politico- partidárias". Ora, se houvesse tal alheamento, a nota·que é objeto desse comentário jamais
tería sido expedida pois ela constitUi Oagrãnte interferência da Força de terra no episódio sucessório.
Registre-se para a História, interferência indevida e
deScabida, em face do mandamento constituciobal
que assina o Exército, Marinha e Aeronáutica, instituições nacionais permanentes, essencialmente_ obedientes a seus superiores hierárquicos, missão específíca, destinada à defesa da Pátria e à garantia
dos poderes constitucionais e da_ordelT!, bem como
à observância da lei. Não se capitula entre as atribuições espeC{rrCadas a de intervir no ProceSso da
sucessão presidencial, por sua natureza política. E
mais, políticO- pãrtidárío, visto que envolve candidaturas registradas por agremiações que, por defiM
nição, têm de Visà.r â conquista do poder - e não
são clubes, associações ou sociedades civis, são partidos políticos."
Além terminando o artigo o editorialista com Precisào
afirma:
..A tentativa de superestimar as esquetdas é fútil.
Não é, entretanto, fútil a ameaça subliminar contida
na afifmação âe que a radicalização (que ~tá na cabeça dos que torcem por ela para chegar à fechadura) desestabHiza o processO sucessório e compromete a abertura democrática: Que é que quer isto di--zei-? Que- e-sse- prOcessO serfr sobresta"do? Agora, é
tarde. O povo quer mudar. Não há Clini.a para golM
pes de &t8.do. Não ê à oposição que cabe pela franqUeza -do candidãto do eX-PDS. -Só -p-ela circunstância de que ele Oão tem condições de vencer nQ campo de -batalha e com os apetrechos es.colhidos pela
oligai-quia, a abertura democrãtiCa-·será r-eVO:gãda?
Coin que desViOs- -respeito lei e à otdem? Cem
que ajJo~o?"."
-

ao

a

Leio o artigo na sua íntegra para que cOnste dos
Anais:
Ameaça vã
Ado ta nitidamente a linh_a do subterfúgio a nota
distribuída à imprensa depois da reunião do Alto
Com-;:mdo do Exército, realizada ontem em Brasilia,
com o propósito de promover uma,_ "avaliação da
conjuntura pÕiítica". Preocupa-se o Alto Comando_
com a radicalização de posições decorrentes. ·~do
apoio Ostensivo das -organizações clandestinas de esquerdan. Apoio conferido, esclareça-se, à ca.ndida-_
-tura Tãncredo Neves. Há, entretando, segundo foi
alegado. outros motivos de preocupação, além do
mencionado. Por exemplo: utilizam-se na campaM
nha oposicionista .. calllnias, difamações e ofensas
pessoais, de loda natureza, numa escalada de âmbiM
to nacional". E não é só. Existe, reza a nota, uma
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·~campanha de descrédito contara as autoridades civis e militares, conduzida com o objetjvo de
desacreditá~las perante a sociedade e (de) dividilas". Consideram os generais que a radicaHzação
pode reJ:lresentar-.. riscos para a estabilidade do processo sucessório e para o pr6prio êxito do projeto de
abertura política do governo" (grifamos).
Curioso ê que, nos termos do comunicado, "ao
final da reunião foi reafirmada mais uma vez a inabalável determinação{ ...) de permanecer (o Exército) totalmente isento em relação às atividades
político- partidárias". Ora, se houvesse tal alhea~
menta, a nota que é objeto disse comentãrio jamais
teri<i sido expedida pois ela constitui flagrante interferência da Força de terra no episódio sucessório.
Registre-se para a História, interferência-indevida e
descabida, em face do mandamento conStitucional
que assina o Exército, Marinha eAeronâutica, instituições naciona:ís permanentes, essencialmente obedientes a seus superiores hierárquicos, missãO- cip_ecífica~ _destinada à defesa:- da Pátria e ã garanti~
dos poderes constitucionais e da ordem, bem como
à õbservância da lei. Não se capitula entre as atribuições especificadas a de intervir no processo da
sucessão presidencial, por sua natureza político. E
mais; político- partidário, visto que envolve candidaturas registradas por agremiações que, por definição, têm de visar a conquista do poder - e não
são clubes, associações ou sociedades civis, são partidos po!ítiços.
A nota veiculada depois da reunião do Alto Comando da Aeronáutica se afina pelo mesmo diapasão. Somada à que circulou depois da reunião presidida pelo Ministro Walter Pires, confirma plenamente o documento encaminhado nesta s~mana ao
Presidente da República pelos ministros militares,
para estarrecimerito de toda a Nação, traçando a
programação -das Armas na sucessão para impedir
que o sr. Tancredo Neves alcance o Palácio do Planalto. Constata-se a preocupação de alarmar para
fazer pressão e afugentar quem não tenha a coragem
das 3titlldes definidaS ou, de qualquer forma, possa
ser posto a correr antes de engrossar o contingente
oposicionista no colégio eleitoral. Este, ê bom
lembrar, foi montado a dedo para permitir a oligarquia dom,inante p~servar para si o poder. Não vai
dar, como estã na inoda dizer. O candidato situ<J.cionista ê fraco, tem contra si a imensa maiOria dos
brasileirOs, não consegue firmar-se numa liderança
cômoda entre aqueles que sufragarão em 15 de janeirci=o- no.me do futuro- chefe de Estado. Ao_contrãiio, Sabe-se que está de antemã.o derrotado, tamanha a arrogância com que se comporta, tãO conhecidos e desacreditados São os processos de aliciamento a que recorre, tão ruim é o conceito de que
desfruta perante a opinião pública. Nunca congregará algumas centenas de pe.<;soas em praça pública
a fim de fazer_crer que também estã apto a participar de um comício.
Eis a realidade que cumpre reconhecer- muito
- diversa daquela que a nota do Exército tenta esboçar e que está nO espírito de seus autores, nada
tem que ver com os fatos do dia-a-dia da política. A
conjuntura descrita no texto do Alto Comando é
puramente cerebrina, idêntica, por exemplo, à que
descreve o ministro Abi-Ackel, temeroso de ser
apeado do pedestal a que se guindou e disposto ajogar tudo numa cartada, impedindo que surja no
País um presidente da República desvinculado dos
grupos que gravitam em torno dos poderosos do
dia.
Há que convir o seguinte: a posição da oficialidade das três Armas não é a que se traduz na assumida
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Então, a indagação primi:íra q-ue se deve fazer é esta:
poderia a mesa-do Senado, se ela direito tivesse de_ r_egular uma lei complementar, poderia a Mesa do Senado
fazê-lo, antes mesmo que essa lei fosse publicada? Não,
Sr. Presidente. Não, Srs. Senadores, porque a lei só poderia ser regulada - ainda que o Senado pudesse fazêlo, e não pode -, só poderia ser examinada para efeito
de regulação, após a sua publicação, porque é com a
publicação que a lei produz as suas conseqUências, ê com
a publicação· que a lei comunica inais qUe só a-sua eXistência, mas Os setii ·efeitos· cogenresSObre todos aqueles
que têm direitos' Públicos subjetivos a serem protegidos,
que estão protegidoS pela norma constitucion-al, todos
aqueles, incluindo-se aí a Nação toda, os 686 delegados
do Colégio Eleitoral e, mais do que isso, os próprios
membros da Mesa que teriam que, com a publicação da
leí, ser devidamente alertados da su_a existênciã para só
então e após então, a Mesa se dispor a regular aquilo
que, aliâs, ela não p-oderia fazer.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA- Nilo vou conceder o aparte agora a V. Ex•, só posteriormente.
Sr. Presidente, V. Ex•, ao se colocar ao abrigo da sua
própria condição respeitabitíssima de Presidente da Casa, ao dizer alto e bom som que apenas submeteu à consideração da Mesa, uma proposição de um de seus
membros, V. Ex• implicitamente deixou para todos a ímpressão de que a Mesa não poderia, naquele instante,
produzir um exame daquela matéria e baixar o ato como
baixou. V. Ex• colocou, com clareza, que apenas submeteu 'à Mesa uma proposta de um dos seus membros.
Pois bem, Sr. Presidente, pois bem, Srs. Senadores!
Primeiro, definitivamente, a mesa não tinha e' não tem
condições de regular a Constituição Federal pela via da
regulação de uma lei complementar que se integra a ela.
Segundo, definitiVamente, se o pudesse fazer;- ã" Mesa
não poderia fazê-lo antes da publicação da lei complementar. E por·quê'? Porque mais próximo que a Nação,
mais próXimo que os 686 delegados do Colégio Eleitoral
que tinham e têm direitos subjetivos a defender .e deveriam e poderiam estar aqui presentes quando da reunião
da Mesa, E!lais próximos que eles estavam os próprios
membros da Mesa Diretora. Um deles, baleado no coração, ferido, sangrando pela perda do seu filho, não pôde comparecer porque sequer fOra avisado da existência
daquela reunião da Mesa, numa segunda-feira sonolenta
do Senado Federal.
Concederei o aparte ao nobre Senador Gabriel Hermes e, em seguida, ao nobre Senado Moacyr D_uarte.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, V. Ex' perguntou quem era o jornalista João Maiato. E a Casa precisa conhecê-lo. Trata-se de um jornalista da maior respeitabilidade em todo o Brasil, homem que se aproxima
dos 80 anos, com lucidez, com coragem que muita gente
jovem não tem, -que durante toda a sua vida se colocou
,sempre em defesa das causas justas e nobres, não do meu
Estado, mas do nosso País, que teve a coragem de en'frentar o que poucos nesse País tem feito, fazendo críticas a.estes colegiados de padres, que todos nós gostamos
de evitar debater. t um homem que merece o maior respeito, não só apenas no meu Estado do Pará, mas em
todo o Brasil, com livros, diários e manifestos contra
toda as situações, normalmente fazendo críticas Contia o

Gov-erno-,-também- emne---teve -a--coragem -de-fa-zer--a-gora
críticas contra a posiÇão que ele classificou, com muita
propriedade, mas com muita propri-edade, de vacilante e
até de incoerente, da Oposição. t este o esclarecimento
que eu queria dar a V. Ex• ~um homem respeitável, que
escreve nos jornais :de todo o Brasil, com quase 80 anos,
mas que nós do Pará, respeitamos, admiramos e atê muitos o seguem, pelas lutas que ele enfrentou durante toda
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a sua vida, contra todas as ditaduras, contra todos os ditadores, contra todas as violências e contra todas, digamos sem rnedo, as incoerências.
O SR. JOSI!: IGNÁOQ .FERREIRA - Muito o)>rigado. Quero dizer a V. Ex•, antes de conceder_ Q aparte
ao nobre Senador Moacyr Duarte, que V._ Ex• bem
traçou o perfil do jornalista quando disse que ele tem
tido a coragem de enfrentar esse colegiado de padres,
não foi isto'? Se não q1e engano, eu ·ouvi isto: c.Olegiado
de padres.
(J Sr. Gabriel Hermes - D_e padres, sim, que todos
nós temos receio e medo. Mas ele tem enfrentado, advertindo contra os m"ales tambérrl qU-e eles cometem, muitos
de nós sabemos que cometem.

O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERR IRA- Estou respondendo a V. Ex~ Se não me engano, ele não o fez no período em -que os padres estãvãm comandando os destinos
da Nação brasileira mas, pelo contrário, eram acícatados, eram e são perseguidos, muitos deles, no seu Estado. Pelo menos no Governo passado, isso existiu, e V.
-Ex• sabe muito bem que não é valentia itenhuma se levantar a voz contra a manifestação e, o procedimento da
Igreja nesses-dias. Pelo contrário, valentia é se sintonizãr
com as teses de determinados setores da Igreja, que arrostam todas as dificuldades neste País de iJlcompreensões, neste País eni que, sem muita preocupação, a autoridade se esmera em esmagar as resistências que a ela se
opõem.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• _um aparte

SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA -V. Ex• tem o
aparte, nobre senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex~ traz a discussão à competência da Mesa do Senado Federal para normatizar,
editar uma disciplina normativa, a respeito da matéria
que está suscitando tanta discussão e fanta polêmica. E
V. Ex• ao mesmo tempo, se confessa em dúvida atroz.
Sei perfeitamente que V. Ex• é um brilhante advogado e
com bastante familiaridade com a doutrina e com a jurisprudência. Mas, eu me permitiria perguntar: essa dúvida
de V. Ex• ..-.
O SR. JOSI!: IGNÁOO FERREIRA--' Nilo entendi!
Dúvida?
O Sr. Moacyr Duarte - ... essa indagação de V. Ex•,
não poderia ter sido respondida pelo poder competente
dirimidor das dúvidas e das controvérsias? Porque somente o Poder ludiciârio, no meu entendimento, poderia
responder, de forma que pudesse convencer a todos nós,
sobre a competência da Mesa, ou a Mesa exorbitou de
sua competência, para editar essa disciplina normativa
com relação ao procedimento a ser adotado pelas Assembléias Legislativa na escolha de seus delegados. Se
por acaso ainda não ho_uve o pronunciamento do Poder
Judiciário, que teria competência pãrã. dirimir essas dúvidas, obviamente, o ponto de vista de V. Ex• poderá ser
contraditado por qualquer componente a esse mesmo
ponto de vista. Mas, quer me parecer que, para de uma
vez por todas se espancar quaisquer dúvidas, com relação à interpretaÇão dOs textos legais, somente a esfera
judicíãria, com o seu pf0nUOCiá.tiien1o, -pOderá ser o instrumento de convencimento para qualquer um de nós,
sobretudo se existe alguma controvérsia em torno do assunto.

Q SR.JOSI!: IGNÁOO FERREIRA- Muito obrigado a V. Ex•.
Antes de conceder o aparte ao nobre Senador Henrique Santillo, Sr. Presidente, lamento profundamente que
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as questões aqui estejam sendo colocadas em termos de
sofismas. Lamento inclusive referi-me à externação de
determinados prezadíssimo, Senadores, como uma externaçào _e_ uma manifestação de sofismã; inclusive é profundamente-lamentável porque muitos deles, que fazem
tais afirmações, são homens do orreito, sabem perfeitamente que não resiste a menor indagação, que não há
controvérsia sobre o .assunto. O assunto não merece ser
dirimido na área do Judiciârio, não tem por que ser dirimido na área do Judíciârio. É uma questão de hierarquia
de leis, uma questão de hierarquia de normas. A Constituição exiSte, a lei complementar a complementa, a área
de ação da Mesa do Senado é perfeitamente balizada,
nã-o Vai a ponto de regular uma lei complementar Constitucional como não vai a ponto de regular a própria
Constituição Federal.
Então, isso ê o óbvio, como é o óbvio, também, Sr.
Presidente, que a lei só existe depois da sua sanção ou da
sua promulgação, quando passa a ter existência no tabu-·
leii·o jurídico. Mas só tem força cogente quando da sua
publicação. E a sua publicação é feita, e a lei é clara:
"A lei entra em vigor na data da sua publicação."
E ela entra em vigor pr<?duzindo, por irradiaçãO, todas
as conseqüências cogentes que lima norma de Direito
dessa hierarquia, lei complementar, deve produzir, inclusive a de afetar os direitos e interesses subjetivos públicos, que estão aí variegados, múltiplos, são os da própria
Nação toda, são os _d_os membros do Colégio Eleitoral,
são os dos membros da Mesa Diretor"a - e aí e que 6
grave- ·que podem e devem forcejar pela anulação desse ato, porque foram eles os primeiríssirilOs a sereriflesados, porque não compareceram, porque não fora:m convocados para tal, porque a reunião da Mesa Diretofa se
produziu arrepiando frontalmente não só normas de Direito, como aS PrópriaS nO-rmaS do bom sens_o, Sr. presidente. Não há indagação jurídica, não hã controvérsia
alguma a buscar o desate na ârea judiciaL
ConcedQ o aparte e ouço com prazer as palavras do
nobre Senador J-:Ienrique Santillo.

O Sr. Henrique Santillo - Em momento algllm, eminentç Senador José Ignâcio Ferreira, tentei ofender a
quem quer que seja, sobretudo, a qualquer dos membros
da Comissão Diretora do Senado Federal de que também participo. Apenas, usando a palavra regimental, é
bom que se diga, nos estritos limites do Regimento Interno, coloquei a descrição de um fato, de uma ocorrência.
Voltei a dizer que _o Presidente poderia e deveria, pelos
termos regimentais, ter me concedido a vista de 24 horas,
assfifi díz o Regimento. Minoria, no enta-nto, naquela
Mesa, iss<:>_ me foi negado. Registrei esse fato. Além disso, tãri:tbém consignei minha impressão de que já se havia- preparado, por parte de alguns Senadores, aquela
reuniãO pã.ra ·se apresentar a proposta do Ato n9 2. Jâ teda sido -Preparada previamente. Fiz questão de dizer que
nãO sabi8- se o Presidente havia tomado conhecimento
disso pr~iamente e já tinha certeza _de que o nobre Senador LomB.nto Júnior não havia, porque, aqui, discutírido
nO plenádo eu disse o mesmo: testemunhava que o nobre
Senador Lomanto Júnior, chegando em atraso e de viagem, certamente, não teria tomado conhecimento, embora houvesse sido imediatamente apanhado do Aeroporto de ~rasília para vir diretamente à reunião que havia -sido convocada em carãter informaL Quero dizer a
V. Ex~ que agora posso dizer-lhe, a meu ver, pelo menos
boa- parte -dos SenadQres;-m-embros-d-a -Mesa;- já: t-lnh_am
cOnhe.éimento daqUilo e foi tudo adredemente preparado, e em uma segunda-feir3., para que as coisas se fizessem sem maiores alardes e se pudesse publicar esse ato
ao mesmo tempo em que a lei complementar, sancionada
pelo Sr. Presidente da República, fosse também publicada. Agora, se houve mã fé ou não, é uma questão de julgamento de cada um. A impressão que tenho é que tudo
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pelos Altos Comandos. Os quadfos das ForçaS Ar~
madas são formados pelo povo: e o sentimento deste é idêntico ao que predomina entre os titulares das
diversas patentes naqueles mesmos quadros. Campanhas de descrédito contra a autoridade estão condenadas ao malogr-o~- quando quem exerce o poder é
querido e sabe, por qualquer razão, iilspifar simpatia. Não é o caSo, eviderl.teme-nte~ do candidato oficiaL Ele não caminhará impunemente numa ru-a de
maior -movimento em qualquer grande cidade.
Quantas vezes apareça em pú6-fiCo ao lado do general João Baptista Figueiredo serão ouvidas vaias.
No entanto, quando S. Ex• precisou vir a "São Paulo
e apareceu, sozinho, no centro médico no qual fez
exames de saúde, re-cebeu aplausos que certamente o
gratificaram, mostrando que os apupos que tem ouvido não lhe dizem respeito. Por que haverão as Armas de, agora, empreender esforço inglório para
solidarizarse com o políticO mais impopular doBrasil?
As organizações de esquerda, clandestinas, que
se usam na nota sob censura para meter medo e arrefecer o entusiasmo en torrio- da campanha oposicionista, são clubes de poucos sócios, incapazes de conduzir a opinião pública nacional. Esta pertence fir·
memente ao centro democrático e está devidamente
vacinada contra os radicalismos, seja d_e uma, seja
de outra extrema. A tentativa de superestimar asesquerdas é fútil. Não é, entretanto, fútil a ameaça
sublimíriú contida na afirmação de que a radicafi~
zação {que está na cabeça dos que torcem por ·ela
para chegar à fechadura) desestabiliza o proceSso
sucessório e- corilprornete a abertura d_emocrátiCa.
Que é qüe qtif:r Tsto dizer? Que esSe proCesso ·serásob restado? Agora, é tarde. O povo quer mudar.
Não hã clima para golpes de Estado. Não ê: à oposição que cabe culpa pela franqueza do candidato
do ex-PDS. Só pela eircuriStância de que ele não tem
condições d-e vencer no campO de_batalha e Com os
apetrechos escolhidos peça oligarquia, a abertura
democrática será revogada? Com que desvios ao
respeito à lei e à ordem? Com que apoio?"
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pal?vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronunciã o segtifufi-discursO.)- "Sf.-PfesidOilte, Srs. Sena--dores, os empresários baianos reunidos pela primeira
vez, em reunião plenária, no dia 28 de junho deste ano,
em Salvador, elaboraram um documento importante, no
qual se mostram cônsciOS de -suaS-respoflsabíHdadeS perante a socieôade civil e desejosos da implantaçãO de
uma verdadeira democracia no paíS.
- ·
Detectaram oito princípios indispeõsâveis à vTda polí:.
tica nacional, que passaremos a enumerar segundo a
prioridade do Documento Final da I PLENAS:
I - primado da cidadania com um regime representa--tivo, inerente à República Federativa, em que o poder
emane ·do povo e em seu nome seja efetivamente-exercT.:do:
II- descentralização· do poder polítíCci;
III- descentralizaçãO das decisões económicas;
IV -livre iniCiativa;
V- contenção de estatização;
VI- proteção às pequenas e médias erilpresas;
VII - tratamento diferenciado na aplicação das políticas económica e tributâria tendo em vista os desníveis
regionais e a concentração de renda a nível pessoal e espacial;
VIII- direcionainentÕ" das aplicações de capital para
os setores produtivos, com o conseqüente desestíniulo à
especulação financeira.
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--o docum-enTo, de onde extraímos este elenco de princí~
pios, preocupa~se em explicitar cada um dos' itens mencionados.
Assim, entendem os empresários baianos que o prima~
do da cidadania é o fato de se ter o homem como fonte e
fim das atenções do governo, que_só se legitima quando
representa o povo e é fruto de eleições livres e soberanas.
Do mesmo modo que, para eles, a Federação é uma
forma de Estado incompatível com a excessiva concentração do Poder Federal, vez que se compõe de várias
unidades autónomas, que reservam alguns negódos de
interesse comum à competência da União.
Declaram que tal condição do Federalismo, a saber, a
descentralização, não ocórre atualmente no Brasil, onde
se constata um grande autoritarismo no poder central,
capaz de impedir o surgimento de lideranças com idéias
novas.
Acusam tamb_êm o autoritarismo-económico, vigente
entre nós, onde o poder político incontrolado legisla
através de decretos-leis e portarias, causando um clima
de incerteza e insegurança em todas as atividades produtivas.
_Afirmam que não há possibilidade de des_envolvimen~
tQ do regime d~ liyre empresa, sem competitividade, por
falta de apoio e da crescente estatização da economia.
Sugerem que a intervenção do Estado no domfnio económico deva restringir~se às áreas onde são necessáríOsaltos investimentos e longo prazo de maturação.
Desejam um regime em que todos po·ssam empreender
e viver livremente, protegidos contra monopólios e oligopólios, nacionais e internacionais, mas sempre esmagadores da livre iniciativa.
Reclamam concessão de tratamento especial, em ma~
téria creditícia e fiscal, às pequenas e médias_ empresas e
aplaudem a iniciativa governamental, no sentido de en~
viar ao Congresso Nacional um projeto de lei referente
ao seu estatuto jurídico.
Demandam, em razão das crescentes desigualdades regionais, um tratamento diferenciado, em que os recursos
sejam aplicados levando-se em conta as pçculiarid<!des
de cada regiã-o, sobt'eludo ás do meio rural.
Exigem urriâ nova pOstura gõvernamental que resgate
a primazia do processo-produtivo, que está sendo corroído e desestruturado pelo fascínio da especulação financeira.
E,- por fim, postulam, para superação dessas dis~
torções, -õ fim da indexação da ecoriomia~-aCUSaildo a
correção monetária de ser uma das principais causas ali~
mentadoras da inflação. Apes-ªr das críticas, a PLENAS
concluiu-se sem notas de pessimismo, pois se conscienti~
zou de que o- País precisa de todos e da nação inteira
para ã busca de soluções, em clima de democracia.
E conclamou a participação efetiva de cada um para
crue se possa in-fluir POsitivamente nos destinos do Pats e
prestigiar, cada vez mais, o Poder Legislativo, como legí~
timo representante do povo.
Pois, no entender dos empresários, à classe dos parla~
mentares cabe exigir dos governantes uma atuação mais
firme e decidida em favor da sociedade civil, bast!ada nos
princípios -éticos e nos interesses sUperiores da Nação.
Srs. Senadores, lisonjeia-nos eSta prova de cOnfiança
no nosso trabalho e a posição de destaque, que foi reservada aos parlamentares, como possíveis agentes da
transformação social, política e económica do Pa!s~
DiVulgando o documento produzido pela I Plenária
da Classe Empresarial Baiana _quero congratular~me
com os meus-coestaduanos pela feliz iniciativa, pelo deS~
cortino e pelo espírito civico, que demonsti·ãram.
Mas desejo também convidar os meus ilustres campa~
nheiros do Senado Federal a trabalharmos, cada vez
mais unidos, e_&em retaliações partidárias, no sentido de
reverter este processo de crise, mostrando-nos dignos da
esperança de que somos destinatários.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiqente, Srs. Senadores:
O IBAM - Instituto B_rasiteiro de Administração
Municipal, comemorou no dia J9 de outubro passado,
trinta e dois_ anos _de existência, os quais transc-orreram
céleres e fecundos, desde quando iniciou as suas ativida~
d_es em 19_52 como instituição de natureza cívica, educati~
va, técnka e cultural, predominantemente destinada à
valorização dos municípios no âmbito da federação brasileira, à modernização dos governos locais e dos serviços urbanõs, ao aprimoramento das Câmaras deVereadores, à perene capacitação técnico-funcional dos servidores muniCipals.
Dentro dos parâmetros norteadores de sua atu_ação, o
IBAM corr~ponde a uma das exigências fundamentais
do movimento municipalista, cujas origens são bastante
antigas remontando, do ponto de vista da sua caracterizaç~o teórica_ e ideológica, ao manifesto das Câmaras
Municipais lançado em São Paulo em 1896, época em
que se divulgou, por assim dizer, a sua certidão de nascimento com o Catecismo MuÕI_cipallsta de Domingos Ja~
g_uaribe.
Decorreram muitos anos antes que Mário Augusto
Teixeira de Freitas, em 1920, e o seu incansável discípido
Rafael Xavier, em 1926, lançaram as bases estatísticas e
técnicas do r:nunicipalismo, a partir da análise quantitativa e da elaboração dos primeiros indicadores numéricos
relativos aos problemas das rendas públicas, da campo~
siçào e arrecadação dos impostos federais, estaduais e
municipais, e da aplicação das receitas arrecadadas.
As famosas tabelas comparativas e quadros estatísti~
cos de Teixeira de Freitas e Rafael Xavier, demonstrando a precariedade financeira dos municípios e a concen~
tráção da quase tQtalidade dos tributos arrecadados em
poder da União, muilo contribuíram para configUrar o
perfil das reivindícações municipalistas consideradas
prioritárias, cOndensadas na obtenção de uma Reforma
Tributária de .envergadura, capaz de anular o lento, mas
inexorável processo de espoliação, esvaziamentO, endividamento e progressivo empobrecimento dos Estados e
Municípios.
Tornou-se então possível o advento da Associação
Brasileira de Municípios,- ABM, organizada a 15 de
março de 1946, com a finalidade explícita de ampliar e
consol_idar as reivindicações municipalistas acolhidas
pela Çonstituição votada a 18 de setembro de 1946.
Rafael Xavier, o insigne J9 Presidente da ABM,
manteve~se fiel ao compromisso assumido perante a
Nação pela plêiade dos idealistas fundadores da instituição, parã os quais os seus objeti_vos deveriam ser apenas aqueles constantes dos seus Estatutos:
I. estudo da organização e do funcionamento- dos
governos municipais, -com vistas ao seu aperfeiçoamen~
to;
2. promoção do intercâmbio de experiências entre os
Municípios;
3. prestação de assistência técnica -aos Goveriios
Municipais;
4. divulgação de idéias, princípios e técnicas de adminiStração mUnicipal;
S. integração no movimento municipalista interamericano coordenado pela Organização Iiiter-Americana
de Cooperação Intermunicipal- OICI, então com sede
em Havana.
Rafael Xavier sempre reagiu contra a .. politização" do
municipaliSmo, com as tentativas Que de vez em quando
surgiam, como a sua transformação num "Partido Popular Muf)icij::laií.'>ta", ou no advento de um "Partido Mu~
nieipalista Nacional", e assim por diante.
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Tanto Rafãel Xavier, como Teixeira de Freitas, e oreduzido grupo dos pioneiros e estudiosos do municipalismo sempre se posicionaram ao lado de uma orientação
rigorosamente técnica, doutrinária -e idealista-, ou- seja,
um compromisso inarredâvel de neutralidade poHtica.
Todavia aconteceu o desfechá previsível: o grupo
"pragmático" assUmiu o -comando, e a ABM passou a
ser difi"gida por prefeitos ou deputãdos federais, na supOsição de que assim poder-se-ia melhorar, mais rapidamente, a precária situação financeira--dos MunicíPios,
transformada a entidade num órgão de representação
dos interesses municiPaís-e~-deStarte, func1onar~c0mo um
poderoso grupo de pressão capaz de consolidar as conquistas municipalistas da ConstituiçãO de 1946. Nada
disso, porêm, se vefificoU.- -- -,-0 I Congresso Naéional ae-Municípios realizado-em
Petrópolis, de 2 a 9 de abril de 1950, depois de calorosa
discussão, re}CitOU urila proposta de criação da Fundação dos Municípios, cujo proJeto de lei, aprovadO-pelO
Presidente Eurico- Gaspar Outra, fora entusiasticamente
elaborado pelo ínsigne-Teixeira de Freitas, Presidente do
IBGE, por soliciúiÇão de Adroaldo Mesquita da Costa,
então Ministro da Justiça, do-Governo Outra.
A FUndação dos Municlpios fora concebida como um
instrumento de coordenação das políticas nacionais;com ênfãSe- no desenvolvimento das bases locais, bem
como na descentralização da execução dessas políticas, a
nível municipal.
A Fundação teria carãter de instituiçãO PiíVada, como
a garantia de que não seria instrumentO de manipulação
dos municípios- pelo Governo Federal, e evitaria qUe O
movimento municipã.lista permanecesse adstrito ao campo doutrinário e da pura defesa de idêias.
De qualquer forma, por ocasião do II Congresso Nacional dos Municípios, realizado em São Vicénté,--São
Paulo, de 12 a 19 de outubro de 1952, a plêiade dos municipalistas contrários à .. politízação" do municipalismo
- istó é;- a si..la manipulação PolítiCO-parti_dária, - se
transformou em_ ComiSsão- N-adoral Organizadora, e
lançou_um manifesto dirigido a todos os prefeitos e vereadores do País, propondo a criação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), dando-lhe
excepcional _divulgação atravês da Revista do Serviço
Público do DASP.
Assim, no dia \9 de outubro-de 1952, no Auditório do
Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro,
em solenidade presidida pelo então Ministro da Justiça e
Negócios Interiores, Embaixador FrancisCo- Negrão de
Lima, presentes os· signatários do Manifesto, um representante do Presidente da República, o Ministro Pereira
Lira, do Tribunal de- Contas- da União, grande número
de autoridades, professores universitários -e CSfudioso·s
dos problemas brasileiros; nasceu-o IBAM.
Foram os seguintes os 18 sígniJ.iâiios do aludido manifesto:
I. Rafael Xavier, Presidente da ABM
2. Venerando de Freitas- Borges, Prefeito de Goiânia
3.- Emílio Póvoa, Prefeito de São Lourenço
4. J.oào de Paula Teixeira Filho, Vereador de Goiâníi
5._ Cláudio de Paiva Leite, Vereador de João Pessoa
6. Cleantho de PaTva Leite, Diretól' do BNDE
7. Rómulo Almeida, Ec_onomista e Membro do Conselho Fiscil do Banco de Crédito CoOperãtivo
8. Othon Sérvulo de Vasconcettos, Técnico de Administração do DASP e ex-Ministro Interior da Agricitiülra
9. Joaquim Neves Pereira, Têcriico_de Administração do
DASP e Secretário- de Adminístração da Prefeífura do
Distrito Federal
10. José Maria dos Santos Araújo Cavalcanti, Têcnico
de Administração do DASP e Secretãrio Gerãl da Seção
Brasileira do Instituto Internacional de Ciências Administrativas
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IT. -Osório -Nunes, jOrrialista e funcionário da Secretaria
de Agricultura do Distrito Federal
12. Francisco Burkinski, Técnico de Administração do
DASP, publicista e estudios-o dos problemas municipiis
13. Carlos Eduardo de Oliveira Vale, professor de AdministraçãO Públíca e proCuiador do Distrito- Federal
14. Moacyr Malheiros da Silva, Engenheiro, Assessor
Técnico do DNER e membro do Conselho Diretor- do
IBGE
15. Gerson Augusto da Silva, Professor de Finanças
Públicas e membro do Conselho Técnico-de Economia e
Finanças
16. Manuel Diegues Júnior, Jornalista, Sociólogo e
membro do Conselho Diretor· da ABM
17. Edyr Costa Leite, Assistente Social e alto funCío~
nário do SAPS
18. Cauby Brasileiro, estudante de Direito e funcion-árío
do Banco do Brasil
O Conselho de Administrã.ção foi coO-Stifuído dos seguintes nomes: Luiz Simões Lopes, Rafael da Sl!va Xavier, Oswaldo Trigueiro, José Maria dos Santos Araújo
Cavalcanti, Rómulo Almeida, -AdroaidO 'rouiinho Junqueira Aires e Arízio Viana." Para Dir6tor Exf:cutivo foi
desig"nado, pelo Conselho, a 7 de outubro, Cleantho de
Paiva Leite que, juntamente com Araújo CaVa:Jcanti,-Jia~
via tido papel especial no processo- da orgailização do
InstitutO, inclusive na elaboração de seus estatutos. Par-ão Conselho Fiscal foram escolhiàos Adhamar Soares de
Carvalho, Joaquim Caetano Gentil Netto e João Mesquita Lira.
O càráter-tecniCo e-aPolítiCo da nova instltuiçâO serefletia, tanto na composição do seu Conselho de Administração, para o qual não fora eleito nenhum políticO militante, como principalmente, na enumeração de seus objetivos, que eram:

1. Estudar a organização admini~tratíVa: e o fuilcion8.-

~en~-o dos serviços púbticos municipais, tendo em vista o
seu constante aperfe"içoamento:

2._ Promover a divulgação de idéias e prãticãs -capazes
de contribuir para o desenvolvimento progressivo da
Administração Minicipal;
3. Prestar aos Prefeitos e às Câin"ã.ras Municipais a assiStêiicia técnica necesSária, e prómover intercâmbio de
informações e experiências no campo da Adffiinistração
Municipal;
4. Articular-se_com instituições especíalizadâ.s, riacíonáis e estrangeiras, para efclto de solUÇão dé Pí-Ciblf:mas
específicos dos municípios;
5. Manter c_ursos de Administração Municipal e desenvolver a formação de profissionais competentes.
Levando-se em cõn~ideração a esplêndida realidade
di que_:eX.is~em no território nacional, cer~ de 4.100 mtinicipios, cUJas Prefeituras Câmaras de-Vereadores se
encontram em pleno funcionamento, pode-se avaliar, de
imediato, as dimensões e perspectivas do municipalismo,
na medida em que estão surgindo instituições e organismos voltados para as seguintes áreas piioritãrias;

e

a) aperfeiçoamento das relações intergovernamentais
e interadminístrativas;
b) ampliação e fortalecimento da cooperação técnica
e financeira às municipalidades;
c) criação de associações vinculadas à integração adininlstrativ~- ecOnómica e social dos municípioS Que
compõem uma microrregião;
·
d) valorização e permamente apoio às instituições exiStentes no plano federativo,- independentes ou governamentais-, cujas atribuições bãsicas se exercem no senti~
do de prestar serviços aos municípios, estimular o respectivo desenvolvimento, tais como o IBM- Instituto
Brasileiro de Administração Municipal; a Associação
Brasileira de Municípios- ABM; a Confederação Na__:_t:ional de M unicipios - CNM; o Centro de Desenvolvi-

Outubro de 1984
menta em Administração da Fundação João Pinheiro,
do Estado_Qe Minas Gerais, entre outros; e no quadro do
Sistema Administrativo-do Poder Executivo da União, a
SAREM -- Seáetaria de Articulação com os Estados e
Municípios, criada em 1972junto à Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
No que tange ao Poder Legislativo da União, o Senado Federal Instituiu, nos termos da Resolução n9 132, de
30 _de novembro de 1979,- sendo Presidente o Senador
Luiz Viaila-, a Comissão de Municípios cOmo urit-Orgão técriii::O de estudos, articulação e colaboração do Senado Federal com os Prefeitos e Câmaras de Vereadores,
cahendo-lhes opinar sobre as proposições pertinentes
aos ãss-uiltos de peculiar interesse dos municípios, independentemente de outras importantes atribuições.
Instalada em 4 de setembro de 1980, a Comissão de
Municfpios passou a -ser dirigida pelo Senador Lomanto
Júnior, aliás, autor do Projeto de Lei que a criou, hoje
·presidida pelo Senador Passos Pórto.
No ano passado, tramitaram cinco Propostas de
Emenda à Constituição sobre Reforma Tributária, de
aUtoria· de l Senadores e 2 Deputado_s, tendo sido designado Relator o Senador Passos Pôrto, ·que apresentou
um Substitutivo que assinei, juntamente com 36Senadores, o qual foi aprovado, como um passo para advento
de uma verdadeira Reforma Tributária.
Verifica~s_e, pelo que acima ficou concisamente delineado, que o municipalismo já dispõe no Brasil de núcleos incipientes das instituições e organismos, cuja ten·
dência é crescer em número, expressão poHtiCã -e capaci_dade de atuação.
Aqui, !'llí e acolá vai surgíndo o associativismo municipal nas micro-regiões- fato auspicioso que nos assegura o _advento, a curto prazo, de um autêntico municipalisrpo, tradqzido na plenitude do federalismo participativo, a serviço do fortalecimento das unidades elementares
da Fede_ração -:- os Municípios -,e do advento _de um
legitimo Estado de Dir~ito co.mo expressão maior da democracia bi'áSTieíra.
POder-se-ia acrescentar que, dentro em breve, deverão
surgir no CenáriO-nacional dUas grandes i·ilstiti.úçOes que
completarão o elenco acima esboçado: a Fundação PróMunicípio - entidade fundamentalmente educativa e
cultural, na ôrbita da formação e capacitação de recursos humanos para as Prefeituras e Câmaras de Vereadores; e o Banco dos MunicfPíos- fOi-ça prOPUlsora do desenvolvimento auto-sustentado_das Comunas, nos domínios da captação, repasse e aplicação de recursos financeiros específicos para os projetas básicos de cada rriicrorregiào.
Afigura~se-me, destarte, plenamente exequível, a ~n
SQlid~çàç de .um_ movimentº s~rio, idó_neo e_ confiâvel_,
qu_an_çig__ es~e etenco de instjtuições, solidamente estrutllradas e integradas passarem a desempenhar- cada qual
n_9 s~u ~mbitQ espeçífic~ de atuação - , a supremª missão que a História lhes atribuiu, no sentido de concret1zar os postulados definidos pelos ideólogos do municipalísmo, desde__o Império até o presente momento; ou seja,
uma federação, revitalizada e aprimorada, construída a
partir de municíPios efetivamente autónomoS, dotados
de capacidade empreendedora e recursos próprios, todos
indissoluvelmente vinculados, nas fronteiras de uma_de·
mo~rada brasileira vOltada para os ideais de trabalho,
justiça social, paz e bem-estar para todos.
Eran1 estas as cOnsideraÇões que desejava tecer, à margem do 329 aniversário do Instituto Brasileiro
Administração Municipal- IBAM- solicitando_ a inçorporação ao texto deste pronunciamento do notável discurso proferido pelo Presidente do seu Conselho _de Administração Doutor Luiz Simões Lopes que é, tambêm,
Presidente da Fundação Getúlio Vargas, brasileiro insigne que dedicou toda a sua vida exemplar, desde quando
Diretor-Geral do DASP e do Instituto Brasileiro de
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CiênciaS Administi'aHVaS, à modernização, ·desenvolvi-

mento e bem~estar da Nação brasileii:-a.
Antes de concluir, desejaria também felicitar o ilustre
Professor Dicigo Lordello de Melo, Superintendente Geral do IBAM, e Diretor de sua magnífica Revista de Administração Municipal, pelos êxitos excepcionais de sua
proftcua gestão_.
Desejaria, finalmente, por seu intermédio _congratularme com os Membros dos ConSelhos de Administração e
Fiscal, os Superintendentes-Adjuntos, e a valorosa equipe de técnicos, professores e funcionáiioS do IBAM, todos igualmente corresponsáveis pela incomparável trajetória de eficiência e crescentes sucessos da entidade, durante os 32 aiios de seu esplêndido fundOnaineiitO-a se-r.:
viço do BrasiL (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
DISCURSO DO DR. LUIZ SIMOES LOPES, PRESJDENTE DO CONSEU-IO IJE ADMINISTRAÇÃO
DO IBAM, PRONUNCIADO NA S<JLENIDADE
COMEMORATIVA DO 32' ANIVERSÁRIO DO
INSTITUTO.
Minhas Senhoras e meu Senhores:
Em tempos difíCeis como estes que o Brasil atravessa
não é fácil ser otimista quanto ao futuro imediato em
quase nenhum setor de atividade. Mas, se não se pode
ser otimista, tampouco devemos cultivar o pessimismo,
pois o futuro há sempre de reservar oportunidade a um
país como o n'osso. Certamente, muito do que foi plantado até agora ainda frutificará em benefício da cofetivldade nacional.
É com esse esPírito di con-fiança e espefança que nos
abalançamos a realizar esta comemoração, Pois, apesarde muitas e grandes dificuldades, tanto os que somos responsáveiS peJo governo-desta instifúição conio todos os
que nela trabalham, temos motivos para nos rejubilarmos--pela passagem de mais um ano de trabalho profícuo
no cumprimento dos OhjClivos 1iiStítüCí0rlaís e rio deseinpenho do nobre mandato do IBAM.
Se formos analisar as causas do êxito do nosso trabalho, veremos facilmente que elas residem sobretudo na
confiança que continuam a--dePositar nos programas,
nos métodos, nos procedimentos, nos objetivos e na doutrina da institüição aqueles diversos segmentos aos quais
estão dirigidas nossas atividades.
Em primeiríssimo-lugar estã nãtUrallllt;;nte a confiaÕça
dos próprios Municípios, expressivamente representada
por vários indicadores. Entre esses são de destacar o pagamento voluntário- de sua contribuição anual, como sócios cooperadores do IBAM, por parte de 2.000 Prefeituras e de mais de_500 Câmaras Municipais no corrente~
ano, o que representa cerca da metade de todos os Municípios instalados no País, bem como um record em
toda a história da instituição. -os Que tem ~ttidado o
IBAM vêem nesse apoio espontâneo por parte dos MunicíPios um dos mais fortes - se não o mais- forte dado comprobatóriO -do elevado grau de institucionalização a que atingiu.- Essas contribuições- têm~ todavia,
mais sentido de apoíõ moral, visto que são modestis na
sua expressão fmanceira.
--Em troca dessa contribuição anual muitas Prefeituras
e Câmaras Municipais nada pedem: contentam-se em receber nossas publicações periódicas e sobretudo em saber que continua existindo e atuando uma instituição
idónea voltada para o aperfeiçoamento dos governos
municipais e do desenYolvimento urbano. Mas aquelas
que exercem os seus direitos de sócio" cooperadoreS foram responsáveis, somente nos nove meses transcorridos
este ano, pela solicitação de 1.900 pareceres escritos e
1.600 c_onsultas telefónicas sobre os mais variados assuntos de direito e administração municipal, números esses
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também recordistas na noss-a h'istórla de 32 anós. Também são responsáveis por 4.700 pedidos de modelos de
leis, códigos e outros a tos o ficais, bem como de textos de
lei~Jederais e de acórdãos do Supremo Tribunal Federal
relacionados com os Municípios.
~ prova, ainda, d~ssa confiança tão desvanecedora a
passagem pelos nossos cursos, seminários e encontros de
trabalho de mais de 50 mil autoridades e funcionáríos
--municlpais.de todOs os quadrantes do País, dos quais
1.128 somente nos nove primeiros meses de 1984, sem falar nos 10.185 que se acham inscritos nos nossos cursos
_ por correspondência e nos mais de 100 mil que já p:issaram por esses cursos.
MallifestaçãQ esp-ecialíssima da credibilidade que os
Municípios fêni dado ao trabalho do JBAM são os quase
300 convênios para modernízação e organização de serviços públicos locaisjã- assinaQos com Prefeituras_ou Câmaras de Vereadores, entre as quais se incluem Íodas as
capita_is, sem exceção.
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Se o êxito do nosso trabalho depende, em larga medid?. dos governos municipais, pois é a eles, em última
análise, que se dirigem as principais atividades da instituição, também muito valiosa se tem demonstrado a
cooperação de outros órgãos, como os governos estaduais, órgãos e entidades federais diversas, entidades intermrcionais e governos estrangeiros, bem como grandes
empresas públicas e privadas e do público desta cidade
do Rio de Janeiro.
Graças ao apoio de órgãos federais, como o BNH, o
CNDU, a FINEP, a SAREM, o METRO do Rio de Janeiro e de outros órgãos federais e estaduais tem sido
possível ao IBAM manter uma atividade no campo da
pesquisa e dos estudos urbanos que se destaca entre as
mais expressivas da América Latina. Mais de uma cente~
na de_projetos foi"am ~alizados de:sde a criação do nosso
Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas em 1968, muitos
deSses de caráter absolutamente pioneiro na experiência
brasileira. Infelizmente, nos últimsos anos, apenas aSARE_M e o CNDU continuam apoiando, com constância,
os nossos programas.
No que se refere à atuação internacional do IBAM,
muito nos têm prestigiado organismos como as Nações
Unidas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o_
Banco Mundial,_~ OEA, a AID, a ÇID~ do Canadá, a
Fundação Alemã para os País_es em Desenvolvimento,
b~m _c_omo vários governos estrangeiros. Quase cinqílenta -p-rojetas de assistência técnica executados pelo IBAM
fora do País, alguns deles, na América Latina e na África
de expressão portuguesa, com o valioso apoio da SUBIN
-Secretaria de CoÇJperação Económica e Técnica Internaciortal, órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Além de projetas de modernização
administrativa e organização de serviços piíblicos no exterior, devo referir-me ainda à participação de funcionários estrangeiros em nossos cursos e em visita_s de observação e estudos, sempre sob o patrocíniO- da SUBIN
"e, no caso dos cursos, graças ao apoio da SAREM, principal financiadora dos cursos do IBAM. Já pasSaram por
esses cursos mais de 300 funcionãríos da América Latlna
e da ÁfríCa dC expressão portuguesa. Neste momento, se
acham inscritos 10, provenientes da Argentina, BOlívia,
Colôni.bia, Costa Rica e Venezuela. Em visitas de obServação e estudos tomaram parte cerca de 70 altos fuilcionãrios da África de expressão inglesa, francesa e POrtuguesa, bem como da América Latina. Tem especial signi~
ficação para nós essa confiança internacional no nosso
trabalho, pelo que representa como contribuição, ainda
que modesta, ao fortalecimento das relações do Brasil
com as nações amigas.
Com a entrada do Instituto nos domínios da Informática, tão essencial para acompanhar o espírito do nosso
tempo no campo do desenvolvimento tecnológico, cons-

tatamos, também com desvanecimento, a resposta altamente positiva, tanto das maiores empresas públicas e
privadas do País, como dos governos municipais, às ini~
ciativas do IBAM nessa área de conhecimento, especialmente aos seminários de tecnologia avançada no uso dos
computadores e no desenho de planos di retores de_ informática. J)üa Prefeituras,
FiT!_a)_mem_~_._Q_evo registrar a acolh_ida entusiástka tanto do público como da crítica especializada do Rio de Janeiro aos programas culturais do Instituto, muito especialmente aos concertos de música erudita das terçasfeiras, nesta sala, com entrada franca, e que agora completam dez anos. Pela alta qualidade desses concertos, a
sala do IBAM é hoje colocada entre as três melhores do
Rio de Janeiro, ao lado do Teatro Municipal e da Sala
Cecília Meirelles. "Trata-se- de mais uma contribuiçãO
cívico-cultural do Instituto, que não poderia deixar de
dar um uso mais amplo e mais generoso a seu auditório;
numa cidad~__ como a nossa, ainda carente de instalações
e de programas dessa natureza.
Minhas Senhoras e meus Senhores:

Ao me referir àS diversas fontes de apoio que refletem
tfabalho do IBAM ilão poderlã deixar de
a confiança
sublinhar a importância especialíssima de que se revestem duas delas para o fortalecimento da instituição munidpal no Brasil. Refiro-me, primeiramente à Secretaria
de Articulação_com os Estados e Municípios- SAREM, cujo trabalho assume formas variadas, duas das
quais merecem ser singularizadas pelo seu alcance e pelos propósitOs elevados que as animam: o patrocínio de
cursos de aperfeiçoamento no campo da Administração
Municipal e dos serviços urbanos e o fortalecimento do
a~~-'?ciativismo municipal._ Não é fácil ericonirar órgãos
goVernamentais não-acadêmicos empenhados em ã.úvi~
dades tão nobres porque de cunho tão desinteressado e
não-imediatista comQ esses. Por isso-, nós- do IBAM não
deixamos de louvar -Sempre oc;p~io da SAREM nesses
campos, certos de que, se ela deles se retirar, difícil se
tornará a sua substituição. E quem vos fala tem, na matéria, longa vivência, que vem do DASP, da Fundação
Getúlio Vargas e do próprio IBAM. Os Municípios brasileiros são devedores à SAREM e ao seU. titular aqui
presente, Dr :Pedro Paulo de Ulysséa, por esta alta visão
do papel desse órgão como promotor do fortalecimento
da instituição municipal através da capacitação dos quadros funcionais das nossas Prefeituras e Câmaras deVereadores e da promoção do associativismo municipal atividades em que a SAREM alcança o municipalismo
continental através dos cursos que patrocina no IBAM e
do apoio ao Capítulo Latino_-Americano da União Internacional de Governos Locais - lULA, com sede em
Quito, do qual o Dr. Ulysséa é Presidente. Devemos ressaltar, também, o apoio do Dr. Ulysséa a projetas inovadores, como a produção de vídeo-cassetes, para a difusão de conhe<;imentos e técnicas administrativas e de alternativas urbanístiCas.

no

Por sua vez, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU, vem dando contribuição excepcional à s-õluÇãO- do difícil Pioblema de desenvolvimento
urbano em -noSso País, tarefa: em que esta Casa muito se
orgulha participar, seja pela sua relevância para a vida
municipal, seja pelo Oevotarriento daquele órgão e, em
especial, do seu- Secreiârio-Exc!cutiVo, Dr. Mi li tão Ricardo, -também aqui preSente, a uma questã~ que, pelos inter~ses ein Jogo, se--revela tão delicada.
Por isso, queremos marcar esta solenidade comemorativa homenageando esses dois homens públicos pelos
serviços prestados à causa -municipalista no que esta tem
de mais legítimo, que é o fortalecimento da instituição
munidPa'l nas suas dimensões mais sigtiiÍicativas, mais
críticas e mais duradouras: a sua capacidade de agir eficaz e concertadamente no enfrentamento dos grandes
desafios que se lhe apresentam.

Ao dar-lhes este público reconhecimento, o fazemos
certos de que o IBAM estã, ao mesmo tempo, cumprindo o seu mandato fundamental de valorizar o Município
e proclamando os méritos de quem o valoriza.
Rio de Janeiro, I"' de outubro de 1984.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais
oradores inscritOs.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a
seguinte

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 139, DE 1984
(Em regime de urgênCia-
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-art. 371, c, dO Regirriento !ri-

temo)

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'1 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n"' 1.541, de 14 de abril de
1977 (Lei das Su_blegendas) tendo
PARECER ORAL, fãvorâvel, proferido em Plenãrio,
da Comissão:
··
-de Constitulçlo e Justiça.

z
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 10, DE 1981
Votação, em turno únicõ, do Projeto de Lei da Câmara
n"' lO de 1981, (n"' 1.529/79, na Casa de o"I-igeiU}, que dispõe sobre a aposentadoria, com proventoS integrais, dás
ex-combatentes segurados da Pt:.evidência Social, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e355, de
i981, das Comíssões:
- de Legislatura Social; e
- de Ftnanças.

3
Votação, em turno únicO,- do Projeio.dC Leí dã.-CâtÜara
n• 44, de 1981 (n"' 487/79, na Casa ·de origen:'-), que veda
aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão,
cinema, jornais, revisCãs, cart<i.zes, anUáriOs OU qii.alqller
outro tipo de publicação) aceitar a autorização oú a veTculação de anúncios e de coirierciais que rião sejariúieS:ociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e empresaS
brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, ·das Comis-

-de Transportes, Comunlacaçilo e Obras Públicas, J9
pronunciamento: ContráritJ; 2.~ pronunciamento: favorável ao Projeto da Emenda de Plenário;
-de Finanças, 1' pronunciamento; favorável; 2' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenãrio; e
- de Constituição e J WJtiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.
6

Votação, em turno único, do Pro}eto d~ Lei da Câmara
n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de.origem), que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de
1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória à
mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n"'s 299- e 300, de 1984, das Comissões: __
- dç_ Constltuiçio e JUStiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade, e
-de Legislação Social, contrário.

- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ~9 211, de 1983 (n"' 4.112/80, na Casii de origem), que
acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei n9 1.060, de
5 de fevereiro de 1950; que trata da assistênciajudici"ária
aos necessitados, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, de 1984, da
Co:rriiSSão
-de Constitulçio e Justiça.

8
VotaÇão, eiri turit-o único (apl-eciação preliminar dãjtiridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1979 (n'
1.511/75. na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art._59 da Lei n\1 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sObre a Lei Orgânica da Previdência Social, altereda pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n\ls 692 e 693, de 1982, das Coniíssões: __
-de Legfslaçio Social, favorável, nos termos de
Substítut"ivo que apresenta; e
-de Constltulçio e Justiça, pela injuricidade do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

9

sões:

-de Economia, favorável, com vot.o vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
-de Flnancas, favorável.

Votação, em turno único~- do Projeto de Lei da··C.ã.r:Dãra
n"' 53, de 1977 (n9227 (75,-na Casa de origem), que dispõe
sobre condições a observar na renovação de contratos de
atletas profissionais, e dá outras prOvidências, tei:tdo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1:36Ó e t'.36!,
de 1981, das ComisSões:
-de I..eglslaçio Social; e
- de Educaçio e Cultura.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
nt? 65, de 1979 (n9 4.257 (77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupante, tendo
PARECERES; sob n•s 335 e 336 doJ9&0-e 635 a 637,
_de 1981, das ComissõeS:.
-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei dt:> Senado n9 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos precos de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônomos, tendo
--PARECER: _sob n' 533, de !984, da Comis-sãO
- de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da_ votação do Requerimento n' 240/84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315; do Regimento Interno.)

lO
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n\1 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Lotería Esportiva
Federal, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comissõ.es:
-de Constituição e Justiea -1' pronunciamento: contdíríõ; 29- pronunciamento: pela constitucionalidade e ju-

ridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
- de Finanças, favorável, nos termos do substitutivo
que oferece.
O SR. PREsiDENTE (Moacyr Dalla) rada a sessão.

Estã encer-

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

DISCURSO P7WNUNCIAD0 PELO SR.
DUARTE NA SESSÃO DE 19-9-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

~,-MOACYR

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pronuncia
o s~guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. "Senadores~
·apen-as para registrar perante o Senado Federal que o
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras entregOu, no dia 14 último, à Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, documento que consolida as reivindicações
da A-SSoCicição Nacional de Docentes de Ensino SüJ)eiior
e da Federação das Associações dos Servidores das Universidades Brasileiras relativamente à elaboração de um
projeto de lei que conceda aos professores e funcionárioS
das Universidades Autárquicas e das Fundações Universitárias vencífnentos Justos e compatíveis cm as tarefas
que desempenham. Sabemos da greve deflagrada nas institúiÇõ(:s de enslrio supiriOr, enVolven-do professores e
servidores e_ que tanto transtorno trouxe para o País e
sObretudo para os ·es-tudantes, com a Paralização das atividadeis docentes e administrativas d_~rante um longo
tempo.
No curso dessa greve a Associação de Docentes das
Universidade& lkasi\eiras procurou o diálogo com a
Exm~__Sr• Ministra da Educação e Cultura, diálogÓ este
que não chegou a bom termo. Como órgão de intermediação, e oferecendo o seu contributo para dirimir o impasse, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras constituiu uma Comissão integrada pelo Reitor da
Universidade Federal Fluminense, Reitor da Fundação
Educacional da Região de Blumenau, Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Reitor da Universidade
Federal do Espírito Sary~o, Reitor da lJniversidade Federal da Bahia, Reii~r da Fulldação da Universidade do
Maran_hão e Reitor da Universidade Católica de Pelotas,
particiP~útdo também deSsa Comissão, na qualidade de
convidados, sem direito a votos, representantes d-as Escola~ ~ederais Isoladas, ~lém de _três, representantes da
Assóciação de Docentes e _da Federação dos Servidores
Universitários.
O dOcumento entregue à Ministra chega a interessan- _
tes_c-onclusões, sobre as quais temos que meditar e refletir. Uma di::las aceita _não apenas pelas Universidades
Autárquicas,
também pelas Fundações Universitárías diz reSpeito à necessidade de reformulação do projeto de lei oriundo de m_ensagem presidencial, que reestrutura os vencimentos e vantegens dos professores a~
tárquicos e de Fundações, .sob a alegação de que no bojo
desse pr_ojeto de lei o~orreria uma progressão salarial beneficíando os professores das Universidades Federais,
mas, também, haveria um achatamento nos proventos
alferi_dos pelos docentes __das Fundações.

·mas

Permitir-me-ia ler, para connectmento do Plenário as
conclusões inseridas no corpo do documento,
permitindo-me, também, uma análise embora perfuntória da evolução do Orçamento Federal, em vários
exer:_cícios financeiros, relativamente às rubricas de custeio _e pe_ssoal_! _t; cujos dados, contidos no relatório do
CRUB, demonstraram, à saciedade, que a Lei de Meios
não consigna os recursos necessários e indispen5áveis
que permitam às Universidades Brasileiras o desempe- nho que o setor exige~_em c.onsonânci<l com O papel histórico que a sQciedade brasileria ex.ige seja cumprido ·peJas instituições de ensino superior.
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Basta que se dig-a, Sr. Presidente, que, tomando.se por
base o exercícíO de 1981, com to-6 01l&ões de cruzeiros de

destinação orçamentáfla- especíhca, adquiria·se, comO
índice de aquisições, o parâmetrO roo. NO ano subseqUente, com 100 bilhões de cruzeiros, adquiria-se apenaS~
98,20%. Jã no ano seguinte, erõ-!9"S3: cOm 211 bililões,
adquiriii=se a-periãs )1,69%-. Já no ano de 1984, com 170
bilhões, adquiria-se apenas 47,81%, no ano subseqUente,
com a mesma dotação, caía _o indice para 22%.
Isso equivale a dizer, Sr. Presidente, que, embora as
dotações orçamentárias sofressem, de ano a ano, acréscimos vultosos, esses acréscimos_ nãO__correspOndiam aos
índices de aviltamento da moeda, corroída pela espiral
inflacíoõária.
·::-c'
Mas, Sr. Presidente, a análise final do doCumento que
está sendo estudado no âmbito do MEC, e·que, poste~
riormente, ·sétâ-~ãhalisado na SEP-LAN, conClui, em scis -itens, da seguinte formã.: JY Os salários dos ServidOres, iécnico-adffiinistrativo
e docentes dàs uníve"rsidades federais autárquicas sofreram, a partir de 1979, perdas reais em seu poder aquisitivo, que justificam a concesSão, em carãter emergencial,
de reajustes de 58% pãra o pessOal docente e de 92,52%
para o funcionário, aJcB.nçãveis- erri~ dois anos~ sendo a
primeira parcela em setembro.de 1984, no valor de 18,7%
para ambas as categorias;
2"' É plenamente justificada a instituição do reajuste
semestral de salários para docentes e servidores, técnicoadministrativos das autarquias federais à base de 100%

do INPC;

.

-- -

··-·

3'? O Projeto de Lei n'i' 3.984, encaminhado pelo Poder Executivo e em tramitação nó Congfr·e~so Nacional,
será incapaz de assegurar o atendimento das aspirações
consubstanciadas nas co.nclusões precedentes, razão pela
qual recomenda-se a sua retirada;
49 ~ indispensável conceder às instituiçÕes uniVerSitárias federais, recursOs adiciOnais--aos que já -receberam
no corrente exercício, para outros custeios e capital, repondo suas dotações em valor real ao nível de 1980, e
cuidarrdo de alcançar, para 1985, o jjoder aqufsitivo- re-gistra.do no execfcio de_l98 I. Torna-se urgente elaborar
critérios objetívos eclafos pirã. Orientar a distribuição de
recursos ao sistema de ensino suPeriOr encarado cOmOtal, de forma que as instítuíçõeS, trafãdas com eqüidade recebam meios finailceirOSCoinpatrveTs com as suas· reats
nec.essidades. Deve ser formulado um plano de ap-oio
permanente e efetivo às IESs não federais, que Permita
não apenas sua manutenção regular, mas que também
lhes proporcione condições de cumprir as funÇões que a
eles foram delegadas pelo Poder Público.
Verifica-se pela análise do relatóríO, que m-erece refle::-xões __ demoradas, que o problema crucial das univerSidades brasileiras, def3.s8.das em seus on;amentos e em suas
dotações, jamais poderá chegar a uma solução satisfatória, se o Governo não se pieo-ciipar com-o aumento das
dotações orçamentárias-, visando-atender às mínimas necessidades das instituições de ensino supei-IÕr do Pãís. O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE- Conl o maior prazer.
O Sr. HUmberto Lucena -.Ouço com atenção o pronuncimento de V. Ex' e lembro que da última vez que
ocupei a tribuna do Senado para· tratar das reivindicações de docentes e funcionários das universidades aUtárquicas, até então em greve, fiz um apelo às Lideranças
partidárias no Senado ·e--na Câmara, no sentido de darmos apoio a nível político, a essas reivindicações, sugerindo, naquela ocasião, que dvéssemos um encontro -coln
a comissão designada pelo Conselho de Reitores, para
estudá-las. E, por iniciativa da Liderança do PMDB no
Senado, tivemos um encontro_ ontem,- no Conselho de

Reitores, a que compareceram, além do Líder que fala a
V. Ex' neste instãnte, o Líder do PDS, Senador AloysiO
Chaves, o Líder do PTB no Senado, Senador Nelson
Carneiro, o Líder em exercício do PMDB na Câmara,
para discutir COm aquele colegiado o resultaqo do t~::ab_a
n!Od~ corriissão, que êjusta~~nte esse a que se refere V.
Ex~. sendo que na ocasião esse relatório nos foi distribuído. Durante as discussões _travadas a respeito do docuniento, tivemos q_casião de divergir quanto à proposição
final, que é no sentido de que o Presidente da República
baixe um deCreto-lei para resolver o problema salarial
dos docentes e funcionários das universidades autárquicas. _Todos os Líderes ali presentes concordaram qu~ se
ti-atã:Va de u_fl,_a m_edi4_a inconstitucionaL,_porque embora
sendo matéria urgente, aumenta a despesa e, por conseguinte, não estava de acordo_com o prescrito no art. 55
da Constituição Federal. Por isso, sugerimos que ao invés de decreto-lei, o Conselho de Reitores sugerisse à Sr'
Mjnistra que o Senhor Presidente da República enviasse
ao Congresso, em caráter de urgência, uma_ Mensagem
acompanhada de projeto de lei, que nós, num acordo de
Lideranças, nos comprometíamos a aprovar dentro de
um prazo mãxfmo de 15 dias. Além disso; também fiz.e-·
mbs ui'na prop'ósta, que foi de Jogo acatada e já está Concretamente realizada, através do Líder Aloysio Chaves,
de que _tivéssemos uma aUdiência com a Sr• Ministra da
Educação, para que déssemos seguimento à colaboração
· das lidemnças a nível político, no sentido do mais rápido
andainento dessa matéria, para que igualmente o Congresso Nacional pudesse deliberar sobre a mesm~. E
amanhã, -às 9:30h, segundo me àfirmou o líder Aloysio
Chaves, -nós, Líderes dos diversos Partidos no Senado e
na Câmara, teremos um encontro com a Sr' Miriistra da
Educilçào, para levarmos o nosso- ãpoio a essas reivindicações e colocarmos a nossa posição favorável a um projetO de lei ao Congresso Nacional. Por último, quero
apenas dizer a V. Ex' que na ocasiãO lembrei que os recursos que eStão heste momento sendo discutidos pelo
Plancjamento, para cobertura dessas despesas adicionais
de ~!.Uáter salarial, estão hoje tranqüilamente garantidos
graças à Emenda do Senador João Calmon, que assegurou 13% no Orçamento para despesas de Educação no
País, de vez que de acordo com o parecer do ConsultorGeral da República, aprovado pelo Senhor Presidente da
República, o Governo terá que, ainda este ano, enviar ao
CongreSso Lim projeto abrindo crédito suplemeilt:i-r paia
atendimento das despeSas com ensino no País, inclusive
de nível superior. Portanto, estou de pleno acordo com o
que diz V. Ex' e queria apenas aduzírestas consider-aÇões
a título de colaboração.

O SR. MOACYR DUARTE- b aparte com que o
nobre Líder Humberto Lucena ilustra o meu pronunciamento foi altamente esclarecedor e, sobretudo,_ minimiza
as minhas preocupações e, acredito, as preocupações de
todos aqueles que se interessam pela normalidade d_o
funcionamento e das atividides das instituições de ensino superior no País.
Tinha conhedmentq que as nobres Lideranças manti~
veram um conta to com o_ ConSelho de ReitOres, mas desconhecia as conclusões resultantes desses entendimeiltoi.
Efetiva/rtc-rlte, para que o problema mereça uma solução
defii1itiva -e urgente, só resta~ o Ciminho preconiZado pelo
nobre- Líder do PMDB, qual seja o encaminhamento de
uma mensagem Presidencial, substituindo o _Prcij_etOêie
Lei em tramitaçãO no congreSSO, -d-e n9 3.989,_ que nãO
aterlde:às ie'iYiridicações do universo· de docentes interessados na problemática educacional do País. E t<i_in sobradas r:1zões o eminente Líder _Humberto Lucena, qua11-çi0
anrma qu-e o-m_-olltalrtC "de recursos-indispensáveis para
suprir a despesa prevista nesse projeto, está pratic_an'l.ente
garantido com a emenda de au_toria do eminente Sena~
dor JoãO Calrrlõn, emenda constitucional que restabelece
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um percentual obrigatório, para fazer face às despesas
decorrentes do ensino no País, restando apenas que o
Poder_ Executivo encaminhe a esta Casa a solicitação da
competente abertura de crédito para esse fim.
Então, Sr. Presidente, existe efetivamente um expectativa entre os docentes servidores das universidades federais e das fundações universitárias.
EfetiVamente, há necessidade de uma agilização para
que o problema mereça uma soluçã.o definitiva e urgente.
O que todos nós temos de reconhecer é que há um evidente achatamento nos salários dos professores de ensino superior. Salários esses cuja prõgessão está longe de
acomp<].nhar a ~spiral inflacionária que corrói os orçamentos domésticos e coloca o País em dolorosa interrogação.
Por esta razão, Sr. Presidente, tendo como objetivo
nestas minhas palavras apenas assinalar que esse importante documento, jâ encaminhado à Ministra da Educação, consubstancia e substantiva as reivindicações dos
professores e dos servidores universitários, formUlo os
melhores votos para que a participação das emínentes
Lideranças partidárias alcance o êxito desejadoe -essa
participação sensibilize os_h_omePs responsáveis pela aloéação de réê:~rsos ô"eceSsârios, pára que o ensino superior
do País não terlha que passar novamente pelo transe e
pelas dificuldades por que passou no corrente ano.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

D!SCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILL-0 NA SESSÃO DE 24-1084 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA:
DOR. SER!A PUBLiCADO POSTERIORMENTE.

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO. Pro:
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Altamente sensibi_lizado, agradeço a gentileza de nosso
amigo; o rtObre SenadOr Jorge Kalume.
Sr. Presidente, Goiânia, a Capital do meu Estado,
completa hoje 51 anos de existêncla. Rendo-lhe, desta
tribuna, minhas singelas e humildis homenagens, rendendo tambêm essas mesmas singelas homenagens a seus
f1lhos, a sua gente.
Quero, ao render homenagens a Goiânia, sem sentimentos regionalistas, por desnecessários - trata~se de
um monumento hoje à pujançã. ilão apenas dos goianos
mas de todos os brasileiros - quero, com prazer e com
honr~. lembrar a esta Casa, a figura de seu fundador, Paquete que há 51 anos liderou os goianos,já em regime de
mutirão, para a construção da nqya cidade, da nova Capital, do marco dÕ-s desbra~adores do século XX. Forçome com hora e com prazer; Sr. Presidente, por ser um de
seus _mais_ humildes discípulos, lembrar a mim e a esta
Casa, aquele que foi um de seus mais ilustres pares no
passado, aquele que foi Governador _de G_oiás por 20
anos, aquele que deu um exemplo em vida de honestidade, seriedade, intrepidez, dinamismo, trabalho e, sobretudo, combatividade. Lembro a mim mesmo e a estaCasa, Pedro L-udovico Teixeira, o maior Líder _de Goiás,
durante toda a sua história, sem dúvida.
_çlaro que é motivo de minha presença nesta tribuna,
quando se comemora o aniversário da Capital do meu
Estado, porque ela não é umaddadesomum, porque ela
1:em o significado do novo Brasil, do Brasil nascido dos
sonhos visionáriOs de muita gente, transformados cm arga-q~_assa, em. canteiros _de obras, em estradas, em largas
avenidas, em imponentes edifícios, mas sobretudo, transformado - estou certo -no i morredouro sonho a ani_mar a alma de IJO mjlhões de irmãos, _que é o de conti__n~t_ª=r_a persistir na luta pela construção de uma sociedade
solidária ·e justa.
Sr. Presidente, sci que ao liderar, no Brasii~Central, há
_~I anos, a col]strução da nova Capital do meu Estado, o
seu grande líder e o seu povo já anteviam no Planalto
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Central, certamente com aquela intuição quea Providência Divina nos escolhe, na antevisão jã do novo_ Brasil,jâ
previam o surgimento de um outro y~lto, _este então inolvidável e maior estadista da Pátria que haveria de construir, no Planalto Central, a maravilho:)a Capital da Esperança - Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Sou também filho desse sonho, o mais humilde df:les,
mas também filho.

Alinhando todas as qualidades, eu diria quaSe intermináveis, de Pedro LJ.Jdo_vico '[eixeir.a. tive também a honra e o prazer de ressaltar, em primeiro plano e em primei~
ro lugar, a sua honesüdade. Rendo, portanto, homenagens a Goíânia, rendendo homenagens a seu fundador,
pai do ex-Governador de Goiás e hoje, para honra nossa, nosso colega, o nobre Senador Mauro Borges Teixeira, que aqui ao lado se encontra, pai, também, de um ouGoiânia, há meiõ séCUlo, o que significou effi- demari'ii~ --tro eminente político, este, Deputado Federal, aqui também presente, o Deputado Federal Paulo Borges Teixeigem para o Centro-Oeste; para o Brasil-Central, ainda
ra. Rendo-lhes, também, minhas singelas homenagens,
não foi narrado em todo o seu significado o que repre-Sr. Presidente, porque, na verdade, isso não seria necessentou em atração de levas e mais levas de famílias brasisário, é claro, mas testemunho aqui que herdaram do pai
leiras, de todos os cantos da Pátria, para habitar este ii ri--todas as suas qualidades e, sobretudo, aquela do caráter
cão, ainda está por ser descrito,
retilínio e da honestidade.
Meus pais mesmos, Sr. Presidente, Srs, Senadores,
para cá vieram atraídos por Goiânia. O mã:rc-o-Oo-iiovo
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex~ um aparte1
Brasil se derramava pelo oeste, pelo interior, a buscar os
cerradões e as matas, os rios caudalosos e aventura de
O SR; HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex•,
contribuir parti a cOnstrução deste grande Brasil.
nobre Senador Nelson Carneiro.
Na verdade, Si'. Presiôente; Srs. Senadõres, este mesO Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, ·acho que
mo sonho ainda continua a alentar-nos. Aquele mesmo
sempre é oportuno fazer justiça aos homens que deixaque fez de Pedro Ludovico Teixeira ·a grande brasileiro
fãm um exemplo na vida pública e na administração des· que foi. Este sonho ainda continua a impülsionar-rios ·na
te País. A homenagem que V. -Ex• presta àqueles--que
bus_ca do progresso com justíça, na busca do desenvolviconstruíram Goiânla, que sonharam com Goiânia, que
mento econômko, ele mesmo balizado pela justiça soenriqueceram Goiânia com o seu trabalho e com sua decial, sobretudo neste momento em que a grande aspidicação, realmente merece realce. V. Ex• recorda umn
ração nacional é, notadamente, a de se buscar a todo
d~s figuras_ mais nobres qúe tive a oportunidade de cocusto fazer-se a pasSagem Sem nenhuma violência, sem
nh;cer na minha inividade parlamentar, que foi a do sautraumas, sem ódio e sem rancor, a animar-nos -apenas o
doSO" Senadàr Pedfõ Lodovico Teixeira, brutalmente reamor, sem o sentimento de revanche ou de vingança; é õ
tirado d"a vid-a pública ·num dos ãtOs mais iníquos e ii:tjUS~
de fazer a travessia; é o de fazer a páscoa óiSi.óríCa; é êi de
ti ficados da Revol!)ção e contra o qual tive a oportunidfazer a passagem dQ estado que aí está para o estado de
de de me pronunciar naquele tempo. R'elator, também,
direito capaz de respeitar, sobretudo, o direito de todos
na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos
os segmentos da sociedade de o.rganizarem-se em regTme- -Deputados, fui contrário à intervenção violenta que se
de liberdade para a defesa de seus interesses.
--·fez ilaqüele Estado para depor o atual Senador Mauro
Borges_. E com muita satisfação que vejo V, Ex• prestanO Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex' um aparte?
do uma homenagem a ~ta dinastia dos Teixeiras, que
começou
com Pedro Ludovico Teixeira, que agora se
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Concedo o aparte
prolonga na pessoa do Senador Mauro Borges, e que
ao nobre Senador Gastão MUller.
continua na figura jovem do seu filho, o Deputado Paulo
O Sr. Gastio MWler- Nobre Senador Henrique-SanBorges.
tillo, por que não dizer que V. Ex~ está falanCIO._e"in nome-O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V<
da Liderança do PMDB no momento, quando V. Ex~
. Ex• o _aparte com que me honrou, eminente Senador Nel~
rende homenagem e assinala a passagem dos 5 t anos de
son Carneiro, enriquecendo este humilde discurso que
Goíânia'? Há fatos na hiStória, de um modO geiãi; qUe es-faço nesta tarde, rendendo as minhas homenagens àquetão associados aos seus líderes. Não se pode falar na conleque foi o maiOr goiano de todos os tempos,*brutalmenquista espacial sem se lembrar da figura de Iuri Gagarin,
te cassado do seu mandatO senatorial e que, tendo morrio primeiro homem que chegou a essa etapa da conquista
do há -não riiUifO- tempo, após mãis de meio_ sécUlo de
espacial: não se pode falar em Brasília sem lembrai' Jus-vida pública, faleceu pobre, vestido, sobretudo, com a
celino Kubitschek de Oliveira, e não se pode falar em
capa da sUa honestidade e do seu caráter erii.-Jã~~
Goiâni:i~ serii. se ""JeffiOrar de Pedro Ludovico. Seria -atê
uma injustiça histórica se assim o fizêSsemOs. Quero;
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex' Um aparte?
neste momento, também prestar uma homenagem a Pedro Ludovico, que sempre me impressionou. Q"lúuldo joO SR. HENRIQUE SANTILLO- Qu~o o eminente
vem, ·ouvia falar -em Pedro Ludovico_. CoriheCi-o cOmo ·
Senador Helvídio Nunes, com prazer.
Senador. Fui seu colega quando em exercício; na suplên~
cia do Senador Bezerra Neto. Batemos longos--papos
O Sr. Helvfdlo Nunes - Nobre Senador Henrique
aqui neste mesmo plenário. Quero analisar Pedro LudoSantillo, desejo assinalar, nesta breve intervenção, que
vico pelo aspecto que hoje está muito deplorável neste
não tive a honra de conhecer o ex-Governador e exPais: a sua honestidade acima de qualquer suspeita. Isso
é importantíssimo-como exemplo para as novas-gefã.çôes - Senador Pedro LLtdovico Teixeira, um fundador decidades.
Avalio o seu valor, meço a sua operosidatie e o seu
de políticos. Pedro Ludovico foi dono de G"Oiás, cõmo se
caráter pelo caráter do Senador Mauro Borges, assim
diz na gíria; foi õ _homem forte do Governá Vargás;
como do Deputado Paulo Borges, aos quais, há pouco
construiu a cidade de Goiânia; foi um grande Governatempo, tive o privilégio de conhecer, de certa forma, condor-de Estado, e morreu em paz CQm a sua COtlsciência,
viver-e participar de suas amizades, de maneira que, nesporque até os seus maiores in-imigos jamais o acUsã.iim
te instante, pelo dever da aproximidade, já que os nossos
de ter sido corruptor ou-corrupto. Isso marca, a meu ver,
Estados se tocam, quero, também, prestar a minha hopara as novas gerações, porque o político ainda pode e
menagem, através de _y_. Ext-, a Goiânia, e ao seu grande
deve ser honesto. Pedro Ludovico é um dos exemplos
fundador, o ex-Senador Pedro Ludovico Teixeira.
típicos do Brasil.

O SR. HENRIQUE SANTILLO Ex•

Agradeço a V.

O SR. HENRIQUE SANTILLO ---Agradeço imen·
samente o aparte de V. Ex•, eminente Senador Helvfdio
Nunes.
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Sobre esse mesmo acontecimento falarâ, a seguir, o
eminente Senador Jorge Kalume, nosso c_olega de S_enado e colega de Bancada de V. Ex• Estou certo de que_ S.
Ex~ pronunciará, como sempre, ·um bilhante discurso,
em que há de exaltar a CaPital do meu Estado e do seu
fundador, e há de fazer com que este meu pálido discurso
nesta ta!de, _também se exalte pela sua gentileza e pela
sua solidariedade.
O Sr. Morvan Acayaba- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senador Henrique Santillo?

O SR. HENRIQUE. SANTICLO - Ouço, com prazer, V. Ex•
O Sr. Morvan Acayaba - Quando V. EX', de forma
tão eloqUente e tão apropriada, assinala e comemora,
nesta tarde, os 51 anos de fundação da Capital do seu Estado, hoje a grandiosa cidade de Goíânia, desejo, como
representante_de Minas Gerais, no Senado, dizer através
de V. Ex~. do eminente Senador Mauro Borges, do seu
ilustre irmão Deputado Paulo Borges, dignos representantes do_ Estado no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados, que nós mineiros temos-grandes afinidades
com o Estado de Goiãs, não apenas pela proximidade
geográfica, mas por uma série de coincidências históricas, inclusive esta de que também a nossa Capital, foi, da
mesma forma que Goiânia, uma cidade planejadã e
construlda especialmente para ser a Capital. Há 51 anos,
iniciou-se a construção de Goiânia, inúmeras- famílias do
meu Estado, Inúmeras famílias mineiras deslocaram-se
para Goiás, aqui se instalaram, aqui progrediram, irmanadas com o povo goiano, constituindo essa população
que tem prestado serviços tão assinalados ao nosso País.
Desejo, portanto, eminerite- Senador, corlgi-atular-ffie-cOm V. Ex• Pelo seu pronunciamento com o Estado -de
Goiás, pelo aniversário de criação da sua Capital, e pela
repiesentUção que o Estado tem, tanto no Senado como
na Câmara dos Deputados, toda ela significativa das
nobres e altas tradições daquele Estado, que V. Ex•, também com tanta propriedade, aqui registra ao falar na fi.
gura de Pedro Ludovico Teixeira, o criador e o fundador
de Goiânia.
O_Sr. Ma_uro Borges- V.- Ex' me concede um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Meus agradecimentos, eminente Senador. Minas Gerais, o Estado que
V. Ex• muito bem representa nesta Casa, ê, por assim dizer, tiossa terra mãe. Minas doou boa parte dos seus fiJhos ~o povoamento de Goiás, ao engrandecirriento de
Goiá,s, 3:Q progrc;sso de-Goiás. E nãO "fora por isso, eini·
nente-Senador, ainda assim õ seria por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Agradeço a V. Ex' o seu honroso aparte.

Ouço, agora, com imensa honra, o Senador Mau_ro
Borges.
O Sr. Mauro Borges- Nobre Senador Henrique Santília, eu poderia ter-me inscrito para pronunciar, hoje,
um discurso sobre a fundação de Goiânia. Mas, sendo eu
filho do fundador, parte direta na história de GOiânia,
achei que, realmente, melhor seria que outros falassem.
Fiquci muito feliz qUe V. Ex•, como goiano ilustre, re~
presentativo das melhores virtudes do nosso povo, pudesse fazer essa _saudação pelo 519 aniversário de Goiâ-nia. Não preciso dizer, V. Ex• jâ o disse aqui e eu apenas
iria repetir, da significação que teve Goiânia para a história de Goiás e do Brasil. Desde a época do ciclo do ouro, desde o seu final, houve um vazio de atividades e de
povoamento nessas grandes áreas do Centro-Oeste,
sobretudo no Planalto CentraL Foi co"m a constnição de
Goiânia que se deu novo impulso à região e com aquela
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tão decantada "marcha para o Oeste", preconiza pelo
Presidente Vargas, surgiram, primeiro, Goiânia e, depois, Brasflia. Realmente, essas duas cidades é que são as

bases de partida para o grande assalto que se vai fazer à
Amazônia, parfilldo não apenas, como seria natural, da
foz dos grandes rios, mas das cabeceiras e descendo do
planalto para a planície amazônica. V.. Ex~ fez generosas
referências ao Fundador, Pedro Ludovico, m~u inesquecível pai, e sou muito grato a V. Ex• e aos demais colegas, companheiros do Senado, que se fizeram presentes
com as suas palavras de solidariedade a este aniversário
da cidade, que é um orgulho para todos nós e, que sem
falsa modéstia, acredito também que seja um orgulho
para o povo brasileiro. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Quem deve agradecer sou eu, eminente Senador Mauro Borges, pela
honra de ouvi-lo aparteando-me. Esteja Certo .de que
cumpro com esse· meu dever de referir-me com palavras
humildes a seu pai, ao grande Pedro Ludovico Teixeira;
com imenso prazer. Faço-o com honra e prazer, reconhecendo minha pequenez, mas, ainda assim, sabedor do
pouco que procuro fazer, mirar-me no exemplo que me
foi e há de ser sempre a vida de seu eminente pai. E mesmo V. Ex• sabe disso. Sabe disso V. Ex• que nós to-dos
goianos sabemos ter consciência do reconhecimento pelo
Governo progressista e iriovador que fez no ilosso Estado, deixando marcas indeléveis e inesquecíveis na sua
história.
Ao fazer esse reconhecimento humilde e singelo, Sr.
Presidente, não faço maiS-qüe cumprir Com o meu dever
de representante, também aqui nesta Casa, dos goianos,
porque homenagens mais significativas do que essa
fazem-se em Goiás, em todos os seus lares, em todas as
suas oficinas de trabalho, nos eitos das ro_ças, nas margens dos córregos e dos rios, nos cerrados e nas matas,
pelo asfalto ou pelas estradas a penetrarem o interior, a
desbravá-lo. h a consciência mais aceSa do meu Estado,
aquela a queimar os corações, o exemplo e a memória de
Pedro Ludovico Teixeira, que, comO ·eu disse, sonhador,
visionário, anima hoje a alma goiana, que se irmaiia à
alma brasileira, a alentar o maravilhoso sonho de continuar lutando pela construção de uma sociedade mais humana, mais justa-e mãls solidária.
DeixO aqui, põrtanto, registrada essa palavra final de
esperança, Sr. Presidente, de esperança, como foLe_ é
Goiâriia, de esperança,- como foi e é Brasília.
Muito obrigado. (Muito beml Palmas. O orador _é
cumprimentado.)

O.S_R. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer e
m_uita honra.

O Sr. JOsé Fragelll- Eu não tenho -dúvidas de_que, se
o sr. Tú1Credo Neves colocar na sua equipe o Sr. Giocondo Dias, ele também me dará um lugar, ao lado do
Giocoi1do Oiis, J>arã,- se õão neutralizar, suavizar o comunista um latifundiário reacionário.
o·SR. MÜACYR DUARTE- O nobre Senador já
confirma_ o que se diz à boca pequena; V. __g:_t• apenas
pleiteia- tãinbém um lugar à sombra, ou, talvez, um lugar
ao sol .. ,_

O Sr. José Fragelli- Na sombra é melhor!

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, quero
dedã.rar ao ,Senado, com i-elação à alegação de que alguns grupos urdiam, às escondidas, manobras consideradas pela Oposição atentatórlas ao regime, à nornlalidade
democrática e à manutenção das regras do jogo eleitoral,
quero-declarar, em alto e bom som, que defendendo uma
teSe a trou.xe à cOlação, através de entrevistaS-à imprensa
e, inclusive, procurando justificá-la. e conceituá-la e~
discurso, em pronUnciamento que fiz perante este augusto Plenário. Pronunciamento, aliás, ...
O Sr." Jo~ Fragelli - Erudito.
O Sr. Moacyr D~arte - ... que recebeu constantes e
ininterruptas apartes de eminentes mestres do Direito,
afeitos a identificados com a doutrina e com a jurisprudência, entre os quais o professor Pedro Simon, e o dOutor Advogado José Fragelli, apartes que me honraram
sobremodo, mas cujos contra-argumentos com que procuraram se antepor à idéia, digamos assim, que trouxe
ao debate do Plenário, não me convenceram. Não me
convenceram, porque, Sr. Presidente, enquanto eu procurava justificá-la com arrimo na Constituição, traziam,
como contra-argumentos, a explosão de um passionalismo ou de emotividade não refreada.
O Sr.José Fragelll- V. Ex• me permite, eu diria uma
justificada suspeição.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um ·aparte?

O Sr. 1\-!oacyi D~;~arte -

Com o maiOr praZer.

O Sr. Pedro Simon- V. Ex' pod-e ficar tranqUilo que
o Sr. Giocondo Dias não integrará o -Governo do Dr.
Tancredo Neves. Pode ficar tranqUilo. Eu lhC garanto.
Em segundo lugar, realmente., V. Ex• expôs a te$ede Que
a vOtação nOminal não impediria cjue o membro do Colégio fosse chamado e dado o voto por escrito e com assinatura. V. Ex•, faço-lhe justiça, defendeu essa tese. Mas
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
foi exatamente num debate comigo que V. Ex• disseMOACYR DUARTI! NA SESSÃO DE 26-10-84 E
tenho textualmente a afirmativa de V. Ex•, e os Anais esQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
tão af para provar- que estava defendendo uma tese e
SERIA PUBLICADO. POSTERIORMENTE.
-- --- qtrenó·s-teríamos a oportunidade de discuti-la e votâ-la,
porque ela só poderia ser transformada em realidade se o
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
Congresso assim concordasse.
o seguinte discurso.)_: Si'. Presidente e Srs. SenadoreS:-·
Apenas dois minutos, para não cansar ainaa mais nem
O SR. MOACYR DUARTE- Não tenho por norma
esgotar a paciência dos eminentes colegas.
dr.tvidar das afirmaçõeS de eminentes colegas Senadores.
Quero dizer, Sr. Presidente, que me surpreendeu e me
Agora, desafio o preclaro Senador Pedro Simon a çomestarreceu mesmo a autodefinição do eminente Senador
provar o que me parece ter sido um equívoco Õu um lapJosé Fragelli. quando se intitula um latifundiário feiiCioso memorlae de sua parte.
nârio.
Eu só entendo a propriedade como um bem social proO Sr. Pedro Simon- Vamos ver nos Anais.
dutivo. ConseqUentemente, essa declaração, creio, feita
O SR. MOACYR DUARTE- Eu jamais poderia ter
ao sabor da emoção, talvez interesse mais ao Sr. Giõcondito que a idéia que eu defendia naquela oportunidade, e
do Dias que, segundo dizem, será um dos auxiliares direcontinuarei a defender, seria passível de votação pelo
tos do Dr. Tancredo Neves. Assim, quero lamentar, pois
Plenãrio, porque o que defendo, para ser adotado no Come causa espécie, que o eminerite Seflador _e ___eX-=
légio Eleitoral, não é o voto secreto, absolutamente. O
Governador do grande Estado do Mato Qrosso seja um
latifundiáriO reacíonáriO, quando- eu admitia fosse ape- --- ~ que eu defendo é o voto nominal, escrito e identificado,
que é uma das fórmulas acolhidas pelos mestres do Dinas um burguês progressiSta...
- l-eito para substantivar e materializar a manifestação da
O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um rápido aparpreferência de um eleitor pelo seu candidato. Conse-_
te?
qUentemente...

O Sr. Pedro Simon - Eu não levanto dúvida sobre o
pronunciamento de V. Ex•, mas eu me comprometo a ir
aos AnaiS e ver o debate que nos travamos sobre essa
matéria.
O SR. MOACYR DYARTE- Estimariã, poiS V. Ex•
me prestaria um generoso favor, se por acaso eu fiz essa
declaração, eVidentemente, estarei Ou estou sendo susceptível, não çldigo sequer de um tratamento, mas, pelo
menos, de alguns cuidados por parte dos meus companheiros de Senado.
Mas, V. Ex~. o nobre Senador Pedro Simon, já descarta a possibilidade do Sr. Giocondo Diãs ocupar o Ministério do Trabalho, que, propalam; é o mesmo cargo cobiçado por S. Ex• no futuro Governo. Aliás, esse Ministério estaria muito bem representado se o seu titular fosse a respeitável figura do Senador pelo Rio Grande do
SuL

O Sr. Pedro Simon- Eu garanto a V. Ex• que, pode
ficar tranqUilo, nenhum dos dois ocupará o Minístério
do Trabalho.

O-SR. MóAcYR DPARTE- Mais uma vez o Senador Pedro Simom descarta a possibilidade de vir a servir,
melhormente talvez, no desempenho de importante
função executiva, ao seu Estado e ao País, e servir bem.
Sr. Presidente ocupei a tribuna apenas para fazer esta
declaração. Nós, que defendemos uma idéia, e que estamos, inclusive, dispostoS e comprometidos com a candidatUfa do Dr. Paulo Salim Maluf, nem somos emasculados e nem aculturados para termos receios de uma manifestação púbHca, conforme deu a entender, talvez num
açodamento de linguagem ou escorrego de raciocínio, o
emimente represe.ntante do Mato Grosso do Sul.
O Sr. José Fragelli aparte?

V. Ex• pennite um pequeno

O SR. MOACYR DUARTE -

Pois não!

O Sr. José Fragelli- Eu, quando disse o que V. Ex•
acaba de repetir, naturalmente, quis me referir apenas àqueles que realmente são acovardados, e àqueles poucos
que pÕderiam Útfluír talvez na decisão final do Colégio
EleitoraL O que eu crítiCo -em V. Ex•s,-·em todos e em
cada um, não é o fato de não terem coragem de votar, de
serem emasculados, não posso crer. Nunca jamais, em
tempo alguin, fíz esse juízo de qualquer dos Srs. Senadores e meSmo'de Deputados. Mas, V. Ex• sabequehá uns
emasculados, que não têm a coragem de manifestar os
seus votos. Há alguns que não terão a coragem de pronunciar alto, naquele recinto, o nome de Paulo Maluf. E
sou eu apenas quem diz isso? Não. O ~obre Senador Jutahy Magalhães como que confirmou naquelas palavras
que V, Ex• ouviu dele, que hâ esses alguns que se impressionam com o resultado e que votam oportunisticamente, que votam por interesse. E eu lamento que V. Ex•s estejam defendendo esses votos, porque esses são, realmente, votos emasculadõS, mas não V. Ex•s, nem poderia
pensar, V. Ex•s estão aqui, publicamente, há tantos meses tomãndo uma posição decisiva e definida. Então,
meu juízo não é sobre V. Ex•, V. Ex• sabe muito bem,
Agora, o que eu lamento é que V. Ex•s venham ao encontro desses votos emasculados.

-o SR. MOACYR DUARTE- Entre a emasculação e
a indução hã uma difei-ença muito grande. Poderá ocorrer, e é perfeitamente compreensível e até racional que
possa se exercitar uma pressão psicológica, induzindo alguns eleitores a se manifestarem por este ou por aquele
candidato que não seja, realmente, o de sua preferência.
Qualifico esse comportamento como pressão psicológica
que induza o eleitor e é um fenômeno explicado e justificado, inclusive à luz ...
O

Sr. José FrageUi .....= ~

uma anormalidadel
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O SR. MOACYR DJ)ARTE- ... da psicologia. Não
surpreende a ninguém que tanto Oaplauso quanto o apupo possam, inclusive, fiimar e positivar um·a tendência.
O Sr. José Fragelli- (Fora do microfone)- Da.queles que não têm a coragem de tomar as suas decisões.

O SR.. MOACYR D:UART_E- Mas dai para se acoimar quem quer que seja de covarde vai uma distância
muito grande e eu não faÇo esse julgamento, porque prefiro ser fiel à sentença bíblica de ..não julgar para não ser
julgada".
Era o_ que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

CONSELHO D_E SUPERVISÃO DO CEGRAF
1001' Reunião realizada em 17 de outubro de 1984
Âs dezessete horas do dia dezessete do mas_ d_e outubro
de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões

do Conselho de AdministraÇãq d_o Senado F®~ral, sob a
Presidência do Seilhor Aiman Nogueira da Gama, por
delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente--:- Senador Moacyr Dalla -presentes os Conselheiros Luiz do
Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão, Luciano de Fi-
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gueiredo Mesquita e AloisiO Barbosa de Souza, presentes, também, Rudy Maurer, Luiz Carlos de Bastos, Florlan AugUSto Coutinho Madruga, Nazaré Pinheiro Carneiro, Agaciel de Silva Maia, João de Morais Silva, Antonio Correia Pacheco e Aloisio Barbosa deSouzª Filho,
respectivamente, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Diretor Adjunto, AsSessora Jurídica, Auditor e Assessor da Diretoria Executiva do CEGRAF, reuniu-se o
Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado
Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Dr.
Aiffian Nogue!ra da Gamã. passo.u a palavra aO Conselheiro Luiz do Nascimento Monteim, que apresentou
parecer homologatório sobre a Tomada_ çle Preços número 008/84, do CEGRAF, pata aquisição_ de chapas présensibilizadas, positivas e negativas, e respectivos reveladores. Eril. -seu pareCer o Conselheiro diz que comparece. rªm à licitação três firmas (IBF- Indústria Brasileira de
Filmes S/A; HOECHST DO_ BRASI_L --Química e
Farmacêuticii S/~; GRÂPICA P~rtinhQ ÇiiValcanti
Ltda.) saindo vencedores, após parecereS dos TécnicoS
do CEGRAF sobre as_ a_mostras forneci~a?, as_ firmas
tBF- IndúsÚia Bra~ileira de Filmes s;A _e ~õEct~ST
DO BRASIL- Química C Farmacêutica SjA. Após à

Outubro de 1984

conclusão do parecer, o mesmo foi colocado em discussão, sendo amplamente apreciado pelos presentes. Em
seguida, o referido parecer roi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando-se ao__segundo
item da pauta, o Senhor Presidente- Dr. Aimail Nogueira da Gama passa a palavra, novamente, ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apresenta outro parecer, agora, referente à Prestação de Contas do
CLGRAF relativa ao 111 trimestre de 1984. Após considerações por parte dos demais Conselheiros, a matéria
foi colocada em votação, recebendo_ votos favoráveiS _à
sua aprovação por parte de todos os Membros do Conselho. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a prew
sença de todos, o Senhor Presidente declara encerrados
os trabalhos e para constar, Eu, Mauricio Silva, Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente
Ata, que, depois de lida e aprovada serã assinada pelo
Presidente e pelos demais Membros.
Brasília, 18 de outubro de 198_4.- Aiman Nogueira da
G"ainã, · Presidente - Luiz do NasclrDento Montelio,
Membro -Sarah Abrahão, Membro - Luciano de Figuei~ed~ Mesquita, Membro Aloisio Barbosa de Sou:i:i.,
Membro.
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SENADO FEDERAL
COLÉGIO ELEITORAL
MESA DO SENADO FEDERAL
REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL,
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 1984
Ãs dez horas do dia trinta do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Mesa, sob a
Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, Presidente, presentes os Senhores~Senadores-Henrique Santillo, Milton Cabral e
Marcelo Miranda, reúne-se a Mesa do Senado Federal. Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presiâente esclarece o objetivo da reunião - previsão-das despesas com a reunião do colégio eleitoral que elegerá, a quinze de janeiro vindouro, o Presidente
e o Vice-Presidente da República. Para esclarecimento dos demais membros determina ao Diretor da Subsecretaria Financeira,
Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu, que faça uma explanação sobre o assunto. Esclarece este que, de acordo com o disposto na Lei
Complementar número-quinze, de mil novecentos e setenta e três, as despesas com a reuniãO do coLégio eleitoral e com o paga~
mento da ajuda de custo a seus membros, correrão por conta do Congr~so Nacional, devendo, para tanto, ser solicitada a abertura de crédito especial ao Poder Executivo, e a ser votado pelo Poder Legislativo. Que, como das vezes anteriores em que houve
reunião do colégio eleitoral, os cálculos da ajuda de custa foram feitos tomando-se por base o valor da segrrnda parte da ajuda de
custo atual dos Senhores Parlamentares, atualizado em 61,7% (sessenta e um vírgula sete por cento), que corresponde, aproximadamente, ao índice do aumento, a ser estabelecido, no início do próximo ano, para o funcionalismO da União. Que o crédito
especial, conforme estabelece o parágrafo quarto do artigo sessenta e dois da Constituição, quando aberto nos quatro últimos
meses do exercício financeiro, poderá viger no exercício seguinte, desde que reaberto nos mesmos valores e nos mesmos terJ;I!oS.
O Senhor Senador Henrique Sariiillo declara~ que a sua primeira sugestão seria que se fixasse o valor da ajuda de custo aos
membros do colégio eleitoral, com base no valor da ajuda de custo dos Parlamentares e que se fornecesse passagem do éstado de
origem para Brasília, apenás aos Delegados das Assembléias Legislativas, tendo o Diretor da Subsecretaria Financeira esclarecido que o cálculo por ele apresentado estava dentro do previsto pelo Senador, uma vez que o quantitativo sugerido em sua proposta, valor da ajuda de custo corrigido em janeiro, cobriria todas as despesas dos membros do colégio eleitoral, tais c~omo, passagem, hospedagem e alimentação e que, além da ajuda de custo, a discriminação da despesa atenderia ainda, os gastos com materiai de consumo e serviços de terceiros e que, não sendo utilizado o total do crédito aberto, o saldo, porventura existente, reverterá ao TeSõ"tfro-Nacional como receita coriente, na forma do artigo trinta e qitdda Lei quatro mil, -trezentOs e vinte, de mil novecentos e sessenta e quatro. Aceitos os esclarecimentos prestados pelo Diretõr da Subsecretaria Firtariceira e pásta a inatéria em
votação, foi a mesma aprovada à unanimidade. Nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,
sendo lavrada, por mim, Nerione Nunés CardosO, Secretário-Gel-ai da Mesa, a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.

~
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·SUMÁRIO
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Conside-

l-ATA DA 187• SESSÃO, EM 30 DE OU·
TUBRO DE t!i84

rações sobre o assunto objeto do discurso do Sr.
Henrique Santillo.

l . l - ABERTURA
1.2.4 -

1.2- EXPEPIENTE

- Referente a sessão do dia 8 de novembro próximo vindOuro que será destinada, em·carãter especial,
a reverenciar a memória do ex-Senador Leandro Ma..,ciel.

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Repdblica
- N~>s 189 a 191/84 (n'~'s 391 a 393/84, na ofigem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.

-Designação dos Srs:-sen.adores que integrarão aComissão Parlamentar de Inquérito destinada a analisar o funcionamento do Sistema Financeiro de Habitação e de seu principal agente financeiro- Banco
Nacional da Habitação- BNH.

1.2.2 - Comunicações da Presidência

-Recebimento das Mensagens

n~'s

192 a 195/84

(n..,s 394 a 397 f84, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República solicita autoriZação-- do_Se~
nado Federal para os Governos dos Estados do Rio
Graride do Sul e de Santa Catarina possam elevar o
montante de suas dividas. consolidadas.

1.2...5 - Comunicaçio
-Do Sr. Senad,or SeVero Gomes, que se ausentará do País.
·

1.3- ORDEM ~DO DIA

-Recebimento do Oficio n9s.Sf22/84 (n~ 647/84,
na origem), do Governador do Estado de Goiâs solicitando autorização do Senado Federal a fim de que
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo
externo, no valor que menciona para o fim que especifica.

-Projeto de Lei do Senado n9 139/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decretolein9 1.541, de 14 de abril de 1(}77. (Lei das Sublegendas). (Em regime d'e urgência.) Votaçio adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara il9_ 10/81, (n~'
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votaçio adiada por falta de quorum.

-Designação do Senador Severo Gomes para,_a
convite do Governo da Coréia, viajafâ àquele País no
período de_ J9_a_ 15 de novembro próximo.

1.2.3- D~scurso do Expediente
SENADOR ViRG!LiO TÁVORA -

Considerações sobre o projeto de lei que estabelece a Politica
Nacional de In_formâtLca., sancionado, -com vetos,
pelo Senhor Presidente da República.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO da reformulação da política agríCola

Defesa

vigeOte~-

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA

-'-~~istia

parcial dos débitos dos municípios à Previdência
cial.

So~

SENADOR HENRIQUE SANTJLLO ~- Solicitando da Presidência do Senado eSclarecimentos a
respeito de assunto que menciona.

Comunicações da Presidência

-Projeto de' Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/79,
na _Casa de origem)_. que veda aos veículo_s de comunicaÇão de massa {rádio, televisãO, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuãrios o_u qualquer_ outro tipo de
publiCação) aceitar a autorizaçãO ot{a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosim~gem e som - por profissionais _e erilpiesas brasiÍeiras. Votação adiada por falta de quorum.
,_ 7 _Projeto de Le!_d~_ç'âmara n9 53/77. (n9 227/7~,
na Casa d.e Qr_igem). que disPõ-e sObre condições de
observar na renovação de contratos de atlet(\s_profissionais, e ciâ outras providências. Votaçio adiadã
falta de quorum.
· • -Projeto de Lei da Câmara n~' 65/79 (n\"
4.257/_17, na Casa de __ origem), que _autoriza a a!ie-

por-

~

nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quoruJ!I.
-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n9
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modifi~
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro~
vada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de 1Qde maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio
adiada PC?r falta de quorum.
-Projeto de_ Lei da Câmara n~" 211/83 (n9
4.112/80, na Casa de orígem) que acrescenta parágrafo ·úriico ao_ ar1_.)9 da Lei n9 I .060, de 5 de fevereiw
rode 1950, que trata da assistência judiciária aos ne~
cessitados. Votação adiada por falta de quorum.
- Proj~to ___ de Lei da C.âm~ra n9 79/79 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de
1960, que diSpõe sobre a Lei Orgâilica da Previdência
Social, _alterada pela Lei n9 5-.890, de 8 de junho de
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo~
tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nQ 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do petróleo e do álcool,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissionais aut6nom0s. Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 41/82, çie autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto~lei n~' 594, de 27 de maio 'de 1969, que
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras pro.Vidêncí:is. VOtaçio adiada por falta de quorum.
1.4~ DISÇURSOS APÓS,A ORDEM DO DIA

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Solicitando da Liderança do Governo esclarecimentos a
·reSpeitO da situação da agência do IRB, em Londres.
. SENADOR MARCO MACIEL- Encontro Naclonai de_-Biblioteconorllia e -inforrilátiCa-, realizado
recenteinente· em Brasífiã.

SENADOR GASTÃO MVLLER- Apelo ao Pre. _sidente da Comissão de FinanciaCnerlto da Produção,
no sef!ti4o_ de que .man~~ averiguar denún.:ias de Ifd~-
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res do Município de Juína-MT, referentes a irregularidades que estariam ocorrendo no escritório local
daquele órgão, em prejuízo dos produtores rurais.

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Necessidade da reativação e fortalecimento do mercado interno.

2-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Henrique Santillo, pronunciados na sessão
de 19-10-84.
~3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N~>

1.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
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Nis 72 e 73, de 1984
5-ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS-

.

-

18, de 1984

4-ATOS DO PRESIDENTE

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 187' Sessão, em 30 de outubro de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Marcelo Miranda
ÃS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: -

(Projito que -se iransformoU~na--Lei nY 7.2:36, dC-29 de
'OUtubro de 1984). -

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- Hélio GueiiOS
-Alexandre Costa- Alberto Silva - Helvídio Nunes
-João Lobo- José Lins- Virgílio Távora- Carlos
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral
- Marco Maciel - Carlos Lyra -- Luiz CavalcanteAlbano Franco - Loui'ivãl BaptiSta - Passos Pôrto Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana José lgnácio Ferreira - Moacyr DaUa - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino ~- Morvan Acayaba - Severo Gomes - Henrique Santillo - Mauro Borges Gastão MUller - Marcelo Miranda- Affonso Camargo - Carlos Chiarelli - Octávio Card_os_o.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.- (Pausa.)
A Presidência recebeu as Mensagens n"'s 192 a 195, de
1984 (NYs 394 a 397/84, na origem), de 29 do corrente,
pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto do art. 42, item VI, da Constituição, e
de acordo com o item III do art. 29 da Resolução n'>'
62/75, modificada pela de n9 93/76, ambas do Senado
Federal, solicita autorização Para que os Governos dos
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa-Catarirla possam elevar o montante de suas dívidas consolidadas
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de ConstituiÇão e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparedmento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS riossoS trabalhos.
O .Sr. !"'-Secretário proCederá à leitura do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên~
da recebeu, do Governador do Estado de_ Goiãs, o Oficio n"'s S/22, de_l984 (n"' 647/84, na -origem), solicitando,
nos termos do ite~ IV do artigo 42 da- Constituição, autorização do Senado Federal a fim de .que aquele Estado
possa realizar operação de empréstimo externo, no valor
de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhõeS de dólares}, para
o fim-que especifica.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
NY 189/84 (NY 391/84, na orijiem), de 29 do corrente,
referente ao Projeto de Lei do SeriadO n9-I20784~DF, que
autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar empréstimo interno destinado ao desen-volvimento do Programa Aglomerados Urbanos.
{Projeto _que se transfOrmou na- Lef n"' 7.234, de 29 de
outubro de 1984}.
-N'>' 190/84 (n"' 392/84, na origem), de 29 do corrente,
referente ao Projeto de Lei do Senado n'>'l23/84-DF, que
altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo-Outras AÜvidades de Nível Superior, de
que trata a Lei nY 5.920-, -de 19 de setembro de 1973, e dá
- -outras protv:idéncías.
(Projeto que se transformou na Lei n'>' 7 .235, de 29 de
outubro de 1984).
N9 191/84 (n"' 393/84,na origem), de 29 do COI-rente,
referente ao Projeto de Lei do Senado ri9 9/84-DF;--que
altera a estrutura das categorias fUnCionais de MOtOrista
OfiCiãl, Agente" de POrtaria e Engenheiro Florestal do
Plano de Classificação de Cargos instituidÓ ·pela Lei n"'
5.920~ ae 19 de setembro de 1973, e dá o-utras providências.

A matéria seiá despachada às Comisspes de Finanças
e de constituiÇão e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --A Presidén·-cia comunica ao plenário que, a convite do Governo da
República da Coréia viajará àquele País, no--período de
l'>' a 15 de novembro próxiino, o nObre Senador Severo
Gomes . .

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Hã oradores
inScritos~

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio TáVora.

O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
- ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR.-PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra, ao nobre Senador Henrique Santillo, por
_cessão do nobre Senador José lgnácio.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO.l'ronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreSideiite, S"i·s. Sena~·
doreS:
-Volto à tribuna para novamente fazer a abordagem de
um tema capaz de preocupar toda a Nação: o retarda·

~ mento do plantio di sãfra agrícola de 84/85 por falta de
crédito oficial, à taxa de correção monetária plana mais
3% de juios ao ano, pois os bancos oficiais estão com
_seus créditos de custeio contidos e os ao _bancos privados
estão cobrando juros reais de até_30% ao ano mais correção monetária integral; as financeiras quase 300% ao
ano e o mercado paralelo de 15 a 20% ao mês.
Esse retardo do plantio, aliado à subutilização _e ao
subconsumo de máquinas e implementos agrícolas em
adubas_ e fertilizantes, exatamente para se evitar o uso
maior de créditos mais caros, acabará provocando séria
redução da produtividade agrícola na safra vindoura.
Está havendo, inclusive, -redução do uso de sementes sele.c:ionada$~- o que é extremamente grave, significando
ainda maiores riscos de baixa produtividade e maiores
prejuízos aos agricultores e ao País.
Ainda que a área plantada seja mantida, haverá redução da produção de grãos no País, o que é sobremodo
preocupante e aumenta sua vulnerabilidade, à medida
em que não existem estoques reguladores de garantia eSgotados por uma política eqtiivocadã. da CFP, sempre
preocupada em beneficiar reduzidos grupos de atravessa_9ore;a.
O Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Presidente em reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, hã alguns dias, declarou que a área plantada, no
corrente ano, aumentaria em 12% em relação ao ano passado, baseado no aumento das vendas de adubo e de máquinas e implementos agrícolas. Na verdade, segundo relatório da Associação Nacíonal Para a DifüsãO do Adubo (ANDA), o nível de consumo de adubo de 1984 representa uma volta aos níveis de venda de 1976. Por sua
vez, representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de VeíCulos Automotores (ANFAVEA) esperam
fechar o ano com uma produção de tratores da ordem de
40 mil veículos -_a cap~cidade instalada da indústria
nacional é de I lO mil, e os 40 mil, se forem atingidos, representarãO um total inferior ão produzido em 1973.
Também, na agricultura, como se vê, estamos regredindo lO anos.
Na verdade, os indícios preocupantes são de que, mesmo que s_e repita a área plantada da safra agrícola passaôa - de 49- milhões de hectares - haverá necessidade,
no Próximo ano, de importar arroz, feijão, carne eTrigo
em maiofes- Quantídades do que foram- importadas no
Corrimte.ãncl]ã' qt.ie não existem estoques de garantia.
O mais sério é qUe O País vem sendo submetido a uma
po_l~tica tão desãStr?sa· para o_SetOr que;:Ms-últirrios 10
- anoS, a prOdução de alimentOs por habitante vem decrescendo a uma taxa de 2% ao ano, em benefício de ligeiro
aumento da produção de produtos destinados à expor-
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tação, como soja, o café, a laramja e o_ca~au, _e de aCentuado aumento da ãrea plantada com cana-de-ãçúcar.
Enquanto a produção de soja cresceu dois milhões de
hectares em GOiãs, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Minas Geraís, a-produção de arroz caiu em meio milhão
de hectares nesses mesmo Estados.
O certo é que a redução da disponibilidade per capita
de alimentos para o consumo interno e a tendência a
agravar-se a questão do abastecimento interno em decorrência do desequilíbrio tecnológico entre culturas dirigi-

das ao mercado externo e interno, estão a exigir um redirecionamento_da política agrícola, com créditos subsidiados ao custei_o_ destinados à produção de alimentos .e
priorizando aos pequenos e médios produtores rurais.
A atual situação é que não pode continuar caracterizada pela penalização absurda da atividade agrícola no
processo de produção de superávit fiscal pela suspensão
dos subsídios creditícios e redução drástica dos_crêditos
oficiais. Os recursos existem q-uer pela expahsão da base
monetária, quer pelos quase 10 trilhões de cruzeiros
sobrando do orçamento fiscal. Na verdade, tem faltado
decisão Política destinada a impedir essa absurda penalização da agricultura~ Trata-se da mesma correlação de
forças favorável ao capital estrangeiro que forçoã-, durante_estes últimos 20 anos. forte transferêndã de capital
do campo para a grande indústria de_insumos e máquinas.
Essa desfavorável cOrrelação de forças para a agricUltura no Pats se deve sem dúvida ao baixo grau de organização dos produtores rurais e seu conseqüente reduzido
poder de mobilização e de pressão organiZada, embora
tenha havido reais progressos nos últimos anos. Suas entidades são ainda muito subservientes à política oficial.
Há ainda a quase inexistência do Ministério da Agricultura como definidor da política agríCOla do País na estrutura do governo autoritário~ papel exercido pela Secretaria de Planejamen_to ela Presidênc_ia da República e pelo
Ministério da Fazenda, via ConSelho Monetário Nacional.
Quero, uma vei: mais, do ponto de vista imediato, apelar com veemência no -sentido que se liberem novos recursos oficiaiS, e com urS:ênda, Para as necessidades do
plantio da safra-84/85 sob pena do País no próxirÍlo ãno,
enfrentar seriíssinios problemas de abastecimento interM
no.

ae

O Sr. GastãO MWle.r- V. Ex' me permite Um aparte.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com o maior prazer.
O Sr. Gastio MUller- Eu poderia dizer que V. Ex'
estã falando também em nome do Estado do Mato Gross_o_. Os problemas para os quais V. Ex• alerta o Governo
e Poder Público são os mesmos de -Mato Grosso, corria
são os de Goiâs, comO -são os do Brasil. De modo que V.
Ex•, por extensão, por generalização fala, em nome de
todo o Brasil. O Presidente da República tem dito, várias
vezes que a meta número um do seu Governo é a agricultura. Mas isso é paradoxal, porque todo agricultor brasileiro, todo o mundo rural brasileiro reclama, faz protesM
tos, põe tratar na rua. O Governo -e o Presidente acham
que, honestamente estão certos, que estão fazendo o máximo pela agricultura, -talvez mal orientados pelos assessores, ou el}ganados pelos seus assessores. O que V. Ex'
acaba de dizer são os mesmos apelos que tenho recebido
dos agricultores de Mato Grosso. Há uma defasagem
muito grande entre a autorização dos créditos e a realização concreta da execução desse pagamento de crédito
aos agricultores. Para Mato Grosso, por exemplo, abrese um crédito ..x", no Banco do Brasil, mas até chegar lá
na agência do interior de Mato Grosso, demora seis meses. Então, o período do plantio já passou, o agricultor
não pode plantar aquilo que esperava, porque este s_ubsí-

dia ou este financiamentO chega semp-re atrasado_, Enfim, há um desencontro; um desafinamento entre o agricultor e os poderes públicos. Hã também outros proble~
mas; recebi reclamação de uma cidade chamada Juína,
no Norte de Mato Grosso, que agora se chama Nortão
de_Mato Grosso, sobre o problema da sacaria, da dificuldade para se conseguir a sacaria para que o pro-duto seja
acondicionado, para transportá-lo até os armazéns. Reclamam também do problema do transporte, porque
aliara começam as chuvas e as estradas ficam intransitáveis. De modo que, precisaria haver um entrosamento
maior, como V. Ex• defende, e isso dependeria também
de maior Organiza"ção dos agricultores junto ao Poder
Público; afinar a orquestra, para que possa existir, nO
Brasil, uma melhoria na prOdução agrícola, porque o
que Se_ vê no momento é a diminuição das áreas_ plantadas e não a sua ampliação, como era de se desejar, e -o
próprio Governo defende essa tese. Muito obrigado, e a
minha solidariedade ao discurso muito interessante que
V. Ex~ produz no momento.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V.
Ex•. Estou mais uma va apelando para o bomMsenso.
-Toda a NaçãO sabe que um dos instrumentos mais adequados, para o combate da crise económica financeira
que atravessamos, seria estimular a produção agrícola, e
isto infelizmente não tem sido realizado. Na verdade,
por imposição do próprio FMI, no sentido de se combater a todo_ custo, rapida e drasticamente, o chamado déficit orçamentário, apelou-se para o sacrifício da agricultura. Foi uma decisão política adotada pelo Gov_erno,
contra a qual se rebela a Nação, porque em prejuízo dela, em prejutzo do povo, em prejuízo dos produtores ·rurais, dos milhões dos produtores rurais e dos consumidores, das dezenas e dezenas de milhões dos consumidores
brasileiros.
V. Ex• fala em desentrosamento e desarticulação, e
isso é verdadeiro. Desta feita, mais grave ainda é a questão dos recursos liberados serem infernos em relação às
necessidades para o financiamento do plantio no mês de
outubro. Por isso mesmo, o plantio está sendo retardado
e de forina extremamente perigosa para o Brasil. Veja V.
Ex• que no mês de outubro seriam necessários cerca de
um trilhão e duzentos bilhões de cruzeiros para financiar
a metade das necessidades para o plantio da safra 84/85.
E o GOverno liberou apenas quatrocentos bilhões de cruzeiros para esse fim, eminente-Senador. veja V. Ex• que
ele libêrou apenas um terço das necessidades para o fi-nanciamento de 50% das necessidades para o financiamento do plantio no mês de outubro. Ou seja, um sexto ·
das necessidades para o financiamento do plantio nesse
mesmo mês. Então, os agricultores estão em situação de
desespero e protelando o plantio.
Agora o Governo anuncia, no inídó de novembro, a
liberação de mais quinhentos bilhões de cruzeiros, a-inda
assim já insuficientes, também, e já de forma muito retardada. Espero que ele libere realmente as quotas que
ele prometeu aos agricultores brasileiros das formas maiS
diferentes possíveis, embora saibamos estar o Governo
adotando. urna política de alta restrição de crédito ao
costeio agrícola, o que é desesperador e extremamente
perigoso para o abasteCimento interno do País no próximo ano, justamente o ano que nós todos sabemos e a
Nação aspira, se recomece este Brasil atr.avês de um Governo democrático.

O Sr. Gastão MUller- V. Ex• permite um-aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO nobre Senador Gastão MUller.

Ouço V. Ex•,

O Sr, Gastio MWier- Senador Henrique Santillo, V.
Ex• diz que em novembro se promete nova liberação.
Agora, se essa liberação fosse feita em novembro e che-
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gasse ao~ municípios através do Banco do Brasil, também em novembro, seria ótimo, Mas como acontece normalmente, isso vai chegar no fim de dezembro, se não
chegar ano que vem. Para debater com V. Ex• e ouvir a
opinião de VÁ Ex' direi o seguinte: recebi queixas de agri·
cultores de Mato Grosso dizendo que o Governo, atual·
mente, estimula a plantação de soja, mas um vereador,
agricultor Já de Rondonópolis, me diz o seguinte.. "o
povo brasileiro não tem tradição de se alimentar de soja.
A soja é, simplesmente, um produto de exportação".
Quer dizer, quando o Governo Federal deveria, em pri~
meiro lugar, estimular, fazer todo o possível para aumentar a produção para o consumo interno, que seria
feüãO, arfõi e milho, basicamente, e a soja, especificamente, é para granjear dólar no exterior para o pagamento de nossas dívidas externas, em detrimento e sa·
crifício do povo brasileiro. A opinião de V. Ex' coincide
não só com minha opinião mas com a do agricultor lá de
Rondonópolis.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Certamente. lri- - c(usive_ acabei de abordar, en passant, essa questão no
meu desprentensioso discurso, eminente Senador, e veja
V. Ex• que toda aquela questão do crédito oficial subsi·
diado foi totalmente desvirtuada no BrasiL Em pr1rrieíro
lugar, ele não teve acesso a esse crédito pelo sistema adolado, a esmagadora maioria dos agricultores brasileiros,
sobretudo os pequenos e mêdios agricultores. E são justamente esses-que se dedicam à produção de alimentos
para o consumo interno que estão a necessitar de aperfeiçoamento tecnológico para essas culturas, parã que
elas possam realmente se fazer a nível empresarial, hoje,
no Brasil. Já não dá mais pa:ra se fazer a nlvel colonial, a
nível familiar, nos níveis tradicionais. Não se dá mais
para fazer, porque não há condições de competir com,
justamente_, - as culturas cuja tecnologia conseguiu
avançar e _que se destina, no Brasil, sobretudo à exportação_, Como bem disse V. Ex', a soja, o café, o cacau__ e a
laranja, são produtos no Brasil em que a produtividade
conseguiu aumentar graças aos avanços tecnológicos e
qUe se destinam totalmente, ou quase totalmente, à ex~
p_ortação. Esses cresceram pouco nos últimos lO anos. A
sua produção acabou crescendo pouco em detrimento
dos__aliment.Õs destinados ao consumo interno e, o qUe é:
grave....,..- acabo de dizer aqui- nos últimos lO arioS, em
média, reduzimos em 2% ao ano, a produção per caplta
de alimentos no Brasil, o que significa que os brasileiros
que já eram famintOs, estão, agora, mUito mais famintos
e miseráveis- ainda; se já eram subnutridos, estão, hoie,
muito mais Subnutridos ainda. A curto prazo, o que se
pede, eminente Senador, a curtíssimo prazo, é a liberação de créditos ofíCiais- a juros normais, ou seja, correção monetária plena, mais 3% ao ano de juros reais,
que é o estabelecido pela política do Goverrio~ Liberação
de _crédff~s oficiaiS para que o plantio se dê, para que se
-faça o plantio da safra 84/85, isto a curto prazo._ A mêdio prazo, a agricultura necessita de uma política estável,
que não leve os produtores a permanecerem num clima
de perplexidade e de incerteza permanente. Por outro ladO:, -_será precisO promover o fortaleciment-o do Ministério- a-a- AgriCultura, como o canal de formulação de
políticas para o setor. Sem dúvida, uma adequada priori~
zaç'ão -d-a ·agr[cultura poderá fazer o País, em 5 anos, saltar dos 50 milhões de toneladas anuais de_ grãos para 70
ou 80 milhões de toneladas. Será preciso que se priorizem os investimentoS na expansão da fronteira: agrícola,
sobretudo no Centro-Oeste e no Norte do País, e que se
canal_izem recursos privilegiados aos pequenos e médios
produtores_de alimentos para o consumo interno, além
d_e in"':es~im~ni.os mi- ãrea de pesquisa e de aperfeçoaminto teC-rloi6gic_o cOm vistas ao aumento da produtividade
das culturas destinadas ao abastecimento interno do
País.
Que é uma das graves questões, nós sabemos disso. _
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Sobretudo por descuido do Governo, nesses últimos

vinte anos, as culturas destinadas ao abasteciritento in~
terno, renegadas ao 529 plano, não tiveram nenhum investimento em pesquisas no sentido de avançar tecnolo- _
gicamente no aumento da sua produtividad_e. Enquanto
que as Culturas destinadas à exportação tiveram investimentos consideráveis, para que sua produtividade pudesse aumentar. t claro que esses investimentos foram
necessârios e índispensãveis ao País, ninguém condena
isso. Mas é preciso q-ue, ao mesriio tempo, se cuide do
abastecimento interno, no sentido de criar condições
para que as culturas destinadas ao abastecimento inferno
possam também ter aperfeiÇõã.mCntó tecnológicO que
permita o aumento da produtividade, com inceritiVos
maiores à produção. Esta é a posição- que defendemos,
pelo menos, a médio prazo, jâ que, a curto Prai:o, o Que
nos cabe fazer desta tribuna é solicitar -do Governo que
utilize uma parte do superávit fiscal para o crédito ao
custeio agrícola, com Urg'êrida.
·
O Sr. Alberto Silva- Permite V.-

Ex~

um aparte?

O SR- HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com ..
prazer.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Henrique San~
tillo, já estava ouvindo o discurso de V. ~', no meu gabinete, e quero felicitá~lo pelo tema que aborda nesta tarde. Um país como o nosso, de 8,5_ milhões de quilômetros quadrados, que tem terra para, talvez, tansformar~se
no maior produtor de alimento do mundo, vive a sua
vida inteira, como bem disse V. Ex', à espera de providências, ora carentes na parte do abastedmento interno,
ora excedente, _com razão, como disse V. Ex•, para a exportação. Na verdade~ já que nao se fez nada de prático e
objetivo até agora e já que estanloS às -vêsperas· de um
novo governo, seria a hora de um planejamento para que
o Brasil entrasse numa nova era em termos de produção
de grãos_,_como bem disse V. Ex' Os Estados Unidos da
América estão bem ali para servir de eXemplo e não se
diga que nós não podemos, neste caso, copiar o exemplo
americano. Po_demos e co_m sobra porque temos gente,
temos terra e nos falta apenas, parece~nos um planeja~
menta no sentido objetivo. Lá nos Estad_os Unidos da
América, nobre Senador Henrique Santillo como V, Ex'
sabe, o governo busca a agricultura, lá não se planta o
que se quer. É um país democrático, onde se chega a um
banco esse tira um crédito para plantar, em qualquer cidade americana, em qualquer região. Mas no banco exisM
te o planejamento do governo. Alguém que vai tirar di~
nheiro para produzir alguma coisa recebe uma infor~
mação. O Sr. vai plantar o quê? Não, o Sr. vai"plantar al~
godão, porque você tem- que plantar algodão. Com isso
tudo o governo americano tem nas mãos o controle da
sua maior riqueza, que não é a indústria, é a agricultUra.
No Brasil, também nós poderíamos ter isso? Soja, café,
cacau para exportação e para o mercado interno, com
um planejamento que permita sobrar alimentos. Cre"io, e
V. Ex• disse muito bem, que não se precisa de muita coi~
sa: crédito ao pequeno agricultor com alguma infor~
mação a respeito da melhoria tecnológica, para ele, ao
menos. concorrer, e não ficar mais, no-artesanato de cem
anos atrãs~ Entendo que está na hora de trabalharmos,
nós aqui, também, para o novo Governo, que esperamos
seja de nosso emeinente companheiro _Tancredo Neves,
tenha neste camp·o um programa definido, tenha -uma
agricultura destinada a abastecer o _País internameuJe e
exportar para termos os dólares, não para pagar esses ju~
ros flutuantes, porque não há pfodução no mundo que
pague esses juros que flutuam ao bel prazer dos nossos
credores, mas para pagar uma dívida que seja ·negociada
corretamente. Creio que podemos fazer isto. Parabéns a
V. Ex•, pelo excelente discurso que faz nesta tarde.

O SR. HENRIQUE SANTJLLO - Agradeço a V.
Ex-• que num assunto, tocou importantíssimo, que havíamos abordado rapidamente: é a ·nossa preocupação com
relação ao abastecimento jnterno, com relação aos ali~
mentes para a população brasileira. E sabemos perfeita~
mente, eminente Senador, que a questão do abasteci~
menta interno só não é mB.is grave no País dada à cruel~
dade da política salarial adotada pelo Governo, dada à
redução extremamente nos últimos dois ou três anos,
sobretl,ldO da massa salarial, do poder aquisitivo da mas~
_ sa trabalhadora brasileira. Se não, sem sombra de dúvida, o abastecimento estariã numa crise horríVel a essas
a1turas. A verdade é que, se esse problema do abasteci~
---me-nta interno não aflora com tanta intensidade, podemos concluir, por outro lado, que a perversidade da poÜ~
-- ttca salarial estã levando os brasileiros a um processo de
desnutrição e de enfraquecimento cada vez maior.

~-8!~-!-~--L~~~--- Permite V. Ex• ':_lm al?_~r~e?_
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com muito prazer, ouço o nobre Senador José Uns.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Henrique Saritillo,
o tema, ceftamimte, é tão antigo quanto aiuaL ConCordo
plenamente com V. Ex' em que a poHtica agrícola brasi~
\eira poderia ter sido muito mais positiva, ·poderia ter
dado mais frutoS do que os ccinsequidos até hoje. É in-concebível que a taxa de crescimento da produção de ãiimentos, de grãos especialmente, não tenha atingido um
nível mais alto, a despeito das diferenças de climas de
que dispomos e que acarretam, em conseqUência, um
cre.c;cimento "lrreSular. Onde não temOs enchentes, -temos
secas, temos tido problemas. Mas, queria levantar duas
questões Importantes e que- não correlacionadã.s com o
te_m_a que V. Ex' aborda. A primeira-ê a do crédito rural
qtie, aCredito, nos últimos anos nunca se deteriorou tan~
to. O Crédito, principalmente nesses dois últimos iinos,
sofreu um decesso, um processo de ineficácia pira-atender os pequenos agricultores como nunca se teve exem~
piO-disso em anos recentes. Isso mOStra-uma dãs facetas
mãfs difíceis da queStão agrícola Orasiteira. ~ que a pfo~
dução de alimentos é atomizada e ela depende profundamente do pequeno e do médio agricultor, que não tem
tido a assistência conveniente, ·nem:·errl termos de qU.afídade, de oportunidade, nem em termos de quantidade.
Queria também faier--just1Ça a uma política nacional
atual, que merece um elogio. É a política de pesquisa
agrícola. Tenho acompanhado o trabalho da EMBRAPA e, na minha opinião-, nobre Senador, nunca o País
evoluiu tanto em termos de pequisa agrícola, inclusive
para os produtos alimentares: para o milho, para O fei~
jão, para o arroZ e p-ãra o trigo, cuja experiêricia V, Ex'
certamenüftem notíCias, a ·respeito- das tentativas feitas
no cerrado. De modo que queria fazer essa resSafva
quanto à política da EMBRAPA, à frente da qUal está o
Dr. EJiseu Alves, q~ue co-iiheço cõm relativa intimÍdade:
Posso garantir a V. Ex• que o cabedal de conhecimentos
de que a EMBRAPA hoje dispõe, para apoiar uma política mais conSistente no eampo da PrOdUÇã-O, .é rea"JmeTite
notáveL
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Feficito-me por
poder concordar com o seu aparte integralmente, emi~
nente Senador José Lins. Com todas as partes do seu
apã-rttçe, prlncipa.Jmente, com o fina-CTainbéril concordo
plenamente de que tem havido progressos no que diz respeito às pesquisas na agririU.lt"ura, principalmente pela
EMBRAPA. No entanto, são os seus próprios técnicos,
são os seus pf&prioS di retores a virem publicamente afir~
marem que os recursos são fnfimos e que muita coisa
ainda resta por fazer. Louvo~ me em declarações de têcni~
cos da própira_EMBRAPA, do próprio Governo. Embora reconhecendo o trabalho excePciOliã.I ali reiiizado,
também reconheço - é bom que, desta tribuna, colo~
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quemos as questões dessa forma, até mesmo repetindo
depoimentos feitos por seus técnicos - âe que maiores
recursos são indispensáveis à pesquisa para o avanço tecnológico, sobretudo das culturas destinadas à produção
de alimentos pari o- nosso consumo interno.
O Sr. José Lins- Há também a questão da aplicação
dassa pesquisa, que ela saia da EMBRAPA e que vá ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Temos aí, por
exemplo. declarações recentes do Presidente da
EMBRATER, que se refere justamente a isso. A
EMBRA TER se destina, através de todas as suas juridi~
danadas, as EMATER de todos os Estados, a fazer esse
tipo de trabalho, a levar o resultado _da pesquisa, do apri~
meramente teCnológico, à práticã aos peQuenos e mé-dios produtores rurais. Temos declarações recent[ssimas
do Dr. Glauc_o de que os seus recursos são praticamente
inexistentes, são ínfimos e ·as seus· obstãculos são quase
intransponíveis. Aliás, acabo de ler declarações desse homem do Governo que podem ser encampadas pelo mais
radical dos oposicionistas.
Agradeço; portanto, o aparte de V. Ex'
Sr. Presidente, concluio, mais uma vez, dizendo, com
insistência, Que volto a esta tribuna para apelar ao Presi~
dente da República, no sentido de que Sua Excelência
tome conhecimento de fatos como estes imediatamente
tome providências, acudindo os agric_ultores em desespero. A essas alturas, há aparência de que esses agricultores
estejam imobilizados, mas a verdade é que o tempo fala
contra eles e o tempo é de estarem no eito do trabalho.
Por isso mesmo, não podem, como não poderiam mes~
mo, estar na Capital da República, para exigirem-os seus
direitos e apelarem, em nome de todos, para que a
Nação não tenha graves problemas de abastecimento interno no próximo ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem r
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra:; para Uma comuniCação, ao nobre Líder Se~
nador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronuncia o seguinte discurso: Sr. Presidente Srs. Senadores:
Atendendo às razões invocadas pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social que, em concisa
ExpoSíção de Motivos, e no texto de um objetivo prOjeto
de Decreto-Jei sugeriu diversas providências Sobre a anis~
tia parcial dos débitos dos Municípios, o Presidente João
BaP:tistã FigueiredO baiXou o-Decreto-lei i1'1 .2.167, no diã.
22 ·ae outubro passado, concedendo- anistia de juros,
múltã.s e de parte da corrCção monetária às Prefeituras
Municipais- quê-colocarem em dia suas dívídas junto à
Previdência Social.
Nos termos do mencionado Decreto-lei n"' 2.167/84,
as administrações municipais terão que recolher, até o
dia 30 de novembro próximo, a parte principal dos seus
dé6ios-i::oils0Iidados existente -até o dia 30 deste mês. Pa~
gail.do esta primeira parcêrla, elas terão direito a recolher
em 48 meses a coieção monetária, reduzida a 25%.
Sendo' a dívida total dos Municípios da ordem de CrS
16& bilhões, segundo cálculos nesta data que já computam a correção monetária, ã previdência Social deverã
receber, apenas, cerca de CrS 57 bilhões nos próximos
quatro anos, em virtude da mencionada redução de 25%
da correção monetária.
Os jornaiS àíVulganl- o alcance, valor is dimenções
daS providências decorrentes do aludido Decreto-lei n"'
2.167, de 1984, que se poderiam considerar como uma
contribuição dedsiva do Ministro Jarbas Passarinho
para- resolver uni piobfema crônico do Ministério da
P-revidência e Assistência Social, -alérii dos efeitos, possi---
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velmente mais iniPortaritcbs, consubstanciados no ime·
dia to alívio da dificil situaÇão fitlanCeira q\ie as Prefeituras atravessam.
Trata-se, na verdade. de um serviço de grande envergadura prestado pelo Ministro Jarbas Passarinho aos
Municípios brasileiros, endividados e empobrecidos, em
face do vulto de_ compromissos e dívidas características
da sua tradicional precariedade financeira, que somente
poderá ser definitivamente anulada com o advento de

uma autêntica Reforma Tributária -

aliás, a reiViildi-

cação prioritária das Prefeituras Municipais de toOO- O
Brasil.
·
Encontra-se_ o-incansãvel Ministro Jarbas Passarinho
engajado, de corpo e alma, na luta que vem travando
contra o déficit do sistema previdenciário que, somente
na ãrea de benefícios (aposentadoria, pensões, auxílios),
atingirá o volume de, aproximadamente Cr$ 2,4 trilhões
no ano vindouro.
De qualquer forma, deve-se louvar o patriotisrrio, a tenacidade e a reconheida c_ompetência do insigne Ministro da Previdência e Assistêncía Social que, apesar de todos os fatores negativos que vêm obstaculizando a sua
dinâmica gestão, conseguiu melhorar a situação dos funcionãriOS-e dos aposentados da Previdência, com o apoio
que lhe tem sido proporcionado pelo Presidente João
Baptista Figueiiedo.
Parece-me, portanto, ser um ato de justiça :fe&tstrã"r o
notável desempenho do Ministro Jarbas Passarinho, motivo pelo qual solicito a incofj:)brã.çãO do Decreto-lei n'
2.167/84, e da respectiva Exposição de Motivos, às considerações que venho tecendo, nos limites deste sucinto
pronunciamento. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCUR-.
SO:

A íntegra do
Decreto--lei n' 2.167
1:. a seguinte a íntegra do decreto~lei e da ~xposição de
motivos que dispõem sobre a anistia parcial dos débitos
dos Municipios para com a Previdência:
-

DECRETO-LEI N• 2-167, DE 2 DE OUTUBRO DE
1984

Dispõe sobre o recolhimento dos débitos prevideuclários das Prefeituras Municipais.
O Presidente da República, no uso das atribuiçõ~qUe
lhe confere o artigo 55, inciso II, da Constituição,e considerando a necessidade de _se_r promovida, em condições
viáveis, a quitaçãõ -dos débitos das Pr~feituras mun-íCF
pais com a Previdência Social.
Decreta:
Art. 1'1 Os débitos das Prefeituras municipais relativos a contribuições previdenciãrias e às somas arrecadadas pelo Instituto de Administração Financeifa da Previdência e ASs1Stência_Social -_IA PAS, em favor de terc.ci-__
ros serlJ:o recolhidos na forma estabelecida neste'decretolei.
Art. 2'1 Os débitos existentes-até 31 de outubro de
1984 serão consolidados pelo valor do principal e recolhidos de uma únlCa vez até 30 de novembro de 1984.
Art. 3"' Efetuado o recolhimento do principal, na
forma prevista no art. 2'1, as Prefeituras -poderão reco1lier-a correção monetâriã, reduzida a 25% (vinte e Cinco por
cento) do valor devido, em 48 prestações mensais iguais e
sucessivas, isentas de qualquer acréscimo.
Art. 4"' As Prefeituras que efetu-em os -pagamintOs
previstos nos artigos 29 e 39 ficarão isentas de multas e de-juros de mora.

Art. 5"' _Os pagamentos a que se referem os artigoS-2"'
e 3"'-serào fertos independentem~nte do recolh.iment~ ~m
dia das somas devidas a partif de 31 de outubro de 1984.
Art. _6'í' Às Prefeituras que cumpram o dispositivO
neste decreto-lei poderá ser fornecida pelo lAPAS certidão de inexistência de débito com a Previdência So_cial.
Art_._ 7'í' _Este decreto~lei entra em vigor na data__de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163 11 da Independência e 96'í' da República. - João Figueiredo.

-Exposição de Motivos
E.M. n"' 030, em 15 de outubro de 1984.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
A falta de recolhimento, pelas Prefeituras- nlririicipãiS;
das contribuições devidas à Previdência Social e importâncias po~_ esta arre~dadas em favor de terceiros con~ti
tui problema dos mãis antigoS COmplexos que este Ministério vem buscando resolver seffi resultado satisfatório até o momento.
2. As dificuldades financeiras que em geral atingem
as Municipalidades são a causa maior de tal situação e
inviabilizam todos os esforços no sentido d_e efetivo e regular reconhecimento das somas em débitos, determi~
nando o crescimento desmesurado das dívidas, pelo
acréscimo de multas, juros e c_orreção mõnetâria, ã ponto de se apresentar cada vez mais remota a possibilidade
de solução do problema.
3. As vultosas dívidas acumuladas representam crescente obstáculo ao pagamento em qia das contribuições
vinCendas, de tal sorte que a situação, tende a agravar-se
cada vez mais, mantendo a Previdência Social no desembolso de recursos indispensáveis ao seu equilíbrio técnico
e deixando as Prefeituras sob o permanente risco de uma
cobrança qoercitiva, de resultados danosos para as suas
atividades.
4. Importa salientar que o processamento e a concessão dos benefícios também se ressentem das çonseqüências de uma tal situação, cuja regularização se mostra da
maior conveniência para todas as partes envolvidas.
S. É sob tais cir:cunstâncias que este Ministério vem
submeter à e!evada consideração de Vossa_ Excelência,
com a presente sugestão de ser expedido decreto-lei, com
base no que dispõe o artigo 55, inciso II, da Constituição, destinado a estabelecer sistema de parcelamento
que permita às Municipalidades o pagamento de seus_ débitos em atraso e das contribuições atuais, sem o sacrifí~
cio das demais atividades comunais e com a segura pers~
pectiva _de daí por diante não mais incidirem na impontualidade.
Prevê o texto que os débitos exi_stentes até o dia 3l
de outubro de I ~84 serão consolidad.os pe~o valor (jo
principal e recolhidm de_uma única vez, até o dia- 30-de
novembro de \984.
7. Uma vez efetuado o pagamento do_ principal, a
correção_ monetária, reduzida a 25% (vinte e cinco por
-cento) do valor devido, poderá ser recolhida em até 48
(quarenta e oito)· parcelas mensais, iguais e sucessivas,
sem qualquer novo acréscimo.
-8.- As PrefeitUras que efetuem os pagamentos mencionadO:li nõS itens 6 e ficarão isen~às de multa e de juros de mora.
9. Às Prefeituras que cumpram o disposto no
decreto-lei poderá ser fõr_necida pelo lAPAS a certidão
de inexis-tência de débito com a Previdência Social.
10. As que permaneçam inadimplentes, terão ativa·
- d~ a cobrança de su-aS df~Ld~s, sem os favores ora pr-opostos.
\I. Considei-a es.te Ministério que solução mais favo·
ráve!_ n~o poderia ser encontrada para o grave impasse
de que se cogita, com o paralelo resguardo dos interesses
essenciais_ da- Previdência Social e das Municipalidades,
a_s quais, com o recente acréscimo, resultante de Emenda
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Constltucionft.l, dos recursos que lhes tocam no Fundo
de Participação dos Municfpios, estão em condições de
solver parceladamente seus débitos previdenciários.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de meu maior
repeitO. - Jarbas Passarinho.

O Sr. Henrique Santillo- Peço a palavra pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Henrique
Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. !'ela
ordem.) - Sr. Presidente:
Peço ã palavra pela ordeffi, de acordo com o art. 16,
do Regimento Interno, para uma informação dessa Presidência.
Sr. Presidente, a Mesa do Senado aprovou ato, convocando para concUrso público, destinado ao preenchimento de l 50 vagas de datilógrafos nos quadros do Senado Federal, e o fez através de edital publicado amplamente na imprensa do_ País.
Inscreveram-se, para esse concurso, Sr. Presidente,
cerca de 32 mil candidatos para o preenchimento, como
eu disse, de 150 vagas, Esse concurso está sendo coordenado, por Ato da Mesa Diretora, pela t•-Secretaría:, do
Senado Federal.
Ontem, minha ilustre companheira de Partido, a Deputada Ciis1TnàTavares, numa sessão do Congresso Nacional, em questão de ordem levantada, após fazer um
breve relato a respeito da posição da Mesa Diretora em
relação ao Ato n9 2, a respeito do funcionamento do Colégio Eleitoral, disse:
"Outra coisa que nos tem preocupado é o concurso recentemente aberto pelo Senado Federal,
quando cerca de 40 mil candidatos se inscreveram
para disputar !50 vagas. Corre, à boca miúda, aqui
rio Congresso, que pelas portas abertas e pelasjane- las, pessoas estão sendo colocadas no Senado Federal, num triste inventário de uma Mesa melancólica,
quase que tornando tradição esse comportamento
cri_ticâve\ de, no final de uma gestão, entupir aquela
Casa de funcionários sem que haja credibilidade de
concurso recente.
No momento em que 40 mil candidatos se insere- ---verO para o concursO do Senado Federal, cumpre à
Mesa do Senad_o es_clarecer que apaniguados e protegidos estão sendo colocados nos quadros do Senado Federal, numa atitude que não afirmo seja real,
Tnas é a' versão que corre num triste invemtãrio- de
corrupção administrativa, que não condiz- com
___ dignidade que este Poder deveria ter.
7

a

Desta fõrffia,-Sr. Presidente, para preservar o mínimo
que ainda testa de dignidade, dirijo apelo veemente à
Mesa, no sentido de qu~ o conCurso aberto para os quadros do Senado Federal se realize com a lisura que o Pafs
espera.
Ell quero afirmar'a V. Ex•, como à C!iSa, que teriho,
na realização desse concurso, todo o meu passado de lutas, toda a minha honorabilidade, todo o· meu esforçopara ·chegar até esse Senado, com muita dificuldade, porque -ele Será sério e honesto. Não permitirei, Sr. Presidente, que ninguém tribudie sobre ele. Ninguém mesmo!
Qual quer deslize será por mim denunciado d(:ssa tribuna. Toinarei eu, -a iniciativa de denunciá~lo dessa tribuna.
Inscreveram~se cerca de 32 mil candidatos para essa
f50 vagas~ Esse concurso se realizará no decorrer do mês
de dezembro. Os aprovados, honestamente aprovados
serão ·admitidos no mês de janeiro, pela administração
do Senado Fe_deral. Da mesma forma, Sr. Presidente, admitirem.os os 25_assessores .t:Wnív-el-stJperipr, que acaba-
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ram de ser aprovados por concurso memorâvel, também
desse Senado, realizado e coord._e_n_ado pela I ~-Secretaria,

sem que houvesse um deslize sequer denunciado. OS 25
assessores de nível superior serão agora, nos próximos
dias, admitidos pof esSa Casa:, para ajudarem no aprimoramento da atividade parlamentar do Senado Federal.
Da mesma forma, St. Presidente, existem 6 vagas de contabilista de- niveT superiOr, para as quais, existem quase
500 inscritos. Esse concurso, da mesma forma, será realizado com todos os critérios de honestidade e os 6 primei-ros colocados_ serão admitidos, sejam quais fõrem, pelo
Senado Federal.

Orgulho-me de, como 19-Secretârio desta Casa, ter
reintroduzido, na admissão de seu pessoal, o concurso
público hon!!'sto. Há muitos anos, Sr. Presidente, hã mais
de lO anos não Se realizava, no Senado Federal, concurso público para admissão de seus servidores.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESID~NTE (Marcelo Miranda)- A Presidência informa que 1ião é possível o aparte.
O SR. HENRIQUE SANTILLO .,-Estou solicitando
uma informação porque depois de fazer esse preâmbulo,
quero solicitar de V. Ex• uma informação e; por favór;a
encaminhe ao Presidente Moacyr Dalla que, infelizmen-.
te, não se encontra presente; Quero-esclarecimento arespeito de uma contratação de mecanógrafa, realiza no dia
17 de outubro de 1984. Apenas isso~-para que não pairem
dúvidas eu, 1~>-Secretârio, quero esclarecimento pUblico
a respeito da contratação de uma mecanógrafa, realizada
no dia 17 de outubro de 1984 e, portanto, após a publicação do edital de concurso público para preenchimentO
de 150 vagas de datilógrafos_.
Veja- bem, apenas isso, é preciso que haja eSclareci:.
menta público a respeito disso.- A informação qUe-peÇo é
essa: quero informações a respeito da contração de uma
mecanógrafa no dia 17 de outubro de 1984 e, portanto,
após a publicação pela imprensa, pela !~>-Secretaria do
Senado, do edit:il de convocação de concurso público
para o preenchimento de ISO vagas de datilógrafos.
Quero também, Sr. Presidente, informações, e é ímpo~tante que façamos-isso, de outras contratações realizadas no dia 26- de setembro de 1984.- Essas, não como
mecanógrafos ou datilógrafos mas por prazo determinado, por 2 anos, como mecânicos, eletrecistas, torneiras e
pintores de automóvel para o Senado Federal. Apenas
isso, Sr. Presidente, esclarecimentos a respeito dessa
questão para que não pairem-dúVidas a respeito da honorabilidade da 1•-SeCretaría-na con_d_u_ç_ão e na coordenação dos concursos públicos, aprovados e convocados
pela Mesa Diretora do Sl:::nado Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Marcelo Miranda) - A informação será encaminhada ao Presidente Moacyr Dana.

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra, para uma breve .comunicação,- ao -nobre
Líder Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB Para uma comunicação.) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
infelizmente, não pude apa~'tear o nobre Senador Henrique Santillo, pois S. Ex• estava pedindo uma siritples informação à Mesa. O meu objetivo era tãowsomeniC- trazer
o meu depoimento a respeito desse assuntO que acaba de
ser versado pelo nobre I"'·Se_cretàrio, e louvar S. Ex• no
encaminhamento dos assun-tos- adffiinistrativOS do SCnado Federal. Foi realmente de sua iniciativa a realização
dos últimos concursos públicos nesta Casa do Congressp
Nacional, a começar pelo concurso para 25 assessores de
alto nível que integrarão os _quadros do Senado Federal,
e cujos resultados já ~tão .sendo ultimados par~ efeit"o de
cOntr.atação. Por igual, S. Ex•. teve a iâéia, que foi aprO-
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vada pela Mesa, da admissão, mediante concurso públiCo, de 150 datilógrafos. O que é muito importante; Porque inova inteiramente o processo de admissão de servidores no Senado Federal.
Quero, ao terminar estas palavras de louvor ao Senador Henrique Santil!o, cuja co_nduta paira acima de qualquer suspeita e merece os nossos aplausos, dizer que S.
Ex• levou esta matéria para uma reunião da Bancada do
PMDB e teve -ali o apoio unâriírile-de todos os_ companheiros para que levasse avante esse seu elogiável procedimento à frente da !~>-Secretaria do Seriado Federa].
Eri_o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Claudio no r Roriz- Gal vão Modesto_- Odacir Soares - Jão Castelo -José Sarney- João Calmon A_maral Peixoto~ Amaral Furlan- BeneditO Canelas
-José Fragelli- Jorge Borohausen- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (MarCelo Miranda) ___:_A- Presidência comunica a·o plenário que, de acordo com deliberação anterior do plenário, ao aprovar o Requerimf:nto
n9J44, de 1984, de autoria do Senador LourivalBaptista
e outros Srs. Senadores, a sessão do dia 8 de novembro
vindouro será destinada, -em carátef eipecíal,- a reverenciar a memória do ex-Senadoi, Cx-DeJ)i..itadO- FeOeral e
ex-Governador do Estado de Sergipe. Dr. Leandro Ma- t:iel.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Tendo
em vista a Criação,.atravéS da Resolução n~> 22, de 1984,
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a analisar o funcionamento do Sistema Financeiro de Hábitaçào e de seu piíricipal agente·financeiro - Banco NaCíonal d-a Habitação - BN H~ a Pfesidêncíã:, de acordo
com as in0ic3ções das Lideranças, designa, parã integrar
a referida comissão, os Srs. Senadores:
Pelo Partido Democrático SoCial- titulares- Senadores José Lins, Jorge Kalume, Eunice Michiles, Jutahy
Magalhães e Carlos Lyra.
Suplentes Moacyr Duarte, Gabriel Hermes e Berledito
Ferreira.
Pelo Partido do Movimento Democrárico Brasileiro
- Titulares -Senadores Henrique Santi~I~ e João Calmoo.
Suplentes Enéas Faria e Gastão Míiller.
O SR-. PRESIDENTE (Marcelo Miran-da) - Sobre a
mesa, comunicação que vãí -ser lida !?elo __Sr. 11'Secretário.
Ê lida a seguinte
Excelentíssimo Senhor Senador Moacyr Da!la, dignfssimo Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, nOs
ierffios do que dCtefmiria o âri. 43,- àiínea "a", dÓ Regimento Interno do Senado, que me ausentarei do País no
período de 1 a-15 de n·ovembro próximo, com destino à
Corêia, a coilvite do governo daquele País.
Sala das Sessões, 30 àe outUbro de 1984. -Severo Go-

mes.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A comunicação lida vai à. publicação.

Ó- SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - EsgotadO _o !empo ~estin.ado ao Expedieti.te, Passa-se â
C--oRDEM oo DIA

-Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO No 139, DE 1984.
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
Voui.ção em primeiró turno, do_Projet.O de Le{do
Senado n'? 139, de 1984, de aU.tO!ià 00 SenadorNe1-
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son Carneiro, que revoga o Decreto-lei n"' 1.541, de
14 de abril de 1977 (Lei das Sublegt!ndas) tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, da Comissão.
- de ConsHtuiçilo e Justiça.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,~
Reíjeitadú.
O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, solicito Verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- S.erá feita a verificação s~licitada pelo nobre Senador Gastão
MiJIIer.
Antes de proceder à verificação, a Presidência irá suspender a s_essão-jjór ã1glúts minutos, a fim de aguardar a
chegada dos Srs. Seiúi.dores a Plenário.
Esta sUspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e I 5 minutos, a sessão é refiberra às 16 horas e 20 minutos.)

O SR: PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está reaberta a sessão. Pefsistindo a falta de quorum, a Presidência se diSpensa de proceder a verificação solicitada.
O "Projeto de lei do Senado n9 139(84, em regime de
urgência, fica com a sua votação adiada por falta de quo-

rum.
Em conseqüência; as demais matérias da Ordem do
Dia, todas em fase de votação, constituídas dos Projetes
de Lei da Câmara n•s ... 10(81, 44(81, 53(77, 65(79,
14/84, 211/83 e 79/79; Projetas de lei do Senado n9s
13/80 e 4 I /82; ficam com a sua apreciação adiada para a
pt6Xima ses~ão ordinária.

O Sr. Roberto Saturnino- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a_ palavra ao e~inente Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT.:__ RJ. Pronuncia o seguinte discursO. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho aqui em mãos uma matériã extensa e chocante,
publicada no Jornal do País, na seinana passada, referente a uma situação de deficit, que o jornal muito bem
qualifica de rombo de 600 milhões de_dólares, na agência
londrina do lns_tituto de Resseguros do Brasil, rombo
que o IRB, segundo o Jornal do Pars, acumulou, silenciOiianiente, desde 1975, e que, agora, estâ pretendendo
liquidar, também num processo sigiloso, sem que a opinião pública, sem que os cidadãos brasileiros tenham a
menor idéia das-causas da história dC.Ste_vultoso deficit
que mais se apr6senta como um escândalo a mais, um
~pítulo a mais, neste rosário de e_scândalos financeiros
que a Nação brasileira jâ estâ quase que habituada a to~
mar conhecimento.
Consta da referida matéria, Sr. Presidente, que o atual
Presidente do IRB, Sr. Ernesto Albrecht, nomeou, recentemente, para a chefia do escritório de Londres, para
exatamente exercer a sua liquidação, o Sr. Sérgio luiz
Duque Estrada. Mas, nomeou-o, com um salário de 14
milhões de cruzeiros mensaiS, além de nomear, também,
mais três fllncíOnáiíos, filhos de militares, que servem na
Embaixada do Brasil na Üfã--Bretanha.
Ora, Sr. Presidente, essas noticias são reilmente chocantes, como disse logo no início, e mais chocante ainda
é verificar, pela mesma matéria; que, mesnio-com as suas
portas fechadas a qUalquer nova operação aquela agên~
-cia -do IRB mantêm ã.inda um quadro de pessoal com 110
funcionários brasileirOs e ingleses. Enquanto, por exemplo, a Delegacia do IRB, em São _Paulo, que é responsável pOr sessenta por cento do movimento total do InstitUto em todo Brasil, emprega tão-somente 78 funcioiiârlos.
-
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Sr. Presidente, o Ministro Ernane Galvêas, assim
como o Pret;identc do IRB, Sr. Ernesto Albrccht, ambos
estão na obrigação de prestar um esclarecimento cabal a

respeito da hist6ríã desse deficit, das suas origens e da
forma pela qual este problema, esta questão vem sendo
enfrentada pelo lRB no presente momento. Também
uma explicação s_o_bre essas nomeações que parecem in~
teiramente fora de propósito e inteíramente incompatfveis com essa situação de liquidação em que se encontra
aquela agência.
Não é demais lembrar e diz também a matéria do Jornal do Pais que, enquanto mais esse escândalo se desenrolava, enquanto esse déficit se acumulava, o IRS pretendia adotar políticas de austeridade extrema, nas suas
agências brasileiras, política de contenção de despesas,
congelando os valores nos tiquetes-refeição dos seus funcionários, cortando salâri~famflia, paralisando promoções, achatando salários e j>rovo6fndo um estado de
indignação ou quase de revolta no dois mil fi.mcion!rios
desta tradicional instituição, desta importante instituição brasileira. Dificil também compreender porque o
IRB, que detém em sua carteira ORTNs no valor de
mais de 500 bilhões de cruzeiros, está a negociar um
novo empréstimo no exterior, com a Casa Bancária Irving Trust Company, de Nova Iorque, no valorde25 milhões de dólares, destinados a cobrir déficit opefacionais
da instituição. Enfim, Sr. Presidente, são notícias realmente chocantes, são noticias que demandam uma explicação, explicação a ser dada pelo Governo, a ser dada
pelo Sr. Ministro da Fazenda, atravês das suas lideranças na Casa, porque não é possível, complacentemente, se tomar conhecimento de mais um desses escândalos
financeiros, sem que haja a mínima preocupação em sequer dar_ satisfações à opinião pública do País em relação
a mais este caso.
O Sr. José Lins- Permite V. Exf um aparte?
O SR- ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer, nobre Senador José Uns.
O Sr. José Lins- Não tenho, nobre Senador Roberto
Saturnino, nenhuma informação a trazer a V. Ex• no
momento. Mantive contacto com o Ministério da Fazenda, qu(? me prometeu remeter dados sobre a questão,
para uma explicação. Eu as trarei ao plenário, e a V.
com o maior prazer.

Ex•.

O SR. ROBERTO SATURNINO--: Muito obrigado.
Agradeço a atenção de V. Ex•, Senador José Lins.
Soube que o Presidente do Sindicato dos Securitários
do Rio, o Sr. Júlio Menandro de Carvalho, interpelou a
Presidênciá e interpelou até judicialmente o Presidente
do IRB, ma$, sem que, até agora, tenha obtido esclarecimentos satisfafódos a ·respeito do assunto.
De modo que agradeço a atenção do Senador José
Lins, e esperamos nós que estes esclarecimentos, estas informações ·sejam preStadas satisfatoriamente ao Senãdo
e à Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Marcelo Miranda) - COncedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuocia o
seguinte discurso.) - Sr. ~residente, Srs. Senadores:. _
Realizou-se, na semana que passou, promovido pela
Associação-dos Bibliotec.~ios do Distrito Federal, o Encontro Nacional de Biblioteconomia e Informãt_ica, que
contou com o p-atrocínio da Secretaria Especial de Informática --SEI-,- do Instituto Brasileiro_de l_n_form_ação
em Ciência e Tecnologia-- IBICT- da Fundação Centro de Formação do-Servidor Público- FUNCEP- e
o apoio de vários -órgãos públicos e entidades privadas
de Brasília. Por ocasião da abertura do Encontro, foram
empossados os integr~ntes da nova Diretoria do Con-

e
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Agora o bibliotecário não está somente aliviado
selho Fiscal da Associação, que, tendo à frente o seu
de algumas rotinas, mas tem ao seu dispor uma
operoso Presidente, Dr. Emir José Suaidem, conduzirão
nova ferramenta de trabalho, cuja potencialidade
os destinos da entidade ao longo do atual mandato.
não foi lota1mente-explorada e utilizada"~
O conclave se constituiu em proficuo fórum, no qual
E acrescenta:
foram discutidos importantes temas que destacaram a
.. 0 computador, fazendo as tarefas rotineiras e
relevância do papel da atividade da Bib!ioteconomia, e
repetitivas da biblioteca, pode possibilitar que valiosuas relações com a Informática.
sos talentos profissionais possam ser direcionados
Tendo participado da solenidade de abertura - dispara aprimorar a imagem da biblioteca como um
tinguido que fui com a escolha do meu nome como Presicentro dinâmico de Informação, com um amplo esdente de Honra do aludido Encontro- pude constatar a
pectro de serviços a ofere_cer aos seus usuários".
disposição e o elevãdo espírito de trabalho de seus orgaA rnformáttca, convém relembrar, contribui para
nizadores e demais participantes, voltados para o objetiaperfeiçoar as condições de trabalho, melhorar o meio
vo de contribuírem, pelo construtivo debate e intercâmãmbiente, e, até, ampliar as horas de lazer. Mas o procesbio de experiências, com viüiõsos- subsídios para a valorização, sempre maior, da imp-ortante profissão-do Biblioso que leva à sociedade típica da era da informatizaÇão
se não- for bem conduzido pode trazer consigo impactos
tecário.
sociais indesejados, entre os quais os que compreendem
Na verdade, a Biblioteconomia teanscende, no seu siga possibilidade de _substituição de trabalho humano em
nificado maior, a definição de saber técnico que se ocupa
larga escala.
do estudo teórico e prâtiCo da oi'ganização administratiw
Com vistas à eliminação de tais riscos, devem predova, classificação e utilização do acervo bibliogrâficõ. A
minar os esforços- voltados no sentido da permanente
sua razão de ser assume dimensões de maior amplitude,
formação e capacitação dos recursos humanos, de forma
na tnedida em _que se vincula a uma atividade
a garantir a adaptação e integração da força de trabalho
pedagógico-social, de difusão do saber, de informações,
às soHcitações d-a nova civilização que emerge com asode artes e humanidades em geral.
ciedade informatizada.
S significativa a função social do bibliotecário, que,
O Brasil precisa estar cada vez mais atento a essa veralém de atuar como destacado colaborador do homem
dadeira evolução. PreciSamos dominar a tecnologia no
da ciência, dos pesquisadores, dos intelectuais, dos estuse~or !?• dada a sua importância-para o desenvolvimento,
dantes, dos artistas, propicia as condiÇões de acesso ao
comandar o processo de mudanças que a sua evolução
imenso tesouro das mais variadas formas de expressão
vai
provocar na sociedade brasileira.
da inteligência e da sensibilidade humanas.
ReUexões como essas devem presidir,. também, as reNo deSenlpenho de seu relevante papel, o profissional
lações entre a Informática e a Biblioteconomia, de forma
de Biblioteconomia não tC::m se descurado no acompaa resultar bem estabelecido que, embora sensíveis ao que
nhamento das transformações tecnológicas dos novos
é inOvador, devemos forjar, através da discussão ampla,
tempos, capazes de influir no desenvolvimento daquela
as con_dições_de melhor assimilação das tecnologias maratiVidade, de modo especial aquelas relacionadas com o
cadas- pela modernidade. A necessidade de sua adoção,
adventO da sociedade informatizada.
desde
que voltadas à promoção do desenvolvimento, é
Como já se disse; a Informática-- talvez a maior inouma das unanimidades nacionais. Mas é preciso ter cuivação tecnológica dos últims.tempos- constituiwse em
dado de não _elevá-la à categoria de dogma, capaz de
fator comum apto a acelerar todas as demais atividades.
preSCin-dir de debates, dos quais, como convêm à nação
Assim, pois, também no tocante à Biblioteconomia a
democráti_ca, devem participar todos os segmentos da
tecnologia da Informática representa instrumento indisw
cote ti v idade.
pensável ao seu aperfeiçoamento cada vez maior, na meO Encontro promovido pela Associação dos Bibliotedida em que os modernos meios de processamento e circários do Distrito Federal - pode-se dizer - refletiu,
culação das informações possam contribuir no sentido
sem dúvida, a salutar preocupação dos profissionais de
da concretização dos objetivos de difusão da cultura e do
B-iblioteconomia em prOpiciarem o debate amplo e feconhecimento.'
cundo, caPaz de fortalecer, cada vez ffiais, aquela profisImperiosa se faZ a adaptação dessa atividade_às novas
são, que tem contribuído, construtivamente, para o devantagens advindas do processo de informatização da
senvolvimento da cultura e do saber. (Muito bem!)
sociedade, cuidando-se, porêm, que a utilização-da tecnologia da informática se dê s'egundo as necessidades diO ~SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concetadas pelas peculiaridades próprias dos valores que indo a palavra ao nobre Senador Gastão Mütler.
formam a nossa cultura.
Em setor como o da Informática- de vital importânO SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuocia para a realização do progresso e bem-estar so_cial - _
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoindispensável é a adoção de uma tecnologia autóctone,
res:
capaz de assegurar que as atividades da Biblioteconomia
Já estou. cansado de vir a esta tribuna reclamar contra
possa!ll servir ao desenvolvimento cultural do País, evia orientação do Governo Federal, no que concerne a
Agricultura.
tando que essa profissão venha a condicionir-se -como
Este ano já fiz dezenas, sem exagero, de pronunciamera usuária ou consumidora de produtos ditados por
mfmt_ps referentes ao assunto.
modelos estranhos às características da Nação.
O que é trâgiCo-cômico, Sr. Presidente, Srs. Senadores
Os efeitos do uso do computador, pois, não se restriné que o Poder Público Federal, insensível aos apelos dos
gem ao procedimento de tarefas repetitivas, mas podem
produtores rurais, prossegue no mesmo critério, desumainterferir e influir sobre os próprios rumos da Bibliotecono, irreal e preguiçOso, bem como, totalmente burocratinomia, nos seus aspectos socia_l e profissional.
zado -~rie~tado pelos tecnocratas que nunca sentiram,
Merecem destaque as palavras com que o Presidente
na
pele, de forma direta as angústias do homem do camdo EnOOilffO Nacional de Biblioteconomia e Informática
po, Pois, raramente, vai in l~_o sentir as agrUras do agri- Professor Murilo Bastos da Cunha - ch_ama a
cultor.
atenção para a dimensão dessa influência:
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de
"O computador, que inicialmente foi utilizado na
receber_ uma cópia do documento encaminhado ao Presi·bibliOteca para desenvolver tarefas repetitivaS que
déilte -~-a C_Offiissão de _Financíamento de Produção,
ante;tiormente eram feitas manualmente (tais como
subscrito pelo nobre Vereâdor Osias CândidO e pelo Sr.
confecção de fichas para o catálogo de listagens),
Antonio C_ardoso da_ Silva, Presidente do Diretório Muagora está afetando não somente seus processos mas
Ok:ij)al do-PMDB. de Juína, em Mato Grosso.
também a biblioteca como instituição social e o_
-No referido documento os dois líderes da comunidade
bibliotecário como profissional.
de Juína (MT), fazem uma exposição da situação do pro-
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dutor rural do municíptõ e pedem também providências.
Dizem eles, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por exemplo: item c da exposiçãO afirma: -..Além desses contratempos causados pelos fatores acima expostos, há também o drama da classificação, pois, o classificador autorizado permanece na Cooperativa e o produto é entregue
na CASEMAT órgão recebedor distante 6 Km, ficando
o produtor na obrigação de custear o transporte domes-

mo, quando este resolve atendê-los, e segundo fomos informados a direção da Cooperativa alega que o mesmo
está a sua disposição, alegando que, para iss-o, ela concorre com todas as despesas;

b)

Quando as estradas permitem o transporte do

produto, vem o drama da sacaria, que quando requisitadas pelos produtores, a burocracia do agente financeiro
entrava o seu fornecimento causando sérios prejufzos
aos produtores que ficam com o produto co_lhido e empilhado na roça amontoado sujeito a perdê-lo totalmente;"
Adiante dizem os signatãrios no item d: "Qllarido o
desejo do produtor é satisfeito, vem o problema dos juros sobre o fornecimento da sacaria, as quais, já se encontram depositadas no órgão annazenador 15 dias antes do vencimento para pagamento das mesmas, e quando o produtor se dirige ao órgão financeiro sofre a majoração de juros cOrresPondentes aos dias em que seu produto ficou armazenado no órgão recebedor competente,
transação esta que queríamos entender, pois, já a compreendemos;"
No item e, os líderes de Juína denunc~am quando afirmam: "A razão que nos forçaram a vir à presença de
Vossa Excelência, denunciar esses fatos irregulares por
parte dos prepostos da CFP, em Juína pois temos absoluta certeza de que irregularidades são do total desconhecimento da Direção Geral do órgão e esses problemas afetam frontalmente a economia dos produtores e
são fatos dessa natureza que vem desgostando o produtor brasileiro obrigando-os a abandonar o campo e
mudar-se para as grandes cidades causando sérios
problemas sociais, os quais, naturalmente é do vosso conhecimento".
Por último, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, no último
item (f) eles fazem uma pergunta: "'Antes de finalizarestas justificadas denúncia_s_tomamos a liberdade de fazer
uma pergunta: Como pode o produtor rural brasileiro
trabalhar decentemente enfrentando obstáculos dessa
natureza? O qiie será de nossa Pátria se os prOdutores rurais se cansarem e resolverem não mais produzir? "Será
que conseguiremos sobreviver?"
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sua totalidade
o documento e faço um apelo ao Sr. Presidente da CFP
para, pelo menos, mandar averiguar as denúncias e qUeixas de dois Líderes da comunidade de Juína, em Mato
Grosso~ Há necessidade de se constatar, no local, a veracidade das graves denúncias e informações coiistrüfivas
encontradas no documento remetido.
Juína, 19 de outubro de 1984
Exm' Sr.
Presidente da
Comissão de Financiamento· da Produção
Brasília- DF.
Senhor Presidente,
Os signatáiios da presente, Osias Candido, Vereador Líder da Bancada do PMDB, Antonio ·ear~
doso da Silva, Presidente do Diretório do PMDB,
vêm por intermédio deste, levar ao conhecimento de
V. Ex', solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis os seguintes fatos qUe lamentavelmente
vêm empanar o brilho e as funções da CFP junto
aos produtores ruraiS de nosso Município:
19)- Os produtores do Município de Jufna, so~
frem diversos contratempos na c-omercialização dos
seus produtos por diversos fatores, como Sejãm:
a)- devido o péssimo estado das estradas do
MunicípiO não oferecerem condições para o transw porte do produto até o centro de comercialização;
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b)- quando as estradas permitem o transporte
do produto, vem o drama da sacaria, que quarido
requisitadas pelos produtores, a bur_ocracia d_o
agente finãnceiro ·entrava o seu fornecimento causando- séri_ci_s prejuízos aos produtores qUe ficam
com o produto colhido~ empilhado na roça amontoado sujeito a perdê-lo totalmente;
c)- além desses contratempos causados pelos
fatores acima expostos, há também o dr:am_a_ da classificação, pois, o classificador autorizado permane- cena Cooperativa e o produto é entregue na CASEw
MAT órgão recebedor distante 6 Km, ficando o
produtor na obrigação de custear o transporte do
mesmo, quando este resolve atendêwlos, e segundo
fomos informados a direção da Cooperativa alega
que o mesmo está a sua disposição alegando que
para isso ela concorre com todas as despesas;
d) Quando o desejo do produtor é satisfeito, vcem
o problema dos juros sobre o fornecimento da sacaria... as quais, já Se encontram depositadas no órgão
armazenados 15 dias antes do ·vencimento para pagamento das mesmas, e quando o produtor se dirige
ao órgão financeiro ·sofre a majoraÇão de juros correspondentes aos dias em que seu produto ficou armazenado no órgão recebedor competente, transação esta que queríamos enteilder, pois, já a cOmpreendemos;
· e) A razão c}ue nos forçaram a vir à presença de
V. Ex', denunciar esses fatos irregulares por parte
dos prepostos da CFP, em Juina pois temos absoluta certeza de.que irregularidades do total desconhecimento da Direção ÓÚal do órgão, esses problemas afetam frontalmente a economia dos produtoreS e são fatos dessa natureza que vem desgostando
o produtor brasileiro obrigando-os a abandonar o
campo e mudar~Se para as grandes cidades causando sérios problemas so·ciais, os quais, naturalmente
é do vosso conhecimento;
- f) Antes de finalizar estas justificadas denúncias
tomamos a liberdade de fazer uma pergunta: como
pode o trabalhador rural brasileiro trabalhar decentemente enfrentando obstáculos dessa natureza? O
que será de nossa Pátria se os produtores rurais se
cansarem e-resolverem não mais produzir? Será que
conseguiremos sobreviver?
Senftor Presidente,
Tudo isfo é larnentavel, porém confiamos plenamente de que as providências serão tomadas e que
este estado de coisas tenham um paradeiro definitf.:
voe que V. Ex' saberá como agir, assim esperam-os
para que não vejamos nosso Município" sofi"er novo
escândalo do milho, feijão ou arroz, nosso Municfpio ê progressista e dependemos muito do produtor
rural, verdadeiros sustentáculos desta grande
- Nação".
Ao encerrarmos, queremos agradecer antecipadamente as providências que serão tomadas, cofo~_
cando nossos préstimos particulares ao inteiro dispor·de V. Ex•
-Atenciosamenfé. - ·osias Candido, VereadorAntonio Cardoso dã. Silva, PresiOente do Diietório.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a. palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS _:_-BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Conseguida a nova Lei Salarial, obtido outro snpera'rit na balança de pagamentos, o Brasil volta a viver
a esperãnça de um novg crescimento para os próximos
anos.
E a- classe- empresarial, tanto quanto a classe política,
coineçam a iilventar meios para reativar o mercado iri-
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terno, prover ãs necessidades básicas do homem brasileiro e ttintar a reativação da economia.
Evidentemente, muitos óbices têm impedido esse deside.tanuil, .riOs..úlliinos meses, mas no nosso entender, de-vemos enfrentá-los, a partir de duas óticas prinCipais,
isto é, teremos de conseguir tanto o aumento do poder de
compra do brasileiro, quanto o incremento de sua capaw
cidade de poupança.
A conjuntura atual revela inúmeras anomalias no tocante _ao desempenho do mercado interno.
Constata-se, entre outras coisas, insuficiência de consumo de bens e serviços, pela diminuição do poder aquisitivo de todos os assalariados.
Se esta constatação se faz, principalmente, pela permanência do índice de inflação ascendente, ela é também
fruto do desemprego, do subemprego ou do achatamento salarial daq!.!ele~ que se situam no topo da pirâmide.
No tocaflte f p-rodução, tambêm são notórios Os desvios, desde que o País passou a produzir, predominantemente, para exportar.
Apregoa-se a descapitalização dos pequenos produtores, a dificuldade de acesso ao crédito e a alta taxa de juros, também.internarnente.

O alto custo de produtos brasileiros, obtidos através
de tecnologia cara ou pouco adequada, reflete-se no
preço final das mercadorias e detennina a diminuição no
ritmo das vendas pela impossibilidade generalizada da
compra de bens e serviços.
A carência de poupança interna é notóría e sem os
atrativos da correção monetária e de melhores remunerações ela tlão estimula o espírito especulátivo de nossos
poupadores~

A credibilidade de instituições financeiras não oficiais
tem sido, notoriamente, posta em dúvida.
Do mesmo modo que as inovações da Lei 6.404/76
sobre as sociedades por ações não conseguiram atrair sufuciefftemente acioriistas e debenturistas para o nosso
mercado de investimentos produtivos.
E os empréstimos externos têm sido uma constante,
que aumenta excessivamente a nossa dívida externa.
Logo, são duas as principais políticas a serem perseguidas pelo Brasil, a saber.
I - o incremento da possibilidade de comprar e consumir, e
I I - o incentivo à capacidade de poupar e investir.
A política de incremento à aquisição e ao consumo deman.da o pleno emprego, tanto como a abundância de recursos.
Não pode ser implementada de modo unilateral, visando apenas a favorecer às partes economicamente
mais fracas do mercado consumidor.
Requer preocupação com os vários atores da cena econõmica, a saber: o empregador e o empregado; o produtor e o consumidor.
No que concerne ao emprego, as estratégias relativas
ao empregador são tão importantes quanto as medidas
de proteção do assalariado.
É o empresário quem acolhe a mão-de-obra e lhe oferece empregos e salários.
É necessário, pois, para aumentarwlhe o desejo de oferecer emprego, favorecer a sua situação de empresãrio
através da diminuição dos excess-ivos ónus de o·rdf:D;l fiscal, previdenciária e social, que pesam sobre ele. ·
Mantendo em cada empresário a necessária postUra,
condizente com a função social que lhes é atribuída, urge
acabar com formalismos e burocracías, principalmente
no que diz respeito às pequenas e médias empresas.
Do ponto de vista do empregado, o essencial é a recomposição -de seu poder de compra através de uma politica salarial menos atrelada ao FMI e mais voltada para
o mfnimo Vftal; qUe ã-·digniOaâe do honlem requer.
Nem arro.chos, nem reajustes excessivos, mas criatividade na maneira de remunerar sem inflacionar em demasia!
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Uma maneira, sem dúvida, justificável nesta via, seria
a participação do empregado nos lucros da empresa,
como forma indíreta de renumeração.
Há que se pensar tambêm em piarias menos onerosos
para sitisfazer~lhe o ideal da casa própria e a utífíziiÇãO-

menos traumatizante do seu FGTS.
Igualmente, as _estratégias relativas à produção devem
privilegiar o produtor de bens e serviços úteis sem diQuecer aquele que os deve consumir.
Quanto ao produtor, urge descobrir um sucedâneo aos
subsídios, indesejados pelo FMI e certos parceiios comerciais, para tõrnãr justifíCá_vel, rendosa e ffiaiS segurã

a misSão do produtor.
· Uma polítíca intdí&:ente de contole de preços, que não
o prejudique, é necessária. Do mesmo modo que é vital
possibilitar~ lhe uma-diminuição nos custos de prOduÇ"ão.A garantia do preço míil1mci,- a Compra das safras, a
recomposição do--Pat"rímôiiiõ dO agríCiiHOr, que pei-de o
seu trabalho pelas fatalidades da natureza, têm de ser
íinaginadas de modo_ eficaz. No tocante ao consumidor, ê iffipresCindívé] acompanhar a evolução Icg'is!ativa estfilngeira, qUe Vai põsSibili~
tando novos príncípios de proteção ao consumidor na
atividade contratual do dia-a-dia.
Se devemos pensar em termos de oferecer ao consumidor melhor acesso ao mercado de bens e serviços por
preços menores, não podemos nos furtar a uma mais eficaz legislação de proteção ao consumidor, que pUna,
com propriedade, os crimes contra a economia popular.
A polítiCa de In-centivo à poupança e ao investimento
produtivo foi uma das razões que determinaram nossa
legislação sobre o mercado de capitais e uma maior euforia dos pequenos investidoies.
Neste setor de poupança e inveS-timentos, o fundãrilC:n~
tal é a credibilidade dos_bancos e das instituições finaceiras, pois eles não podem decepcionar, nem frustrar as
ilusões_ dos poupadores, dos acionistas, dos debenturistas.
Estamos diante de diferentes formas de econoffiizarou
de investir e não podemos favorecer a todas, sem qualquer tipo de opção, que reSPonda às nCceSsídàd.és dO
País.
--Urge conclamar a verdadeira poupança e banir as prâ~
ticas de mera especulação.
·
Também aqui, hã que distinguir entre os atares: de um
lado, os bancos e as instituições financeiras; de outro, os
grandes e pequenos poupadores, acionistas, debenturistas._
Não haverâ vontade de poupar se as instituições finallceinis não forem sérias, S;arantidas, consolidadas. ~
Há que sanear, de uma vez por todas, os agentes do
mercado.
•
O Bànco Central não pode ser omisso e-tem- áe3gir,
sempre, com carãter preventivo.
Mas, se a repressão for necessária es(a deverá ser feúã";
qualquer que seja o destinatário da medida.
As instituições deVerri "ofe!eder Vantãgens 3. ·queni lhes
empresta, mas, certamente, precisa ser revista a insti~
tuição da correção monetária.
Ela tem sido causa de euforia ilusória e tem pesado em
todos os setores _da vida económica e, certanlente, não
foi uma medida isenta de ímplicações negativas.
Se é preciso atrair a PoUPança, ê indispensável con· .
cientizar o poupador de seu papel rele-vante e de suas
obrigações para com o Brasil.
o poupador deve ser discíplinado e acc:itar formas menos ostensivas e mais espaçadas de remuneração de
capital.
Quanto às insúfufções financeiras o mesmo san~en
to de mercado se faz necessário, com uma Comissão de
Valores Mobiliários, cumprindo fielmente a missão para
que foi institt:iíaã..
Ela deve zelar pela seriedade dos títulos oferecidos nas
Bolsas de Valores ou no mercado de balcão e agir, preferentemente, de maneira preventiva.

seu

.-Não pod~ndO-Pactuar com qualquer tipo de desigualdade de tratamento entre pequenos, grandes e médios in--vestidores, tem- de manter uma postura totalmente im~
parcial.
-Deve Cobrar os deveres sociais dos acionistas controla~
dores e estar sempre alerta na proteção dos rriinoritârios.
Do mesmo modo que necessita estar vigilante quanto
aos títulos oferecidos ao público pela via das debêntures.
Srs. Senadores,
O foriã.Jecimento do mercado interno é uma necessidade bâ,Sica da economia brasileira.
Não Se dai'á sem um bom- nível de emprego e Uma produção em escala capaz de atender à demanda interna,
tanto quanto às necessidades de exportação.
A reativação da economia requer aumento d"ã. capaci-dade de consumo e poupança do povo brasileiio.
Exige, sObretudo, queda do índice lnflacíõriârío.
- :É um trabalho gigantesco, mas c-om esforço, dedicilção e patriOtismo haveremos de vencer as dificuldades
que se apresentam diante d~ nós. (Muito bem!)
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 1.360 e 1.361,
de 1981, das Comissões:
-de Legislaçio Social; e
~ de Educaçio e Cultura.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câffiara n9 65, de 1979 (nM.257 /77. na Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferrovíár1a Fi!deral a seus ocupantes, tendo
PARECERES sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
-de Tramport s, Comunicado e Obras Pu"bllcas, 1' pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável aO
· Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, J9 pronunciamento; favorável; 29 pronunciamento: favorâvel à Emenda de Plenário; e
-de Constltulçio e Justiça, pela constituCionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenârio~

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Não hã
mais oradores inscritos.
Nadam ais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car~
neiro, que revoga o Decreto-lei no;> 1.541, de 14 de abril de
!977 (Lei das sublegendas). tendo
-PARECER ORAL, favorâvel, proferido em Plenârio,
da Comissão
- de Constituição Social; e

2
Votação, em turno_único, do Projeto de _Lei da Câmara
n? 10 de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa dC: origem), que dispõe sobre a áposentadoria, com proventos integrais~ dos
ex~combatentes segurados da Previdência Social, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob ii• 354 e :355, de
!981, das Comissões:
- -de Legislação Social; e
- de Finanças.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-ra n'? 44, __ de_l98L(n9 587/79, na Casa de origem), que
-=ve_da aos veículos de comunicação de massa (râdio, tele..
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
·qualqUer· õuti"o tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veic:ulação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, cOpiados - imagem e som:- por profissionais e
emPresas brasileiras; tendo
--PARECERES: sob n9s 186 e 187, de 1983, das Coffiissões:
_
- de-Econom-11., favOrâVet, com voto ven~id~ dos Sena·
dores Bernardino Viana, Jose Lins e Leonir Vargas; e
-:___de Finanças, favorá_yel
4

Votação, em _turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 53, de 1977 (n9 2:27/75, i1a Casa de origem), que dispõe
sobre condições a observar na renovação de contratos
de atletas profissionais, e dã Outras providências, tendo

Votação, em turno único. do Projeto de Lei_ da Câmara
o\' 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que in~
traduz modificações na Consolidação das Leis do Traba~
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de l.;o de maio de
1943, para o fim de assegurar estabi_lidade_ pro_vis6ria à
mulhe-r trabalhadora que contrair núPcias, tendo
PARECERES, sob n's 299 e 300,_de 1984, das Comissões~

·~de

Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
. . .:. . de Legislação Socilll, contrário.

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n92ll, de 1983 (n94.112/80, naC~sade origem), que
·ãcrescentã parágrafo único ao art. 39 da Lei n~' 1.060, de
5 de fevúciiO"-de 1950;que trata da assistênciajudiciãria
aos necessitados, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, de 1984, da
Comissão
- de Constltulçio e Justiça.

8
VOtação, em turno únicO (apreciação prdiminai-dajuJJdicidade,_nos term-os do art. 296 do RegirilentO Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pai"ágrafo
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agoSto de 1960, que
dispõe sobre a Lei OrgâniCa da Previdência Social, alterada pela Lei nQ 5.890, de 8 di junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n~'s 692 e 693, de 1982, das Cõriiissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de Substitutivo que apresenta~ e
- de Consti~çio e Jmgtiça, pela injuridicidade do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social,
com v~to vencido, e-m separado, do Sena_dor Franco
Montofo.

9
Votação; ein segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13 de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran~co, que estabelece abaiífnento nos preços dC: derivados
-do -petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autêinorrlos, tendo
PARECER, sob n9 533, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a red.ação do vencido.
(Dependendo da votação do Regimento nq 240/84, do
Senador virgílio Távora, solicitando seja o projeto sub-
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metido a votos nos termos do arL 315 do Regimento Interno.)

lO
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acres_c_enta artigo ao Decreto-lei n' 594,
de 27 de maio de 1969 que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dã oulras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comis-

sões:
-de Consdtulçl.o e Justiça - tt pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Fin-anças; e
-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que
oferece.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Estã en·
cerrada a sessão.
(Lel'anta-se a sessao às 16 horas e 30 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 29-1084 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR/tfENTE.

O SR. HENRIQUE SANTILW (PMD!l- GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. -senadores:
Nos últimos vinte anos, as políticas governamentais tiveram o objetivo, entre outros, de baratear a mão-de-obra, pelo arrocho salarial, reduzindo a participação
percentual da massa de salários no PIB nacional, com as
conseqüências sociais que ai estão.
Essa pbHtiCa concentfacionista, cuja CaracterístiCa
principal foi o achatamento salarial, primeiro foi justificada pelo autoritarismo militar-tecnocrâtico como indispensãvel ao desenvolvimento do País. Era preciso fazer o
boto crescer para depois reparti-lo, repetia o refrão te-c-nocrâtico. Posteriormente, após breve ensaio de arremedo distributivista, "iriteõsificaram Otsinagamento_Salarial
sob a alegação de que só assim se poderia combater o desemprego e a inflação.
De todo~ os assalariados, no entanto, foram os servidores públicos, de todos os níveis da Administração, 1'0..
dera!, estaduais e municipais, os que mais prejudicados
foram, nos últimos 20 anos, Pela política de esmagamento salarial adotada.
Nesse período, o Estado,_ ..inchou-se" no País,
hipertrofiando-se 'desmesuradamente, alcançando de
forma direta todos os setores da vida nacional, elevandose para cerca- de 5_ milhões o número de servidores da
União. Em contrapartida, após 1964, inúmeras conquis-tas dos servidores públicos foram revogadas autoritariamente, a começar pelo Plano de Classificação de Cargos,
.estabelecido pela Lei 3.780, de 1960. Em seu lugar, foi
feita uma-moi'liagem falsa de um novo Plano de Classificação de Car&ôs-, que teve a finalidade de deixá-lo em
'aberto para todo tipo ·de casuísmos e distorções.
Ao lado disso, foi incentivad-a a proliferação de empresas de prestação de serviços e locadoras de mão-deobra, em geral explorando de forma selvagem os trabaJhãdores, desde os serviços de conservação e vigilâncfa,
até os serviços de nível superior, e reduzindo ainda mais
as possibilidades de atendimento ao servidor público
brasileiro.
Mais que tudo, no entanto, é a questãO salarial a mais
fundamental e imediata a afligir os.servidores públicos
brasileiros. Nunca foram tão mutilados os seus·salários
como nos dias atuais. No GovefnlY Figueiredo, prínci~
palmente, a situação acabou atingindo níveis insuportáveis, com reajustes sempre muito inferiores -ao INPC,
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sempre em duas parcelas, aumentando ainda mais a defasagem. Por'iSso mesmo, a esmagadora maioria dos servidOres públicos vive situação de penúria.
Essas considerações permitem admitir que as famfliaS
do funcionalismo Público brasileiro não tiveram, ontem,
Sr. Pfestderite, 28 de outubro, dia a ele consagrado, motivos para Cômeinúrações. A realidade é a angústia dos
balX:os salários, da redução do padrão de vida da esmagadora maioria dele, do desestímuto ao aprimoramento
da prestação de serviço público. A realidade é a de Governos, em todos os níveis da Administração Pública
descafregando sobre os ombros dO funcionalismo púhli·
co o _ônus de desastrosas g_estões administrativas e de
suas mazelas e Corrupções, levando a déficits orçarn~n- _
tá rios insuportáveis, a ainda mais 1nsuportáveis os_ efidivi_d_amentos Públicos. 0- esmagamento dos servidores
passOu a ser rotína para o combate aos déficits públicos,
sempre ampliados pela' corrupção.
Esse esmagamento dos servidores públicos ·só é possí~
vel dada a sua total desmobilização e seu baixíssimo grau
de organização. A lei autoritária QUe ã.festá nã.oJh_e per·
mite sindicalizar·se e suas associações são ainda muito
destituídas do podi::r mobilizador. Afinal, Sr. Presidente
e _Srs. Senadores, são 20 anos de repressão e _de illtimidação permanente sobre a sociedade brasileira como um
todo, e, principa!'?ente, sobre os servidores_ públicos.
Mesmo- nos Estado.$, tal política só é-possível dado o baixo gra11 de org_ani~~ção de seus servidores.
Os SUperâVits orÇamentários, quer da União, quer da
maiOria dos EStados, estão sendo possíveis graças a pOlítica de esmagamento salarial imposta aos servidores
públicos, de Um modo geral. Mais que justa, por isso, é
sua luta por reposição salarial. E mais: que se faça, em
novembro do corrente ano, reajuste com base em 100%do JNPC e, daí por diante, que se estabeleça a...semestralidade dOs seus reãjusú::s salariais ainda com base em 100%
do lN-PC, que se estabeleça a equiparação de-vencimentos entre os servidores ativos e inativos, bem como a
proibição de contratação de mão-de-obra indireta atravês de firmas particulares de prestação de serviços, com
absorção pelo serviço público, dos trabalhadores já contratados.
Da mesma forma, é justa a reiViildicação de equipa·
ração dos servidores do Executivo com o do Legislativo
e )udiciário, da extensão do 139 salário aos estatutários,
a aprovação de flO~o Estatuto· dos Servidores PúblicoS
que restabeleça_ regime único para todos e o reconheci·
menta do direito de sindicalização.
Desta tribuna, apresento tninha solidariedade aos seévid_ore públicos brasileiros, de_ todos os níveis da AdministraçãO Pública, e às suas maiores reivindicações.
Quero ter, também, Sr. Presidente, o prazer de encaminhar à esta Presidência projeto de lei de minha autoria. É o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•

, DE 1984

Esta&etece crit~rios pua reajustamento salarial do
servidor público e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O Poder Executivo fixará o índice de reajuste
salarial d_os s.ex:Yid_ores públicos da administração di reta e
indireta com base em 100_% (cem por cento}, no mínimo,
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
para todas as categorias.
Parágrafo úniCo. O reajuste de. que trata este artigo
será efetivado semestralmente nos dias 19 de janeiro e 19
de julho de cada ano, utilizando-se -o INPC do período
de 6 meses que anteCede essas datas_.
Ait. 29 Fica proibida a contratação, bem como arenOvação de contratos existentes, por órgãos da adminis·
traçãó dkC:ta e iridireta, de empresas prestadoras de ser-

4035:

viços, locadoras de mão-de-obra, para execução de tarefas em atividades de natureza permanente.
§ 1<~ _t assegurada a vigência de contratos celebrados
atê a data da publicação desta Lei.
§ 29 Excetua-se da proibição deste artigo a contratação de empresas para execução de trabalhos de natureza eventual cuja espeCiali.dade não esteja inserida no ãmbitó- de attVíõades abrangidas pelo Plano de Classifi.
cação de Cargos do Serviço Público Civil da União.
Art. 3<~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
ArL 49 Revogam-se as disposições em contráriO.

Justificação
Pretendemos com a iniciatiVa do presente projeto corrigir o tratamento que se vem dando à classe de servidores públicos do Brasi_l, no tocante à sua remuneração.
A- fixação de p~rcentual mínimo de reajuste salarial
nos termos que propom-os virá, sem dúvida, minimizar
as agruras poi que passa a abnegada classe dos funcionários públicos brasileiros, cuja conduta, sempre cordata
e humilde, aliada à importância de sua atividade essencial exeçutada sempre a contento, apesar da baixa retribuição, tem levado os nossos Governos a legislarem, invariavelmente, sob o seu ponto de vista e à luz do _seu exclusivo interesse, sacrificando demasiadamente aqueles
que agem como seus prepostos, tudo em nome do controle dos gastos públicos.
Verifica-se, _entretantO, que os servidores públicos já
pagaram um preço _alto demais por conta desse controle
e que o sacrifício que lhes é pedido atualmente é muito
superior ao que podem suportar.
O reajuste com base no INPC e a semestralidade. nas
concessões configurariam atendimento às mais Ur+gentes
reivindicações da classe.
Faz.se n'ecessário, t<imbêm, coibir a atuação do chama-do IeasinJi de mão-de-obra que vem se tornando comum no serviço público, rentável negócio para as empresas que o praticam, desumano para o trabalhador e_ da.
noso para o Serviço Público.
A locação de mão-de-obra através de empresas de
prestação de serviços torna-se demasiadamente one_roso
na medida em que a locadora aufere excepcional lucro
computado sobre o trabalho executado por terceiros. A
Adminístração Pública poderia contratar esses serviços -'diretamente com quem os preSta, a preços bem menores
do que os que paga a essas empresas, fato facilmente
com provável.
Estas as razões que nos levam a apreser11ar o presente
projeto, suficientes, titmbém, para 'acreditarmos na sua
aprovaçã9 pelos ilustr~_ me_mbros desta Casa.
Sala das Sessões, 29_ de o~tubro de 1984. - Henrique
Santlllo. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADQ J'ELO SR.
HENRIQUE SANT/LLO NA SESSÃO DE 29-1084 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO.
Pa_rª explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
Sabe V. Ex•" que estamos aqui para lamentar da forma
a· rilais ciVilizada possível, porque acr-editamos num Brasil civilizado com_ um Congresso civilizado. V. Ex•. na
sua faia, discorreu a -respeito da ocorrência na Mesa do
Senado, que acabou redundando com a edição daquele
__ _Ato n9 ~. Qu~r_o que V. Ex•, com_ a devida vênia, me permitã colocar aqui, mais uina vez, a minha posição durante todo aquele episódio~ e o fato de ter insistido com V.
Ex~. sobretudo por ser aquele dia uma segunda-feira, dia
em que o Congresso Nacional, na verdade, conta com
poucos parlamentares presentes, ter insistido com V. Ex•
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brasileiro. Cada um está aqui para defender as suas ideias, dar as suas impressões sobre as ocorrências, ocorram
elas onde ocorrerem, onde possam ocorrer, no meu estado ou no estado de qualquer um dos Srs. Senadores, jâ
que somos todos, aqui, parlamentares, para representar
a Nação brasileira, os interesses da Nação brasileira e temos o direitá de--colocar aqui aS nossas irriprésSões, o
nosso posicionamento a respeito dos fatos e das ocorr_ências que possam haver em todo o- País, e em relação à
Mesa Diretora especialmente, porque particiPo dela
como indicado pela Bancada do PMDB e eleito pelo Plenário desta Casa.
Quero deixar a V, Ex•, mais uma vez, esta colocação:
tive a impressão nítida de que, propositadamente, se feZ
aquela reunião para pegar a todos desprevenidos, de supreSa, para que, de afogadilh~. se aprovasse um ato tão
impor(ãnte quanto· aquele que- está sendo nacionalmente
_criticado. Aliãs, todos os setores da imprensa, unanimemente, criticam aquela decisão da Mesa. Eu, pela primeira vez o faço pubHcamente, embora o tenha feito com
veemência na reunião presidida por V. Ex• naquela
segunda-feira.
Eu precisava dizer isso, Sr. Presidente, porque poderia
ficar Parecendo que eu tivesse concordad~ com _a__forma
pela qual aquela reunião fof conduzida. Eu discordei
desde o primeiro-rnsulnte, embora não tenha vindo aqui,
até por uma questão ética, dizer publicamente o meu posicionamento, afirmar publicamente o meu posicionamento. Mas, acho que chegou o momento, eu precisava
dizer isso, registrar isso nos Anais da Casa, pois desdeoo
primeira· instante discordei da forma, inclusive, como
aquela reunião estava sendo conduzida e, mais uma vez,
de forma categórica e enfáticã, inSistente, solicitei o pedido de vista por vinte e quatro horas apenas. Veja bem, eu
não tentava protelar coisa alguma, eu não p~di por cinco
dias, _eu não pedi por três dias, e~ pedi por vinte e quatro
horas para que a Mesa se reunisse no dia seguinte-e ti-3tass_e da questão novamente, para que _cada um desse o _
seu voto da forma como bem o desejasse; cada Senador
tem o direitO de dar o seu vo_to_da forma como_ bem desejar e depois responder por ele perante a opinião pública
nacional. ~ um direito que cada parlamentar tem ç não
posso desconhecer esse direito. Mas, naquele momento,
pego de surpresa, o único representante das OposiçõeS
ali, eu _deveria ter tido o direito de pelo menos ter vista
por 24 horas para discutir previamente- aquele projeto
com os meus pares, cbm a Liderança da minha Bancada
e com a Ex_ecutiva do meu Partido. (Muito bem!)

que me concedesse, pelo menos, uma vista de 24 horas àquela proposição --que ãcabava de, inopinadamente, ser
apresentada pelo ilustre Senador Lenoir Vargas, e que,
em vista de ter sido apresentado eu diria, de surpresa, deveria eu, usando o dispositivo regimental adequado, solicitar de V, Ex• aquele pedido de vista no prazo de 24 horas. Mostrei a V. Ex• que, de acordo com _o Regimen:tõ
· Interno, na Comissão Dirdora, como em qualquer Comissão do Senado, o Parlamentar-membro tem o direito
de pedir vista por até cinco dias, dependendo dele usar

ou não os cinco dias, como deterrriina o próprio Regimenta.

V. Ex•, infelizmente, não me concedeu esse prazo-. Não
me concedeu vista por vinte e quatro horas para que pudéssemos serenar os ânimos e discutir, da maneira mais
civilizada possível, uma questão tão importante QUantO
aquela, que a Mesa estava eMminando. Sabe V, Ex• que,
em princíPio, não me Coloquei contrário, porque não caberia colocar-me contrariamente sobre um assu_nt_o__que
eu precisaria estudar, discutir com o meu Partido, discutir com os demais Pares do Senado e também com os.Srs.
Deputados, afinal trata-se de u_m problema de interesse
do Congresso Nacional e de toda a Nação.
InsisÜ com veemência juritó a V, Ex" e com os demais
membros da Comissão DirCtora do Senado; ali prêsentes
-eu o único parlamentar da Oposição, presente- infelizmente, V. Ex• não me-concedeu esse prazo. V. Ex•, por
fim, alegou razões de foro íntimo para negar-me o pedido de vista por vinte e quatro horas, concedendo-me, ê
bem verdade, por duas horas, que aceitei. Antes is-só-do
que nada, jã que eu precisaVa estudar aquela proposta
juntamente com a Liderança de meu Partido, com a Executiva, juntamente com os meus companheiros, que ali
representam o meu Partido, porque eu não me represento pessoalmente na Comissão Di(~to~:á, ripreSerifo ali_ o
meu Partido, fui escolhido por minha Bancada, fui esco-lhido pela Bancada do PMDB para ser o 1~>-Secretârio
do Senado, eleito por este Plenário.
Portanto, mais U.Ina vez, deixo aqui bem claro que a
impressão que tive e tCnho, Sr. Presidente- e veja bem,
V. Ex• não leu nenhuma declaração de ffiinha parte, alusiva a esse fato, prestada a qualquer dos jornalistas credenciados em Brasília. A única vez que me pronunciei a
respeito disso foi aparteando o 1~> vice-Presidente do Senado Federal, Senador Lomanto Júnior.

Quero deixar aqui ma"is- Umã vez registrada a miriha
impressão, Sr. Presidente, de que, embora V. Ex• não tenha tido conhecimento prévio, aquela reunião- infOrmal
que fizemos na manhã daquela segunda-feira fói Premeditadamente" realizada para apresentação daquela proposta.
Esta a impfessãõ que tive e tenho; Sr. Presidente, e deíxo aqui registrada.

O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, pergunto se
posso apartear o nobre Senadof? Não sei se "S. Ex• estâ
usando a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sr. Senador,
V, Ex• poderá falar após, de acordo com o art._l6 dO-Regimento Interno, porque foi citado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Sr. Presidente,.

não citei nenhum Senador e faço questão de não citar
nem V, Ex• nomínalmente. Citei o Sr. Senador Lomai:lio
Júnior, Porque lhe dei um aparte quando S. Ex• veio
aqui defender- é um direito que S. Ex• tem- 8. decisãoda Mesa, de que participa. Eu coloquei a minha impressão, o meu posicionamento no aparte a- um discUrSo do
Sr. Senador Lomanto Júriioi: NàO o es"tou "citando para
denegrir a pessoa do Sr: Seilador LomantO Júriior, iampouco para desconhecer-lhe o direito de defender as suas
posições: ê Um-direito que S. Ex' tem, que todos temos,
da forma civilizada como deve proceder o parlamentar

ATO DA COMISSÃO DffiETORA
N• 18, DE 1984

-

- -A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso- de
suas atribuições-.- resolve: -- -- Art. 1~' O ãrt. 3~> do Ato da Comissão Diretora n~' f3,
de 20 de junho de f980, passa a vigorar com a seguinteredação:
.. Art. J'i' O Senador, investido na função de
-Ministro de Estado, Governador do Distrito Fedéral, Governador de Território, Secretário de Estado
--ou·-prefeftO de Capital, a que se refere o art. 36, ca·
put, da Constituição, ·poderá optar pelos subsídios
estabeleciâos no art. 11' e seus parágrafos, combinado com o art. 3~>, ambos do Decreto Legislativo n~
114, de 1982."
Art. 2~> Este At_o vigora partir de li' de outubro de
1984.
Sala -da Comissão Diretora, -5 de outubro de 1984.Moacyr D~la- Henrigue Santillo- Lenolr Vargas "":":'
Odacir Soares - Almir Pinto.

a

ATO DO PRESIDENTE N• 72, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-

Outubro de 1984 ·

gação de competência que lhe foi outorgada pelo AtO n~
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1978, da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução nl'
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regiw
me jurldico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de Francisco
Naurióes BarroS, para o empre"go de Assessor Técnico,
com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS~3, a partir de I~> de outubro de 1984, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Gaivão Modesto.
Senado Federal, 29 de outubro de 1984. - Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 73, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação--de competêncía que lhe foi outorgada pelo Atá n9
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n~> 12, de 1978, da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução nt
130, de 1980, resOlve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
FundO de -Gãrantia do Tempo de Serviço de Silvando
Barba! h o Rodrigues, para o emprego de Assessor Técnico, conl o salário mensal equivalente ao vericimento do
cargo DAS-3, a partir de 19 de agosto de 1984, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Lelioir Vargas.
Senado Federal, 29 de outubro de 1984. - Moacyr
Dalbt, Presidente do Senado FederaL

ATADE COMISSÃO
~ÇOMISSÃO

DIRETORA

8• Reunlio Ordinária,
reallz_ada em 5 de outubrO de 1984
Sob a Pr~idência do Senhor Senador Moacyr Dalla,
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores
Henrique Santillo, Primeiro-Secretário, Lenoir Vargas,
Segundo-Secretário, Odacir Soares, Suplente, e Almir
Pinto, Suplente, às dez horas do dia cinco de outubro de
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a ComiSSão
Diretor~ do Senado_FederaL
Deixam de _comparecer à Reunião, por motivo justíficado, so Senhores Senadores Lomanto Júnior, Prirrie"íro
Vice-Presidente, Jaison Barreto, Segundo Vice·
Presidente, Milton Cabral, Terceiro-Secretãrlo, e Raimundo Parente, Quarto-Secretário:
O Senhor Presidente, dando início aos trabalhos, con. ce_de a palavra ao Senhor Senad_or Almir Pinto, que apresenta parecer verbal sobre minuta de Ato da Comissão
Diretora. que altera o art. 3~>, do Ato da Co~iSsão Diretora n~> 13, de 20 de junho de 19.80, corii. objetivo d6
mitir ao Senhor Senador investido na função de Ministro
de Estado, Governador do Distrito Federal, Governador
de Território,_Secretário de Estado ou Prefeito de Capital, a possibilidade de opção pelos subsídios estabelecidos no ~rt. I<:> e parágrafos, combinados com o art. 3~>, do
Decreto Legislativo n'<' 114, de 1982. O Parecer do Relator, favÔrável à medida, é discutido e aprovado pelos Senh!J~es Membr'?S presentes_, tendo sido assinado_Ato nos
termos da_ minuta apresentada pelo Relator, que vai à
publicaç-ão.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu, Luiz do Nascimento Monteiro, Diretorda Secn!úirfã Administrátiva e ev~ntu.il Secr~lârio da
Comissão Diretora, lavrei a presente Ata, que, assiT!ada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
- Sala da Comissão Díretora, 5 de outubro de 1984.Moacyr Dalla, Presidente. __
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SENA!}OR VIRG!LIO TÁVORA - Manifestação de pesar pelo assassinato da Sr' lndira Ghandi,
Primeira~Ministra da lndia.

I. I -ABERTURA

I .2 1.2.1 -

SENADOR LUIZ VIANA- Falecimento do Professor Macedo Costa.

EXPEDIENTE
Pareceres encaminhados l Mesa

1.1.2 -- Comunicac4es
De Srs. Senadores-que se ausentarão do Pais.
1.2.3 -

1.2.6 -

Leitura de projeto

1.3 Projeto de Lei do Senado n'i' 222/84, de autoria do
Sr. Senador RobertO Saturnino, qUe introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo, na forma do disposto no art. 142 da Constituição Federal, a delimitaÇão da competência da
Justiça do Trabalho.
1.2.4 -

Comunicações à Preoidêncla

- Arquivamento do·s Projetas de lei do Senado n'1s
47/83 e 23/84, por terem recebido pareceres contrários, quanto ao -mérito, das Comissões a que foram distribuídos.

-Convocação de sessão e:rc.traordinãria a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.5 -

Requerimento

N9 278/84, de autoria do Sr. Senador Hélio Gueiros, solicitando homenagens de pesar, pelo falecimento da Sr• Indira Ghandi, Primeira-Ministra da
lndia. Aprovado.

Discurso do Expedleute

SENADOR FÁBIO--LUCENA - Conclusão do
parecer do Procurador-Geral da República, Dr. lno~
cêncio Mártires. a
eiigCiiCia
fidêiidãd-e
partidãria dos delegados das assembléias legilativas
ao Colégio Eleitoral. Articulações de setores minorTtâriOs milífares visàrid0--iiriped1r a-ascensão do Sr.
Tancredo Neves à Presidência da RepúbHca. -- -

resperroaa:

da

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como L!der
- Campanha de mobilização popular em favor da
candidatura Tancredo Neves.

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n9 139/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que-revoga· o Decretolei nll' 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegendas). (Em regime de urgência). Votaçio adiada por
falta ~de quorum.
-Projeto
1.529/79, na
sentadoria,
combatentes
tação adiada

de Lei da Câmara n'il 10/81 (n9
Casa_ de origem) que dispõe sobre apocom proventos integrais, dos exsegurados da Previdência SociaL V~
por falta de quorum.

-Projeto de lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação de massa (râdio, televisão, _cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuârios ou qualquer outro tipo de
_ publicação) aceitar a autorização ou a veiCuiação de
anúncios e de comerciais que não sejam-negOCíã.-dos,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionais e empreSas brasileiras. Votaçio adhuia por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 53/77 (n9 227 (75,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observãfTia renoVação de contratos de atlf:tas profissionaís; e dã outras providências. Votaçio adiada por
falta de quOrum.
--Projeto de_ Lei da Câmara n'il 65/79 (n9
4.257/77, na Cã.sa de- ofigem), que autoriza a alienação de imóveís residenciais da Rede Ferfoviárià

Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n'
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio
adiada por falta de quorum.
- Projeto de_ Lei da Câmara n"211 /83 (nll
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ~o art. 39 da Lei n' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que- trata da assistência judiciaria aos necessitados. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 _79/79 (n'
1.511 /75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n'il 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n' 5.890, de 8. de junho de
1973. (Api-e<:-iação preliminar da juridicidade). Votaçio adiada por falta de quorum.
-..
-Projeto de Lei do Senado n9 13/8Ú, de autoria
do Senador Itamar Franco,.que estabelece abatimento nos preços de derivados do Petróleo e do álcool,
quando destinadOs ao consumo próprio de motoristas profisSionais ·auTôiJ.Omos. Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do_ ~nado n9 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao-Decreto-lei n' 594, de 27 de maio de 1969, que
institui" a Loteria Esportíva Federal, e dá outras providências. Votação adiada po~ falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR JORGE BORNHA USEN- Sucessão
presidencial.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem-de peSar pelo falecimento dO.ex-Deput;:1do Honorato Vianna de Castro.
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2 - ATA DA 189• SESSÃO; EM 31 DE OUTUBRO DE 1984

2.1- ABERTURA
2.~-

EXPEDIENTE

2.2.1- Oficio do Sr.
Depntado5

l'~·Secretário

da Cimara dos

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes pn:Hetos: -

-Projeto"- de Lei -da Câmãra nl' 175/84 (n~'
1.655/83, na Casã de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que institui o Código de
Processo Penal.
-Projeto de Lei da Câmara n9 176/84 (n~'
2.424/83, na Casa de 6tigeril), que dispõe sobre a
aposentadoria do pessoal do magistério superior e dâ
outras providências.
Encaminhando autógrafos de projetos de lei sancionados:

-Projeto- de Lei da Câmara nl' 99/82_ (n"'
6.059/82, na Casa de origem), que dispõe sobre o ensino no Ministério da _Aeronáuticã.
- -Projeto de Lei da Câmara nl' 112/83 (nl'
6.784/82, na Casa de ori&em), que concede_ pensão
especial a Augusto Bento CirinO -e dâ outras providências.
:Z.l.2 -

Comunicaçio da Pruldência

- Designação de Srs. Senadores que integrarão a
ComiSsão _EspeCial incumbida do estudo sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 175/84.lído anteriormerite;

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso, Cr$ 50~00

Di.-.tor Administrativo

1.5 ~ DESIGNAÇÃQ U.'._O_RDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

......-..............•........ ~

....•...•••.....•••.•••••..••••••

Tiragem: 2.200 exemplares · ::

e fixação do calendãrio e prazo para oferecimento de
emendas ao projeto.
2.2.3 -- Requerimento

- N~' 279/84, de prorrogação, por 180 dias, do
prazo cOncedido à Comissãó Parlamentar de Inquérito, destinada a analisar o funcionamento do Sistema
Financeiro de Habitação e de seu principal agente financeiro- Banco Nacional de Habitação- BNH.
Aprovado..
.2.2.4 -

Comnnlcaçio da Liderança do PDS

- De substituição de membro em comissão Parlamentar de inquérito.
2.3 -

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara n9 94/84 (nl' 1.718/83,
na Casa de origem), de iniciatíva do Senhor Presidente da República, que _dispõe sobre ingresso no cargo
de Engenheiros e Técnicos Navais- CETN. Aprovado, com emenda. À Comissão de Redação.
Projeto de Decreto_~_egis1ativo n9 4/82 (n~ll9/82,
na Câmara dos Deputados) cjue aprova o texto da
convenção sobre Proteção Física do Material Nuclear, assinada em Viena, a 15 de maio de 1981. Aprovado. Â Cõ~misSão de Redação.

Regulamento Administrativo do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n~ 58,- de 1972 dispondo
sobre jornada de trabalho de mêdicos. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.

Projeto de Lei do Senado n9 137/82, de autoria do
SenadOr Gastão Müller, que altera o Artigo 132 do
Código Penal e Revoga o Artigo 34 da Lei das Contravenções Penais. DI!ICussio encerrada, voltando à
Comissão competente em virtude de recebimento de
emenda etn plenário.
2.4 ~ MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA

-:Redação final do Projeto de __ Resolução
ni'6J:js4_, _f_OO_~t5tl!te do i~.em 4 d~ Or~t:n- do J?ia da
presente sessão. Aprovado, nos termos do Requerimento nl' 280/84. Â promulgação.
2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

-Do Sr. Senador Virgílio Tâvora, proferido na
sessão--de 30-10-84.
4 - PORTARIA DO SR. !•-SECRETÁRIO

Projeto de Decreto Legislativo n9 39/83 (nl' 34/83,
na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do _
acorc!Q_!elativo -à cons~ruçã9_ de uma ponte internacional sobre o Rio Tãcutu, em o Governo da ReP9blica _F~derativoa do Br!isH __e o Governo da República COoPerativista" da Guiana, -cC:febrado em
Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. Aprovado. À
Comissão de Redação.
Projetg d.e Resolução n9 61/84, de autoria da COmissãO Difetor-a,-que acrescenta§ 51' ao art. 359 do

- N• 262, de 1984.
5 - ATA DE COMISSOEs~
6~~

7 DOS

MESA DIRETORA
UDERES E VICE-UDERES DE PARTI-

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Sessão, em 31 de outubro de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Milton Cabral e Marcelo Miranda
sidente, tem por objetivo fundamental a relação
"qualidade de Vida" .:_ "ganho de produtividade"
- "distribuição de renda".

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Claudionor Roriz - Gaivão ModestQ - Gabriel
Hermes - Hélio Gueiros ·. . :. . . Alexandre Costa - João
Castelo -

Alberto Silva.....: Helvídio

Nunes- José Lins

- Virgílio Távora- Carlos Alberto:-- Moaçyr Duarte
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Milton
Cabral -

Luiz Cavalcante -

Lo_urival Baptista -

Pas-

sos Pôrto - Jutahy Magalhães __.. Lomanto Júnior Luiz Viana- João Calmon- José lgnácio FerreiraMorvan Acuyaba- Amaral Furlan- Severo GomesHenrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- Marcelo-Míranda- Affonso Ca~
margo - Enéas Faria - Jorge Bornhausen- Carlos
Chiarelli - OctáviO CardOso.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Delis, iniciãmos nossos trabalhoS.
O Sr. )'?-Secretário vai Proceâei- à leitura do expediente.

r::

lido o seguinte _

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 712, DE 1984
Da Comissão do Distrito Fedenll
Sobre o Projeto de Lei do Senado a'~ 1:53, de 1984DF, que "estima Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal plll11 o exercfclo financeiro de 1985" - Parte
reladva ao Gabinete do Governador e Procuradoria
Gero!.
Relator: Senador Jutahy Magalhies.
Em cumprimento-ao- díSpOsto nO artigo 42, V, combinado com o artigo 17, § I<~ da ConstituiçãO, o E-xcelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Senado Federal a proposta orçamentária do
Distrito Federal para o exercido financeiro de 1985.
Na Exposição de Motivos, o _Senhor Governador es-clarece ao Senhor Presidente da República que:
~•oe -acordo com as prioridades estabelecidas pelo meu governo, as Funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento foram contempladas com 46,20% da Proposta
Orçamentãria do Distrito Federal.
O assentamento das populaçÕes faveladas e as
questões sociais~ mereceram atenção especial, teiufoa Função Assistência e Previdência recebido uin
aporte de recursos correspondente a 9,1 O% do Orça~
menta.
Em razão das diretrizes traçadas por Vossa ExcCIência, transmitidas através da Secretaria de Planejamento da Presidência da RepC.blica, ~omendan
do a necessidade de rigorosa contençã-o e racionalização de despesas, foram estabelecidos limites para
a programação-orçamentária- de cada· órgão, notjldamente, no que concerne aos gastos de "Outros
Custeios e Capital"-.
Adiante, continua:
•'Todo esse esforço que venho empreendendo à
frente do Governo do DiStrito FCderaJ, SenhOr Pre-

des civis e militares, com entidades políticas, religiosas,
classistas, sociais e com o pdblico em geral;
-executar os serviços de segurança pessoal do GoYernador e de vigilância e guarda do Palácio do Buriti e
da residência oficial.
--~a atender a releyantes funções, o Gabinete do Governador conta com os seguintes órgãos bãsicos:
llJ- ÓRGÃOS BÁSICOS
Centrais
-·Gabinete Civil
- Gabinete Militar
~ deliberaÇio coletiva
...... Conselho de Arquitetura e Urbanismo
-Conselho de: Desenvolvimento Económico do
Distrito Federal

O Projeto orçamentário do Distrito Federal, para o
próximo exercício, prevê a receita e a despesa no valor
global de Cr$ 990.033.9]0.000,00 (noveCentOs e noventa
bilhões, trinta e três milhões, e novecentos e dez mil cruzeiros), correspondendo um aumento nominal da ordem
de 217,3% em relação ao orçamento original deste ano.
As- áreã.s de educação e cultura e saúde e saneamento
foram as mais aquinhoadas, representando 43% da proposta orçamentária.
Nos termos regimentais, fomos designados, pelo Presíde~te desta Comissão, para examinar sobre as seguintes
unidades orçamentárias do Governo do Distrito Federal: Gabinete do Governador e Procuradoria Geral.

~ac:entralizados sem personalidade juridlca
-Departamento de Turismo
- Departamento de Educação Física, Esportes e
Recreação.
-

GABINETE DO GOVERNADOR
Confqrme a organização administrativa da unidade
exáminada, compete ao Gabinete do Governador:
-auxiliar o Governador em sua representação política e social;
- assistir ao Governador na adoção de decisões técni~
cas ou ..administrativas;
-acompanhar as obras e providências do Governo
do Distrito Federal e manter o Governador itifonnado
sobre seu andamento;
- executar atividades de relações públicas e- de divul·
gação e coordenar sua execução pelos órgãos de administração direta e indireta;

Ao Gabinete do Governador, para o próximo exercício, estão alocados recursos da ordem de CrS
14.314.814.000,00 (quatorze bilhões, trezentos e quatorze milhões e oitocentos e quatorze mil cruzeiros), o que
representa, no total geral das despesas programadas,
-i.Ul1á" particiPa9ão de !4,5% do orçamento do Dístrito Federal. Esta dotação representa, ainda,. um incremento
nominal de 2J8~5%, em relação ao orçado para o Gabinete no exercício vigente.
O demonstrativo da despesa por unidades orçamentád~s, consolidando somente as atividades, revela que a
importância total deStin8da ao G_abinete do GQvernador
será distribuída da· forma· seguinte:
-

- piomover as relações governamentais com órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, com autorida~
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Quanto ao demonstrativo da despesa do _órgão por
apresenta o seguinte quadro:
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Observa-se que o montante da função "Administração
e Planejamento", representando 48,24%, -do total,

G_o_vernador; enquanto as funções "Educação e Cultura"
e "Indústria, Comércio e SiiViçõs'' para, respectivamen..:.
te, o Departamento de Educação Física. Esportes e Re-

destina-se para a unidade orçamentária do Gabinete do

Novembro de 1984

O quadro abaixo, mostra, também, a composição e a
variação da despesa do órgão por sua natureza:

creação e para o Departamento de Turismo.
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Salientamos a dotação maciça nas Despesas Correntes, com destaque dentro deste item a participação das
Despesas de Custeio que representam 98,7% do total o
órgão para 1985, como não poderia deixar de ser, dada a
natureza das competências do Gabinete.

PROCURADORIA GERAL
No que diz resPeitO à Procuradoria Geral, cumpre esclarecer que ela se acha estruturada com a seguinte competência legal:
- Representação_ do Distrito Federal, em jufzõ ou
fora dele;

- RepresentaçãO do Distrito Federal nas assembléias
gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais o
Distrito Federal tenha participação ou interesse;
- Representação do Distrito Federal nas ações de inventáriOs, desquites, institUição e extinção de usufruto
fideicomisso, arrecadação de bens e ausentes, apuração
de haveres, dissolução e liquidação-de firmas e _sociedade
e nos demais processamentos judiciais cOrrelatas;
-Elaboração, exame, lavratura ou reg:ist_ro de instru·mentos jurídicos de contratos, convênios, acordos e ou·
tros em que for parte do Distrito Federal.

~Assistência juridica ao GOvernador e aos Secretãrios na execuÇão das atividades administratiVas, -e Da
gestão dos negócios públicos; ·

A Procuradoria Geral conta com a seguinte estrutura:
ORGÃOS BÂSICOS Centrais
...:.: 'Gã.OínetC do Procurador Geral;
- I!- Subprocuradoria Geral;

- 2• Subprocuradoria Geral;
- 3• Subprocuradoria Geral;
-4•Subprocuradoria Geral;
- Divisão de Administração Geral.
~ Natureza Local
- Procuradorias E.egionais
O orçam~nto para 1985 destina para a Procuradoria
Geral uma d~esa da ordem de Cr$ 9.725.054.000,00
(nove bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões e cinqUenta-e qUatro mil cruzeiros), O que significa 0,98% de
toa:a a previsão orÇamentária parã o GõVeino do Distrito Federal e representa um expressivo incremento nominãl em relação ao presente exercício da ordem de 515%.
O aumento em questão, para 1985, muito superior em
relação aos demais órgãos do Distrito Federal, é apresentado no demonstrativo da natureza da despesa do rerérido órgão: em Confronto Com o- exei-Cfóio vigente:
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Exercício de 1985
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Observa-se que o elemento 3.1.9.1, ..Sentenças Judiciárias", foi cciriterriplado rio presente exercício CrS
75.000.000,00 (set6Dt8. e cinco milhões de-Cruzeiros), enquanto para o ano vindouro, a dotação fo'i erevada para
CrS 4.001.000.000,00 (quatro bilhões e um milhão de
cruzeiros). Esta medida prende-se ao fato do Governo
do Distrito Federal ter sidO- executado, mediante ações

judiciais; cabendo à Procuradoria Geral efetuar as
nizações em questão.

No programa de Trabalho do órgão em análise, salientamos ainda, este fato, espelhado na atividade ..Pre-a.tórias Judiciais" Contemplada com 4 bilhões de cruzeiros, conforme quadro abaixo:

R«.U~$C$

Fomos informados, junto à Procuradoria, que a importância em questão está muíto aquém das necessidades
do órgão no tocante aquela rubrica, e que para o próxi- mo exercício haverâ necessidade de uma suplementação;
para fazer face aS indenizações do Governo do Distrito
Federal.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nQ 153, de 1984-DF, nas partes relativas ao Gabinete do Gove.rnad_Q~:,_e à Procuradoria Geral.
Sala das Contiss_ões, 30 de outubro de 1984.- AlexlUldre Costa, Presidente. Jutahy Magalhies, Relator. Passos Pôrto - Lourival Baptista - Mauro Borges Moacyr Duarte- Mon,an Acayaba- Gastão Müller.

PARECER N• 713, DE 1984

Da Comlsdo do Distrito Federal
Sobre o Projeto de Lei do Seuado gQ lSJ, de 1984DF, que "esdma a Receita e fixa a Despesa do Dis-trito Federal para o exerc(clo Onanceiro de 1985"Secretaria de Governo e Secretaria de Adminlstraçio.

Relator: Senador Lourival Baptista

Com a Mensagem n"' 146, de 1984{n'i303, na origem)
o Senhor Presidente da República encaminhou, na for-

ir~:de
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ma da legislação em vigor, par~ apreciação pelo Senado
Federal, o Projeto de Lei n9 153, de 1984-DF, qu~;:. "estimR--ã-Receltã e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercíCio financeiro de 1985". _
Tal proposta orçamentâria prevê ao Governo da Capital Federal recursos da ordem de Crll.l38.414.386.000
(hum trilhão, cento e trinta e oito bilhões, quatrocentos e
quatorze milhões e trezentos e oitenta e seis mil cruZeiros), que correspondem a um incremento nominal de
224,85% sObre o Orçamento aprovado para o corrente
ano por essa Casa do Congresso Nacional.
-Na Exposição de Motivos do Senhor Governador e
que acompanha a Mensagem Presidencial estão explícitos os princípios que nortearam a elaboração da proposição ora em andamento, consubstanciados na preocupação com as questões sociais e com a racionalidade,
funciOnalidade, efiCácia e efiêiêncía da gestão. dOs benspúblicOs numa conjuil.tura de crise por que passa o País.
~considerando tal enfoque que passamos a examinar
as partes qUe o Senhor Presidente dessa Comissão, conforme as normas regimentais, hOuve por bem nos deSignar para relatar: as Secretarias de GoVerno e de Administração.
SECRETARIA DE GOVERNO
A Secretaria de ·Governo normatizada· pela Lei -0.,
4.545, de 10 de dCzembro de.1964, e pelo Decreto- n9

-----

I

2.897, de 16 de maio de 1975, tem como principais com
petências:
- Execução central das atividades de planejame:-;:v,
orçamento e modernização administrativa, estatístiCa e
processamento de dados;
.....,.. Orientação normativa, controle têcnico e fiscalização espe61ica da execução setorial das àtividades de
planejamento, orçamento, modernização administrativa;
estatística e processameiito de dados;
_ - Sup~visão_~_coordenação das atividades das adrgj- ·nfstráções regiOflaiS;
- Supervisão das atividades relacionadas com empreendimentos ou obras não-incluídas na competência
das demais Secretarias:
Para a efetivação de tais funções a Secrataria conta
com o seguinte Sistema organizacional:
ÓRGÃOS BÁSICOS
Centrais
- Gabinete do Secretário;
- Divisão de Administração Geral;
- Coordenação do Sistema de Planejamento;
~ Coordenação do Sistema de Orçamento;
-Coordenação do Sistema de Modernização Administrativa;
- Coordenação das Administrações Regionais;
- N (icleo de Controle de Processamento de Dados:
-Junta do Serviço Militar.
Descentralizados 11em personalidade juridlca

- Administração Regional do Gama;
-:- AdministraçãO Regional de Taguatinga;
-Administração Regional de Brazlândia;
- Administração Regional de Sobradinho;
- Administração Regional de Planaltina;
- Administração da Cidade Satélite do Ntícleo
Bandeirante,
- Administração do Setor Residencial, Indtístria e
Abastecimento.
Descentralizado com personalidade jurídica

- Companhia do Desenvolvimento do Planalto
Central.
Tal estrutura deverá genr os recursos alocados à Secretaria para f985 fixados em_ CrS 50.753.038.000 (cio- qiienta bilhões, setecentos e cinqaenta e três milhões e
trinta e oito mil cruzeiros) à conta de Recursos do TesoUro, aos (jUais se deVem jUntar Cr$ 83.599.902.000 (oi-
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tenta e três bilhões, q4inhentos e noveQta e nove milhões
e novecentos e dois mil.cruzeiros), a título derecursos-diretamente arrecadados pela Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central- CODEPLAN, entidade da

Novembro de 1984

Os Recursos do Tesouro distribuem-se pelas unidades
orçamentárias da Secretaria conforme a seguir discriminado:

administração indireta sob a supervisão da Secretaria,
totalizando assim valores que representam 11,81% do
todo o Orçamento que analisamos.
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Tais recursos deverão at_ender a projeto (48,44-%) e atividades (5 1,56%) classificados nas seguintes funções e

programas:

VALORES .EH Cr$ 1. 000

FUNÇÕES/PROGRAMAS
AD!1INISTRAÇÃO- E PL~EJA~lENTO

%

38.018.946
16·.-(383":624

33,26

'2:!..056.053

4l,49

79.269

0;16

20.000

.2_,04

;,o. ooo

0,04

HABITAÇÃO E URBANISMO

12.714.092

25,05

Urbanismo

10.324.213

20,34

2.389.879

4,71

Aàministração
Blanejamento Governamental
Piogr~as Integrados
DESENVOLVIl'-'illNTQ REGIONAL

Desenvolvimento de

Hicro~Regiões

Serviços de Utilidade
Pública

<-

TOTAL DA SECRETARIA
C/ RECURSOS DO TESOURO

Destes valores, vale ainda salientar, apenas 4,40% não
se referem a Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro Estadual pois- são originários da Cota-parte do
Fundo de Partidp"ação dos Estados e aplicados na programação das Administrações Regionais de Brasília.

50.753.038

SECRETARIA DE ADMINiSTRAÇÃO

Recursos_do Tes_ouro Estadual, representando 7,49% do
total de tais recursos previstos para o Governo do Distrito Federal em 1985, e signifiCando um aumento nominal
de 249,82%, maior que a iiiflação prevista para o período, a caracterizar a efetiva preocupaçãO das autoridades
locais com a melhoria em termos de racioo_alidade, eficá·
cia e eficiência, da Administração Púbhca.

Ã Secretaria de Administração estão orçados Cr$
74.092.177.000 (setenta e quatro bilhões, noventa e dois
milhões e cento-e setenta e sete mil cruzeiros) a título de

A gestão de tal volume _de dotações cabe_ a estrutura
organizacional do órgão em anãlise, a seguir idelltificada, prevista na sua legislação normativa (Lei n" 4.545, de

100,90

10·12-64): Decreto n' 2.250, de 8-5-73; Decreto n' 2.978,
de 14-8-75; Decreto n' 4.670, de 1'-6-79-e Decreto n"'
6.526, de 28-10-81):
ÓRGÃOS BÁSICOS
Centrais
- Gabinete do Secretário:
-Coordenação Normativa do Sistema de Recursos Humanos;
- Coordenação Normativa dos Sistemas de
Apoio;
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- Coordenação do Sistema de M ateria!;

-Coordenação do Sistema de Transportes Internos;
- Coordenaçãcr do Sistema de Administração de
Próprios;
-Departamento-de Administração de Pessoal;
- Departamento de Documentação e Comunicação AdministratiVa;
- Dívisão de Divulgação;

-DiVisão de Administração Geral.
DE DELIBERAÇÀO COLETIVA
-Conselho de Política de Pessoal;
-Comissão de Licitação.
Descentralizado sem Personalidade Jurfdica

-Instituto de Desenvolvimento de Recursos
Humanos.
Tal estrutura tem como competências prinCipais; emanadas da legislação jã citada, as seguintes:
- Planejamento dos Sistemas de Pessoal, material,
transportes internos, documentação e comunicação administrativa; administração de próprios e recursos humanos;
- Execução- central das atividades de pessoal, material, transportes internos, documentação e comunicação
adminiStrativa, adminiStiiiÇãõ-de próprios e recurSOS humanos;
-Orientação normativa, controle técnico e fiscalização específica da execução das ativdades setoriais de
pessoal, material, transportes internos, documentação _e
FUNÇÕES, PROGPAMAS E
SUBPP.OGBAl-!AS
ADHINISTRA.ç.XO E- PLJt.NEJAl·!ENTO
ADMINISTRlS..ÇÃO
Am1INISTRAÇÃO CENTRJl..L

EDIFICAÇÕES PÜBLICJ\.S
ASSISTtNCIA E PREVID~NCIA

PREVIDE:NCIA

comunicação administrativa, administração de próprios
e recursos humanos;
-Coordenação, acompanhamento e controle das atividades de recursos humanos nas Administrações Di reta
e lndireta e nas Fundações;
- Planejamento e execução das atividades de treinamento, a:perfeiço.ámento seleção de Pessoa-l;
-Elaboração, impressão e distribuição -do jornal oficial do Distrito Federal;
- Elaboração e expedição de normas para execução
das atividades de Administr-ação geral, compreendidas
em suas âreas de atuação.

e-

Orçamentariamente considerando, os recursos estarão
centralizados na própria Secretaria (95,94%) com a pequena parcela restante a ser distribuída ao Instituto de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (CrS
3.009.788.000).

-A programação para o próximo exercício financeiro
será atendida basicamente. com Recursos Ordinários não
Vinculados do Tesouro Estadual (CrS 68.482.546:000,
ou seja, 92,43%) e subsidiaria-inerite por parcelas da
Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do
Fundo de Participação dos Municípios: RepreSentam eln
sua quase totalidade Despesas Correntes (99,51%) pois
apenas Cr$ 370.451.000 se classificam como Despesa de
Capital.
Por objetivo, os recursos da Secretaria para o próximo
!!Xercício estão consignados de acordo coin a seguinte
classisficação funcional-programática:
VP..LORES EM
c·r-$ 1.ooo

%

34.821.025

4 7,00

34. 821.025

4.7,00

33. 42L025

45,11

L400.000

1, 89

39.271.152

53;00

39. 211.1s2

53 ,o o·

39·. 27Ll52

531'00

74.092.177

100,00

PREVI DEN CIA SOC IJ...!..--},

IKATIVOS E PENS!'Q1rHrTAS

TOTAL

Assim, relatadas as p3fies que nos tocaram e considerando que não foram a elas apreseritadas emendas, somos de parecer pela aprovação do Projeto de Lei Orçamentária do- Distrito Federal para 198.5, tai Qual foi encaminhado pelo Executivo para a apreciaçãO legislativa;
no· que concerne às Secretarias de Governo e de Admi- nistraçã.o.
Sala das ComissõeS, 30 de outubro de 1984. ,-- Alexandre Costa, Presidente -- Lourlval Baptista, Relator Passos Porto- Mauro Borges- Moacyr Duarte- Jutahy Magalhies - Morvan Acayaba - Gastio MUUer.

PARECER No 714, ·DE 1!184
(Da Comlssio do Distrito Federal)
Sobre o Projeto de Lei do Senado 11" 153, de 1984-

DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exerclclo flnaacelro de 198!" parte referente à Secretaria de Flaançu e Reserva de
Condngência".
Relator: Setu~dor Passos Pôrto
Em cuntprimento ao art. 17, § 1"' da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

com a Mensagem n" 146, de 1984 (n" 303, na origein)
subriiete à apreciação desta Casa do Congresso Nacional
a proposta de Lei do Orçamento do Distrito Federal
para o exercício finãnceíro de 1985.
Na Exposição de Motivos, o Senhor Governador es~
clarece ao Senhor Presidente da República que:
"A Programação foi elaborada objetivando
aquelas ações governamentais consideradas básicas
pata elevação do nível de vida da comunidade do
Distrito Federal.
De acordo com as prioridades estabelecidas pelo
· meu governo as Funções de Educação e Cultura,
Saúde e Saneamento foram contempladas com
46,20% da Proposta Orçamentária do Distrito Fedi>
ral."
A receita pt,evista para o Orçamento vigente, e considerando o provável excesso de arrecadação até 31-12-84,
em função do obtido no primeiro semestre, alcança neste
exercício o seu toial reestimado de CrS
498.346.144.000,00 (quatrocentos e noventa e oitõ bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões e cento e quarenta e quatro mil cruzeiros).
O País atravessa um processo inflaciOnário sem precedentes históricos. No ano anterior, o índice geral de
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pr-eçOs atingiu a 21 1%; enquanto isso, nos primeiros oito
meses do ano em curso, a inflação chegou a 114%.
Assim, seria de esperar que uma proposta orçamentária coerente com a realidade buscasse estimar o mais
precisamente possível a inflação -futura, a fim de- ser um
documento reforçado de realismo.
No entanto a receita estimada assim como a despesa
fixada, para o exercício vindouro, é de CrS
990.033.910.000,00 (novecentos e noventa bilhões, trinta
e três milhões e novecentos e dez mil cruzeiros), correspondendo tão-somente a 98,6% superior à reestimativa
da receita para t 983, e seu aumento nominal da ordem
de 217,3% com relação ao orçamento original deste ano.
Este índice, no entanto, representa apenas o desconto da
inflação prevista para ·o período. Na verdade a diferença
entre Oorçãmeilto de 84 e o de 85 não significa qualquer
crescimento real. Além daqueles recursos, o Governo do
Distritõ -Fed!!ral contará com outros que serão alocados
ao.s órgãos -da Administração lndireta e das Fundações,
que somam CrS !48.380.476.000,00 (cento e quarenta e
oito bilhões, trezentos e oitenta milhões e quatrocentos e
setenta e seis mil cruzeiros).
Por designação do Presidente da Comissão do Distrito
Federal, cabe-nos relatar a parte relativa à Secretaria de
Finan-Ças, bem assim à Reserva de Contingência do orçamento em questão.
SECRETARIA DE FINANÇAS
A Secretaria de Finanças tem as seguintes competências:
- Planejamento, programação e execução das -atividades r:elacio.o.adas à receita do Distrito Federal;
- Planejamento dos Sistemas de despesa, contabilidade, administração fin~nceira e administração patriino-niat:
- Exec~Ção central de atividades relativas à despesa,
contabilidade, administração financeira e administração
patrimonial;
-Orientação normativa, controle técnico e fiscalização específica da execução setorial de atividades do
sistemas de deSpesa, contabilidade e administração pãtri- _
monial;
- Planejamento, prográmação e execução das atividades de auditoria: financeira:
- Planejamento, programação e execução das atividades relacionadas com o sistema de informações
. econômico-fiscais do Oistrito Federal;
- Elaboração das Normas para a execução das atividadeS relativas' à reCeita; despesa, contabilidade, administração fazendária-, financeira, patrimonial e auditoria
fina-nceira.
Para atingir os objetivos acima, a Secretaria dC Finanças está estruturada com os seguintes órgãos:
Centrais
-Gabinete do Secretário;
-Departamento da Receita;
- Departamento da Despesa;
-Coordenação do Sistema de Contabilidade:
- Coordenação do Sistema de Administração Patrimonial;
- Departamento de Auditoria;
-Divisão de Administração Geral.
Descentralizado com personalidade juridlca
-Banco Regional de Brasni:i S.A.
De dellberaçio coletlva
-Junta de Recursos Fiscais;
- Comissão de Campanhas de incentivos à arrecadação.
A Secretaria de Finanças foram consignados recursos
da Ordem de Cr$ 150.814.962.000,00 (cento e cinqUenta
bilhões, oitocentos e quatorze milhões e novecentos e
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minai da- ordem de_ 223,35% em coi1front0 -com as dotações da secretaria neste exercício.

sessenta e dois miLcruzeiros), correspondendo a t5,23%
da despesa global do Distrito Federal: e um aumento no-
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O programa de trabalho da Secretaria de Finanças,
para o próximo exercício, é o seguinte:
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ménto do Distrito Federal - FUNDEFE"", que, sob a
gestão da Secretaria de Finanças, apresenta o seguinte
programa de trabalho para 1985:

ria; sendo que o projeto .. Financiamento ·a Piõgnlma de
Desenvolvimento" absorve 67,5% daquela função. Estes
recursos serão repassados para o Fundo de Desenvolvi-

Salienta-se a dotação maciça consfgnada para função
AdministraçãO e_Planejamento, que exprime um. percentual de 95;5% sobre o total da programação da Secreta-
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Observado o critério das categoriais econômicas, Cabem, nesta classificação, os reCUrsos atr"ibuídos à Secre~
taria de Finanças:

des descentralizadas, a saber, Fundação Educacional do
Distrito Federal e Fundação Cultural do Distrito Federal, contando, ainda, com o COnselho de Educação do
Distrito Federal e a Comissão de Moral e Civismo do
DistritO Fii"áefal - COMOCI-DF, ôrgão~ de delibf:_ra.ção coletiva.
~A importâncja desta secretaria do_ governÇ> local
_ evidenci~{-se pelo aspecto social, que envolve os seus oh~
jetivos Principais, quais sejam, ministrar, planejar, organizar e avaliar o ensino à população do Distrito Federal,
-assim como estimular a cultura em geral.

Como se pode verificar, as despesas de Capital representam 76,5% do orçamento da Secretaria, enquanto que
as Despesas Correntes 2J,5%. Sobre as primeiras, destacamos que, da importância total, Cr$ 98.244,000~000,00 _
(noventa e oito bilhões e duzentos e quarenta e quatro
milhões de cruzeiros) serão d_estinados a transferências,
ou seja, a assistência finanCeiia prestada a programas de
desenvolvimento que serão realizadoas por outras unida-

des administriitivas do GoVerno -do Distri~o Federal,
sendo que a maior parte reservã-se ao_ FUNDEFE.
Especificamente -para o exerCício das atividades da Secretaria de Finanças cabe a diferença, pouco mais de 52
bilhões de cruzeiros, valor esse destinado à administração financeira o quCCOriCSponde a competência do
órgão.
RESERVA DE CONTINGENCIA
A Reserva de Contirigénçia, como- inStituto orçamentário, está conceítuado no artigo 91 d_o Decreto-lei n'
200, de 25-2-67, alterado pelo artigo I' do Decreto-lei n'
900~ de 22-9-69, e, maiS~ recentemente, pelo Decreto-lei
no 1.763, de 16-1-80.
Este último diploma legal preceitua que o orçamento
anual, sob a denominação de Reserva de Contingência,
poderá conter dotação global rião espeCificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, prO·
grama de categoria económica, cujos recursos seião utilizados para abertura de créditos adicionais.
Assim, a Proposta orçamentária, para o exercício financeiro de 1985, fixa a importância de CrS
25.535.187.000,00 (vinte e cinco bilhões, quinhentos e
trinta e cinco -milhões e cento e oitenta e sete mil cruzeiros) à Reserva de Contin8ênciá, que representa 2,58% do
total do orçamento do Distrito Federal para o próximo
exercício.

Nenhuma emenda foi apresentada às partes relativas à
Secietaria de Finanç3.s e à Reserva de Contingência.
Anle o_ exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n~> 153, de 1984-DF, nas partes referen. 'teSâ-S~retaria de Finanças_ e à Reserva de Contigência.
Sala das ComissõeS, 30 de outubro de 1984.- Alexandre- Co~.;- PreSidente- Passos Pôrto, Relator- LouriVal Bapdsta - Mauro Borges - Moacyr Duarte - Jutahy M_agalhães- Morvan Acayaba- Gastio MWier.
PARECER No 715, DE 1984
Da ComÍssio- do Distrito Federal

Assim, com a devida e indispensável atenção que o governo do Distrito Federa! dá ao setor educacional c cultural, básico numa cOmunidade tipicamente de população jovem. q-ue exerce incisiVa pressão de demanda por
maior número de vagas, melhor qualidade de ensino, di·
versificação da oferta de especialização e por maior difuH
são cultura] foram alocados recursos no valor de Cr$
238.337.669.000,00 (duzentos e trinta e oito bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e nove
mil cruzeiros) para a função educação e cultura, sendo
que deste montante o total de Cri 231.961.006.000,00
(duzentos e trinta e hum bilhões, novecentos e sessenta e
um milhões e seis mil cruzeiros) são destinados à Secretaria de Educação e Cultura do GDF. Esta díferença está
explicada na mensagem que o Senhor Governador enviou ao Senado, tendo em vista as outras secretarias tam-bém receberam verbas destinadas a educação, além da
verba constante do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal- FUNDEFE. Isto faz com que 24,10% do
total do orçamento do Distrito Federal, para o exercício
de 1985, sejam destinados a função educação e cultura.
Do total de Recursos do Tesouro previstos para o pró·
1Ümo ano, 23,43% estão alocados à Secretaria de Educação e Cultura, Ou seja, em termos quantitativos é o 6rgão que coritá -com o maior volume de recursos da Admi·
n·istração Direta do Governo do Distrito Federal.
Vale ressaltar também, que houve um incremento no·
minai da ordem de 308,97% nos recursos alocados à
SEC. exclusivamente do Tesouro, em relação ao presente
exercíCio como-'fica- demonstrado pelo quadro I:

Sobre o Projeto de Lei do Senado Federal n11 153,
de 1984 - DF, que "estima a Receita e fixa a Despe-sa do Distrito Fedral para o exercido financeiro de
1985- Subanexo: Secretaria de Edueaçio e Cultura.
Relator: Senador Mauro Borges
Com a Mensagerri nl' 303, de 21 de agosto de 1984, o
Senhor Presidente da República submete à apreciação
do Senado _Fe9eral, acompanhado d'a-Exposição de MOtivos n~> 18_/84 - G.A.G., do Senhor Governador do
Di~trito federal, o presente Projeto de Lei, qu~ "estima
a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal em CrS
990.033.9IO.OOO,o0 (nov&:entos e noventa bilhões, trinta
e- três nlilhõçs e novecentos e dez mil cruzeiros) para o
exercícftninanCdro ·de 1985.
Na forma ""i-egimental, fomos indicados. pelo Senhor
Presidente da Comissão do Distrito Fed_eral, para relatar
o anexo correspondente à Secretaria de Educação e Cu!-tu rã, unídade_coiistituída. pelos seguintes órgãos centrã.Jizados: Gabinete do Secretário, 0-epartarriento de Planejalnento Educacional, Departanlento do Património
Histórico e Arfístico, Departamento de Inspeção do Ensino, Divisão de Administração Geral, além das unida-

Quadro I

Secretaria· di: Educação e Cultura

Ano

Recursos

1984

75_ü15.379.000,00

1985

23I.96I.006.ooo,bo

%

100
308,97

Os recursos apartados à SEC destinam-se a atender a
Despesas Correntes (Cri-- 224.835.606.000,00) na sua
qUase tofalfdade, ou seja 96;93% e a Despes-as de Capital
(Cr$ 7.121.400.000,00).

O quadro a seguir mostra a composição e a evolução
da despesa da aludida Secretaria pelos diversos programas e subprogramas. Dele_destacamos a maior importância dos programas de Ensino de 1~> grau e Erisino de 21'
grau, ambos de responsabilidade estadual e municipal.
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Do total de recursos alocados à SEC, a Secretaria,
propriamente dita, fica rã com CrS 3.277.567.000,00 (três
bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, quinhentos e
sessenta e sete mil cruzeiros) dos quais CrS
3.177.567.000,00 (trés bilhões, cento e setenta e sete mi-

lhões, quinhentos e sessenta e sete mil cruzeir4?s) são destinados à Coordenação das Atividades de Plãnejamento
e Avaliação dos Sisü::ri1aS Educacional e Cultural, e CrS
IOO.OOO.OOO.QO (~m -~ilhões) sã_o para _Assist~nc~a ~~~
nanceira a Entidades priva-das do -Distrito Federal.

O montante de CrS 228.683.439.000.00 (duzentos e

'Vint~ e oito bilhões. seiscentos e oitenta e três milhões,

quatrocentos e trinta e nove mil cruzeiros) serão distri~uid~-- e_ntre as entidades supervisionadas pela SEC
Como demonstrado pelo quadro III.
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Para a Fundação Educacional do Distrito Federal está
adjudicada a parcela mais imporiante dos recursos da
Secretaria
de
Educação
e
Cultura
Cr$
220.698.962.000,00 (duzentos e vinte bilhões, seiscentos e

I

219.6)~.113ll

I

I
220.&'UI.'56ll

I

1..41!11.'910:

1 .. 502.~7:

.,."-_ 1.".ill>lo.4l'l:

I
7.341.0391
I

I
221.342.4001
I

l
I
.:zze.6e:J.4:J'il
I

noventa e oito milhões, novecentos e sessenta e dois mil
cruzeiros).
Destes recursos CrS 48.381.150.000,00, referem-se a
execução . das atividãdes de administração_ dcr sistema

educacional; Cr$ 114.559.260.000,00 são para o ensino
de I'1 grau, incluindo sua manutenção, construção, reparo e adaptação de- prédios escolares; CrS
56.216.550.000,00 são para o ensino de 2'1 grau, os quais
estão relacionados no,quadro IV.
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É de se lamentar que não exista um maior volume de

recursos para atender projetas como o desenvolvimento
de pesquisas educacionais que conta com apenas Cr$
SD.OOO.OOO,OO; o programa de escolas comunitãrias das
cidades-satélites contand_o com CrS 16.000.000,00, e a
merenda escolar que receberá a quantia de Cr$
400.000.000,00, prograrriaS estes de grande significado
para a sociedade da Capital, jã que a cidade funcioria
como pólo de atração de população carente originãria
em sua maioria de regiões onde o analfabetismo e a des-nutrição são uma constante.
À Fundação Cultuial do DistrilO Federal, outra entidade supervisionada, estão previstos recursos d-a-Ordem
de Cr$ 7,gg4.477J.loo;oo (sete bilhões, novecentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil
cruzeiros) que se· distribuem pelo programa Administração, sendo que Cr$ 2.961.391.000,00 são para a execução das atividades de administra-ção do sistema cultural e CrS 1.635.143.000,00 para a nlanuieiiÇão-dO-Tf:atrO-Nacional de Brasília; e pelo programa Cultural que recebe a dotação de Cr$ 3.387.943.000,00, deste total CrS
2.084.368.000,00 são para a implementação da Orqu-estra do Teatro Nacioiial de Brasília e Cr$
1.303.575.000,()(f para o custCío -das promoções culturais
em geral.
Apesar da Fundação Cultural ter renda própria, poisos espetáculos teatrais geram receitas, cremos que a dotação a ela destinada é modesta, tendo em vista estarmos
na Capital da República e o crescimento da sua população estã a requerer uma vida cultural mais incrementada.
Assim, por mais reCUrsos que se Julgue destinar à Educação, no quadro de carências física, PsicológiCa e financeira em que vive a ma"ior parcela da populaÇão brasíleira e por conseguinte, também da Cãpital Federal, eles
nunca serão suficieDtes, tla atual conjuntura sóciopolítico-econômica.

Não foram apresentadas emendas a esta parte querelatamos. Entretanto, face aos apelos que foram encaminhados po"r váríos dos nossos ilustres colegas no S_enado
Federal, apresentamos uma emenda na qualidade de Relator.
A proposição tem por objetivo propiciar recursos para
duas das mais dinâmicas e atuantes entidades do setor
cultural do Distrito Federal: a Academia BrasilíenSe de .
Letras, da qual inclusive fazem parte vários dos nobres
colegas e também ex-Senadores, e ao Memorial JK, que
" é do cOnhecimento' de todos. O porte destas duas instituições' no· progràma cultural da cidade dispensa, por
evidentes, maiores considerações.
Para a aprovação da emenda, vale salientar que seu
conteúdo é perfeitamente justificãvel, bem como se deve
ressaltar que ela está perfeitamente acorde com as normas constitucionais qUe regem a matériã, veZ QUe ê uma
emenda de mera inclusão. Assim, não aumenta a despesa
geral de nenhum órgão, fundo, projeto ou programa; e
nem modifica o montante, a natureza ou objetivo de nenhum órgão, fundo, projeto ou programa, pois, de acordo com a Jécnica orçamentária em utilização, "natureza" é identificada pelas categorias econõmicas (DeSpesas
Correntes e Despesas de Capital, e seus Qive!sos elemen~
tos e itens) e o "objetivo" PCla classificação furiCíOnalprogramática (funções, programas, subprogramas, projetas e/ou atividade). Na emenda em questão, a natureza
da dotação em foco, onde será feita a inclusão, não é
identificada e nem fixada na Proposta Orçamentária em
-análise por se tratar de Entidade de Administração lndireta; apenas se tem na proposta o conhecimento do total
de Pespesas de Capital e de Correntes relativo às dotações da Unidade Orçamentária (Fundação Cultuqli do
Distrito Federal, no caso) e a emenda de inclusão em
uma "'atividade", obviamente, se refere a Despesas Correntes, não se fazendo, portanto, necessário alterar a
.. natureza". Por outro lado, o objetivo no cas_o_é identifi-
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cado pela função Educação e Cultura, programa Cultura, subprograma Difusão Cultural, atividade Promoções
Culturais, que, também obviamente, não está sendo alterado pois é do conhecimento unânime que a Academia
Br.asil_iense 9e Letras e o Memorial JK exercem permanentemente suas ações para a ..promoção cultural".
Com tais considerações apresentamos a seguinte
emenda como Relator:
EMENDA N• I.R
lnclua·se na atividade 4602.08482472.042-Promoções
Culturais (Cri l.303.575.000},1n fine, o trecho;,", inclusive Cri 20.000.000,00 para a Academia Brasiliense de
Letras e Cri 10.000.000,00 para a Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitscheck", dando-se a forma e aredação de acordo com a técnica orçamentária.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto
na parte relativa à secretaria de Educação e Cultura com
a Emenda n~' l.R que apresentamos.
Sala das Corilissões,_30 de oUtubro de 1984. -Alexandre Costa, Presidente- Mauro Boraes, Relator -Passos Pôrto - Lourlnl Baptista - Maocyr Duarte - Jutaby Magalhães- Monan Acayaba- Gutlo MWler.
Publicado nO DCN (Scção 11) de \t-\\-84

-·

PARECER N• 716, DE 1984
Da Comlssio do Distrito Federal
Soure o Projeto de Lei do Senado"' 1S3, de 1984DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Dl~t
trlto Federal para o exerdclo financeiro de 198S" Secretaria de Salide e Secretaria de ~rvlços Soclols. _

Relator: Senador Saldaoba Derzl
O Senhor Presidente da República com a Mensagem
n' 146, de 1984 (n~' 303{84, na origem) submete à apreciação do SenadO Federal a Proposta Orçamentária do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1985,
cumprindo_dispositivo constante no artigo 57, inciso IV,
combinado com o artigo 17, § 1' da Constituição Federal.
A proposição vem acompanhada de Exposição de
MotiVõ-s do SenhOr Governador do Distrito Federal da
qual destacamos o seguinte:
.. "A Programação foi elaborada objetivando
aquelas ações governamentais consideradas bâsicas
para a elevação do nível de vida da comunidade do
Distrito Federal.
De ac_ordo com as priOridades estabelecidas pelo
meu _governo, as Funções de Educação e Cultura e
Saúde e S~neamento foram contempladas com
46,20%.da_Proposta Orçamentária do Distrito Federal.
O assentamento- das populações faveladas e as
questões sociais, mereceram atenção especial, tendo
a Função Assistência e Previdência recebido um
aparte de recursos c_orrespondente a 9,10% do Orçamento."
Tal fala enfatiza a justa preocupação do Governo da
Capital Federar com os 3spCctõs sõciaís numa conjuntura econômiCa e firianceira adversa, o ·que só pode mere-·
cer os ij)lat.isos dos- membfos desta Casa do Congresso
Nacional, especialmente o nosso cumprimento como Relator das partes do presente Projeto de Lei relativas às
Secretarias de Saúde ~ de Serviços Sociais, indicados,
qt.ie -ramos, na forlna regimental, pelo digno Presidente
desta Comissão.
A preocUpação c-Om o setor social deve ser constante
na administração do Distrito Federal, região-estadocidade caracterizada pelo elevado índice de crescimento
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demográfico por ter se transformado em pólo de atração
para as populações das re_giõ~ vizinhas,_alêm de ser con~
centradora dos movimentos migratórios origiriáriOs
principalmente do Norte e Nordeste do País, Se conside.
rarmos que tais mõvitnfallos demográficos só (izeram
pressionar o apatetho infraestrtitural dó Distrito Federal, aumentanto as carências pelos serviços de educação
e saúde, além dos reflexos decorrentes na expansão na
demanda por empregos e na assistência social aos caren~

tes, especiatmente aos menores e idosos, e no crescimento das expectativas por habitação, transporte e serviços
públicos de man_eira geral, entenderemos o interesse da__
Administração Pública em não permitir que a qualidade
de vida da população_s.eja_d~preciada, mormente, reafirmamos, no presente momento de crise por que passa o
País.
Ao verificarmos que a presente proposta orçamentária
acusa um crescimento nominal so_bre o atual exercício de
224,85% ao estimar a Receita e fixar a Despesa do Distrito Federal em CrS 1.138.414.38_6.000 (hum trilhã_o, cento
e trinta e oito bnhões, quatrocentos e quatorze milhões e
trezentos e oitenta e seis mil cruzeirps}, menor que o
identificadQ para as Secretarias de Saúde (259_,23%) e de
Serviços Sociais (241,51%), constatamos, com alegria, a
veracidade das considerações do Senhor Governador na
jã citada Exposição de Motivos.
SECRETARiA DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde, regulada pela Lei n"' 4.545, de
10 de setembro de 1964_e pelo Decreto n"' 2.976, de 12 de
agOsto de _1975 tem por competência:
-O estabelecimefttO da poHticã de saúde do DiStrito
Federal, compatibilizando-a com a poHtica de saúd~ e a
de desenvolvimento econômico-social do país, em coordenação com as demais. instituições do setor;
-O planejamento, organização, .direção, .coordenação, execução, avaliação e fiscalização das ati_vidades
de promoção; proteção e recuperação da saúde;
- A construção, equipamento e operação dos estabelecimentos da rede oficia_!_ de saúde;
- A fiscalização dQ.ex.crcício das profissões de saúde e
atividades correlatas _e dos_es_t_a_belecimentos -que interessam a saúde da c.oletividade;
-O controle de drogas e medicamentos e a fiscalização dos estabelecimentos farmacêutiCos;
-A fiscalização da manipulação e comercialização de
gêneros alimentfcio_s;
-A promoção tla melhoria das condições -de .saneamento do meio ambiente e o controle da população;
- Estudo no campo da saúde, abrangendo a_ pesquisa
bãsica, clínica e epidemiológica;
-A promoção de acordos e convênios, no çªmpo de
sua atividade, com entidades públicas-e privadas. _

Para atender tais obrigações e finalidades, a Secretaria
conta com a seguinte estrutura adminis~rativa:
ÓRGÃOS BÁSICOS
entrais
-Gabinete do Secretário;
-Núcleo de Planejamento;
- Depart<J.mento de Saúde Pública;
-Núcleo de Controle de Programa de ft)aúde;
- Departamento de Fiscalização de Saúde;.
-Divisão de Administração Geral.

Novembro de 1984

- Assim, relacionados os recursos sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, devemos ainda ressaltar que
_ e!es rePresentam 18,24% do total dos Reéursos do 'Tesouro de todo o Governo do Distrito Federal. Entretanto, -se considerarmos a Função Saúde e Saneamento que
tem dotações consignadas na Secretaria de Finanças
(Cr$ 1.000.000.000} e de Serviços Públicos (Cri
500.000.000) e os valores do FUNDEPE, identífiCãdos
com tal função, as verbas para o setor se elevarão a êrS
218.879.050.000, ou seja, 22,10% dos Recursos do Tesouro, ou a 22,14%, se considerarmos, inclusive os Recursos
Diretamenté ArreccidadoS pelà FHDF em relação ao Total Geral do Orçamento do Distrito Federal.

Descentralizado com pel'$0nalidade jurídica
SECRETA RIA DE SERVIÇOS SOCIAIS

-Fundação Hospitalar dg DiStrito _Fe~~ral.

Descentralizado sem personalidade jurídica
-Instituto de Saúde do Distrito Federal-

De deliberação coletiva
-Conselho de Saúde do Distrito Federal;
-Comissão de Fiscalização de Entorpecentes do
Distrito Federal.
Tal estrutura deverá gerir os recursos da Secretaria
para 1985 que totaHzam CrS 186.892.204.000 (cento e oitenta e seis bilhões, oitocentos e noventa e dois milhões e
duzentos e quatro mil cruzeiros), a título de Recursos do
Tersouro Estadual, além de Cr$ 33.162.000.000;a título
de Recursos Próprios, arrecadados pela_ Fund_ação Hospitalar do D.istrito Federal. Dos Recursos do Tesouro
92,79%, representam transferências da União vinculadas
à Secretaria (Cr$ J73.4ll0.000.000).
Do total alocado à Secretaria de Saüde, 96,59% (Cr$
180.507.598.000), será repassado_ a sua entidade supervisionada (Fundação Hospitalar do Distrito Federal), ficando o restante para atender as necçssidades do seu Núcleo Central (Cr$ 3.456.550.000) e do Instituto_ de Saúde
do Distrito Federal (Cr$ 2.928.056.000), basicamente
com despesas de pessoal que, nos dois últimos casos,
atíngem respectivamente; a CrS 2.653.740.000 e Cr$
2.355.086.000. O núcleo c_entral da Secretaria de Saúde_
- tem suas dotações c_onsignadas à atividade. "Coordenação dos Centros de Saúde, Afívídades Hospitalares,
Fiscalização- de Saúde _e Saúde Alimentai'" e.o ISOF tem
as suas orçadas basicamente à atividadt;: "Execução das
Atividades de Biologia Médica e Combate às Emie_-mias".
A -FuriOáção Hospitalar do DistrítOO Fedeial deVerá-,
coni os Recursos do Tesouro ã: el3.-transferfctO< execUtar
a Program-aCão identíficada nÕ quadro:

A Secretaria de Serviços Sociais é regulamentada pelo
De_creto n"' 4.037-B, de 10 de dezembro de 1977, além do
que está estabelecido na Lei n"' 4.545, de 10 de dezembro
de 1964. De tal legislação identifica-se as suas competências:
- D_~senvolvimento da Comunidade;
- Assistência ao Migrante e Estudo do Fluxo Migratório;
- De_senvolvimento do Artesanato;
-Treinamento de Mão-de-obra;
-Intermediação do Emprego;
- Proteção e Promoção Social do Menor;
-Assistência a Segmentos Populacionais Carentes;
- Registro, controle e Apoio a obras SOCiais;
--:- Habit<ição Social.
Sua estrutura administrativa para exercer tais funções
está assim constituída:
ÓRGÃOS BÁSICOS

Centrais
.,..,.,._Gabinete do Secretãrio;
-Gerência de trabalho;
-~o~~ncia de Assistência Social;
-Núcleo de Planejamento e Controle;
- Divisão de Administrã.ção Geral. Doesce~tfalizados ~Õm -Personalidade Jur(dica

....;.... Fundação do Serviço Social;
-Sociedade de Habitação de Interesse Social
Ltda._,
A presente proposta orçamentári-a es.tabeleceu um to·
- _ tal de Cr$ __24.357.617.000 (vinte e quatro bilhões, ire"zen,.
tos e cinqaenta e_sete milhõ~ e seisc_entos e dezessete mil
cruzeiros) pãra a Secretaria de Serviços Sociais atender
sua programação prevista para 1985, com RecuY.sos à
conta do Tesouro Estadual. Tal valor significa 2,47% dos
Re.cursos do Tesouro do_Governo do Distríto Federal,
mais. d~,_ que__ estava previsto para o presente exercido
(2,28'J(,).

º_

Nií.cle~ Centra( deverã contar com- C~$
L6.4:_4.792.000, ou seja, 6,76% do toial da Secretaria, alÓcados à atividade de "Planejamento e Coordenação dã
Pol_ítica d~ Dese_nvolvinle!l_t() Social" Cr$ 1.564:79~.000),
aléin do que está orçado e deverá ser distribu"ído pelos
Colegas Senadores, a títUlo de "Subvenção a: EntidadeS
Privadas" perfaierldo CrS 100.000.000 e--cujo -detalhamenta deverá se integrar ao presente Projeto de Lei
como seu "adenda B".

_O restante' das dotações consignadas à Secretaria serã
transferi-do à fundação do Serviço Social do .distrito Federal, sua entidade supervisionada.

DIÁRIO DOCONGRESSONAC!ONAL (~eçã?,!i) ,.
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Os dados. a seguir, detalham a programação da
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FSSDF por suas funções, programas, subprqgramas e atividades:
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ACAD COMUNITARIA.

Sala das Comissões, 3D-de outubro de 1984.- Alexandre Costa, Presidente -_Saldanha Derzt, Relator- Passos Pôrto - Lourival Baptista - Mauro Borges - Moa~
cyr Duarte" - J utãhy magalhies - Mon<an Acayaba GaSt10 Mülfer.
----- PARECER N• 717, DE 1984,
Da comissio do Distrito Federal,
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 153, de 1984
(Mensagem n"' 146, de 1984) que "estima a receita e
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercido financeiro de 1985"- Secretaria de Viaçio e Obras e
Secretaria de Serviço ~blico
Relator: Senador Moacyr Duarte
Atendendo ao preceituado no artigo 57, item IV, da
Constituição, o Senhor Pre$Ídente da República submete
à consideração do Senado Federal a proposta de orçamento do Distrito Federal para o exercfcio financeiro de
t 985 estimando a receita _em CrS 1.138.414.386.000,00
(hum trilhão, cento e trinta- e oito bilhões, quatrocentos e
quatorze milhões, trezentos e_oitenta e seis mil cruzeiros)
e fixando a despesa em idêntica quantia.
Prevê a iniciativa govei-na·menta-1, ã -título de" recelia do-tesouro, o seguinte desdobramento quantitativo:

Em CrS LOOO,OO
Receitas Correntes ... ~ .. ~- .• ··-. -·- •• 9&128.406
Receita Tributária
.. _• .467.327.001
Receita Patrimonial
....._....... ~--~· .A..109.801
Receita Industrial
......... 1.150.200
Receüa de ServiçOS- ...-.. -...-:-:-.......•..• 1.433.000
Transferências Corr-enteS :-. -............. 483.013.400
Outras Receitas Correntes
.. ~· , ....••. .4.495.004
, .... 27~90.5.504
Receitas de Capitril
TOTAL
, , , , , ... 9-90,003,9t0
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Às partes que nos coube relatar não foram apresenta·
das emendas, assim, concluímos pela aprovação da presente Proposta Orçamentária, nos têrmos em que foi
apresentada ao Senado Federal pelo Senhor Presidente
da República._
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No que tange os _ingressos provenientes dos órgãos daadministração indireta e das fundações, dá-se o seguinte
detalhamento:
c

Em CrS LOOO,OO

Receitas Correntes
',''',, 148.007.196
, , cJ7),280
Receitas de Capital
, ..... t48.380A76
TOTAL ,,
Afirma o Sr. Governador do Dístrito Federal na Exposição de MotivoS- enviada à Presidência da República
ter a programação sido elaborada em função das priori·
dades administrativas do atual GOverno, ou sejam
funções Educação e Cultura e Saúde e Saneamento.
Acredita que alocando_46,20% dos recur:oos a estas duas
áreas de atuação poderá promover a elevação do nível de
vida da comunidade local e sobretudo atender às mais
prementes questões sociais.
A falta de autonomia político-administrativa do Governo do DF em relação ao executivo federal é expressamente reconhecida nos seguintes termos:

"Em razão das diretrizes traçadas por Vossa EXcelência, transmitidas através da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, recomen-_
dando a n-ecessidade de ngorosa-cõn-tenção e racionalização de despesas, foram estabelecidos limites
para a programação orçamentária de cada órgão,
notadamente no que concerne aos gastos de "Outros Custeios de CapitaL'' -É lamentável constatar que uma população em torno
de 1.500.000 de almas continue a ter os seus destinos
traçados e -dTrecionados a partir de gabi~~tes_ pouco familiarizados com os problemas locais e por homens, por
mais capazes que sejam, porém, desprovidos de qualquer
vínculo de representatividade com os anseios-Comuni·
tá rios.
Na esteira do que vem ocorrendo ao longo dos últimos
anos, a presente proposta não passa de uma peça legisla- tiva elã6_õradã para atender a um requisitÕformal inscrito na Carta Magna.
A receita estimada para o exercício de 1984, foi de Cr$
312.025.200.000,00 (trezentos e doze bilhões, vinte e cinco milhões, duzentos mil cruzeiros) mas ao findar-se o

primeiro semestre jâ haviam sido arrecadados_ Cr$
228.722.893.000,00 (duzentos e vinte e oito bilhões, setecentos e vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e três
mil cruzeiros), o que corresponde a 73,3% (setenta e três
e trê.s d~imos por cento) do total. Supõe-se, segundo dados fornecidos pelos órgãos técnicos locais (CSo/SEG),
que haverá um excesso de arrecadação da ordem de CrS
I 86.320.944.000,00 (cento _e oitenta e seis bilhões, trezen·
tos e vinte milhões, novecentos e quarenta e quatro mil
cruzeiros), equivalendo a 59,7% (~nqílenta e nove e sete
décimos por cento) da estimativa originária.
Alega-se que, para o exercício de 1985, tanto a receita
como a despesa prevêm um acréscimo percentual de
2f7,2Q% (duzentos e dezessete e vinte e nove centésinios
pof cento) sob 1984, o que corresponderi-a aproximadamente a uma aut~lização monetária dos valores fixados
para O corrente arío: ·se levarn1os erri conta, entretanto,
que a arrecadação efetiv~ deverá ãtingú· este ano o montante de Cr$ 498.346.144.000,00 (quatrocentos e noventa
e oito bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, cento e
quarenta e quatro mil cruzeiros), conc!ui-se que a elevação da previsão orçamentária não chega a representar
um aumento de !00% (cem por cento) sobre os ingressos
-dC !984 (PI-êCliúuTúi:nte 98~7%).
·
Os órgàQS da administração indireta e das fundações
têm os respectivos créditos consignados em valores globais, atendendo à legislação vigente, o que nos impede
proceder a uma análise circunstanciada.
Finalmente, a ampla liberdade outorgada pelo ordenarriento vigente às autoridades executivas para alocar e
remanejar verbas reduz a um mínimo desprezível a participação parlamentar no processo de previsão de receita e
autorização de gastos.
Feitas estas consideraçÕes prelimínares, passemos à
llnálíse dos anexos feferentes às Secretarias de Viação e
Obras e de .Serviços Públicos que nos cabe relatar.
A dotação g!obal !llocada à Se~retaria de Viação e
Obras, a títulO 9e recursos do Tesouro, é de Cr$
45.321. I 5?.000,90 -(qu<irenta cinco bilhões, trezentos e
vinte e hlim miihõe_s, cento e cinqilenta e oito mil cruzeiros) correspondendo a 4,58% do orçamento total do Distrito F'edcral.
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DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL{Seção II)

A programação de trabalho da Secretaria

em QüÇstão

vem_ discrimi!lada da seguinte (orma:
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:·::::·:·::::::::::::::::·~:::
••n'"''
:;:::::-::::-:::::::::::::::::::::::::::;:·· ·::::...~~--~-~--- -=1 ~-~-!.:.!.~-~-r-··-_,.···«~_.._•.,•••••••.•• < • •

-~=:~:::;-~: .....";

01 " " " ' " "

~~~~~~7:··_-""- ;---~~~~-~--';

i'::::::.·.:::::·:.........

i
! ,.., .. ,..,,,,,,.

!,

----·-: ··::::-_-=====::::::=::::::::::::=

~ ~•;:;;;~;;~~;~;:;:~:;;:;:::;.

,'.'.".·.'."'
."
.. "
. .·',.", li:'

::

" ·"'l!~. O

:

0 0

!

I

°: :.·:'•":.:,i::

lQo,o":::;',,//!1

:

·::_:, :

°

10

'"·~~·;~~·-~:~:~.~'1 ~~~!~~~~·.·::·i;;:;,i:~:~.·······
101'1"'"" ·~"'"

"UII>l:<O 1

: ::::::::

!

'~""'''"r '"''<U<&O ~C oor:t~l 1 >oo••IO\ ""

1

0

0

.......,.!/'

:

l

~

·····!

/.,

'•,

;;;~I :i~~~;;.~:- - .:_~;·.,:' -~ :~j

i
i. . """"•"'! ....:~::'""' .................. "' . . . . . . . .
:_:::::~=:·

l

"'~!~~:;;;~~ ~~·!,t.::~~'.~t;:~t·t·•"'" ..

No tocante ãs entidades supervisionadas é pr:ista a

...::~:~

'"')"~

.

s~guin:~"pLa:~~- ~~::f :~~~;.~j
..

:~:~~~~~~~~~~~~~~~~;;:;ç.~~~- -- ~-~- ~:-~:::::::::.::)

!····:::·~:!:~:~:::f=------· ~...!...!...!.~..!..!...' ..' --~--=r=-~~!~~!!!!~~:r==~;;--=1
1,,,..,,_,

:

:tD... >:LUt<<.<.N..

:

:

:

l

!'";::::: ::;:;.:,:~:·~:~. . . . ~

l

\

! :::::::::t

I

1

;I

H->1\,Jo>l

1

J

"·"~·»•!

: ""·"'"'·•l·'":

!

J ~~·=·!'""<I'·''''

i

l:

t

:

:

I'<~·>''"""'"':

1

i

~"""'·''"

"" •-·~..: ••:·v••'"' ~; '""'"m• "' ''''"" :
:
Í

11 ... "''~" • <•~'"''""
1 ••-•-w•-••• «"<

11

1

1

!

'''~l':;;';,~~-~-~~~.; ~<'""""""""'''"'"'o'

·:::.::::~. ·~--·-··

..... ~,·~·(·~ '""

M~~;,:,'~,';·~.;·;:.;:,;;;;;.; ~;,;;:·;';~o:m•tr,

:

:

'·"~·'"'l

J

i "·"'·'<>!

l:
I

l:

i

:

I

oo ~r :

j_:::::::J.._~~;~;;,:;.:;~~:~~~;;;;;:;;;~:::::::=~-__;::::!

:
"·'H·'":

i

:::::::::1:
.........

I

:

1

I

:

.......;

....-·+-·----1

: ....... ::::~~~~:~:::;_,_~::::~:
Segundo a legislação vigente, as atribuições da Secretaria de Viação e Obras se dividem em três gra-ndes grupos: Planejamento, execução e fi_scalil;ação. No primeiro
grupo se inserem as atividades relacionadas cQm_o_desenvolvimento do plano urbanístico, a elaboração de planos, diretrizes e a organização da política rodoviãria. No
segundo grupo há que se destacar a construção de obras
viãrias c! de urbanismo bem como a _de edifícios e logradouras públicos. Finalmente, pertinente à atividade de

fiscalização, cabe mencionar o controle das bãcias hidra~
gráficas e das edificações partic~lareS públicas.
A Secretaria de Serviços Públicos foi aquinhoada com
verbas orçamentárias, a títulO de rectlrsos do tesouro, no
montante de Cr$ 40.078.640.000,00 {quarenta bilhões,
setenta e oito milhões, seiscentos e quarenta mil cruzeiros) correspondendo a 4,05% do total das d_~pesas consignadas na Lei de Meios para 1985.
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No campo do planejamento as duas mais importantes
funções acometidas a esta Subsecretaria dizem respeito
ao transporte coletivo e ao sistema de energia elétrica da
- cidade. No âmbito executivo· propriamente dito cabe
-destacar as atividades vinculadas à administração dos
terminais rodoYiárioS e à execução dos serviços de limpeza urbana. Compete ainda ao órgão levar a termo a outOrga de concessões e permissões para exploração de serviços de interesse público.
Não foram apresentadas emendas.
Tendo em vista o limitado campo de competência reservado ao Poder Legislativo em matéria orçamentária e
ainda que a não aprovação do texto em epfgrafe resultaria em priv8.r o governo local dos meios indispensáveis à
execução de serviços essenciais, opinamoS favoravelmente à matéria na- parte referente às Secretarias de Viação e
Obras e de Serviços Públicos, com a seguinte emenda
que agora apresentamos como Relator:
EMENDA 1-R
Inclua-se no Projeto n' 4902.16885311.106 .....,... Exe-cução do Plano Rodoviário do Distrito Federal_ (Cr$
445.000.000), ln fine: .. , inclusive a pavimentação da estrada vicinal DF-1".
Tal emenda, por determinar uma simples inclusão,
nâGpode- ser considerada como atentatória ao estabelecido no 19 do artigo 65 da Constituição Federal vez que
dela não "decorre aumento de despesa global, ou de
cada órgão. fundo, projeto ou programa e nem visa a
· modificar-Íhe o montante, a natureza ou o -óbjetivo". EspCcialmente por se tratar de uma mera inclusão cm um
projeto relacionado no Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal, entidade supervisionada
{da Administração Indireta) cujas dotações não têm especificadas a sua ••natureza" na Proposta Orçament:iria.
··pois «natureza", de acordo com a técp.icaorçmnentâria
utili2:ada. é identificada pelas Categorias Económicas,
Elementos, Subelementos, Itens, Subitens, etc (Despesas
COrrentes, Pessoal, Pessoal CiVil, por exemplo). O '"obje-tivo" não é alterado pois é identificado pela própria clas-sifiCaÇão funcional-programãtica. que não estã sendo alterada por, como jã opinamos, se tratar de simples inclusão.
A conclusão que externamos pela aprovação ClãS par-tes da presente Proposta Orçamentãria que relatamos,
com a emenda retroidentificada, por ser limitada a uma
Pãrte da Proposição,· não prejudica emenda por nós
apresentada oportunamente no texto do Projeto de Lei
n'~ 153/84, que suprime amplas faculdades pretendidas
pe(o Executivo para mOdificar o orçamento originalmente votado.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1984. - Alexmdre Costa, Presidente- Moacyr Duarte, Relator- Passos ll'ôrto - Lourival Baptista - Mauro Borps - Ju-

_taby Magalbies- Monan Acayaba- Gutio Miiller.

A programação de trabalho vem descrita da seguinte fonna no projeto ora analisado:

-G~:~~::::;
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PARECER

N• 718, DE 1931

Da Comllsio do Dlatrlto Fedeni
Sobre o Projeto de Lei do S..ado "' 153, de 1!184DF, que uesdma a RK'elta e fixa a DespH.a do Distrito Federal para o exerdclo financeiro de 1985",
·par~e relatl>al Secretaria de Agri<Uitura e Prodaçio.
Relator: Senador Marcondes Gaclelha
Pela Mensagem n'~ 146, de 1984 (n9 303, na origem), o
EXCelentíssimo Senhor Presidente da República encaminha à apreciação do Senado Federa.l o Projeto" de Lei fi9
153, de 1984-DF, que estima a receita e fixa a despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1985.
Na Mensagem encaminhada ao Presidente da Repúb1ica, o Senhor Governador enfatiza que:
"Em razão das diretrizes traçadaS-por Vossa Excelência, transmitidas atravês da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, recomen-

_,J:>ikRm DO CONGRESSO NACIONAL {Seção II)
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dando a necessidade de rigorosa contenção e racionalização de despesas, foram estabelecidos limites
para a programação orçamentária de cada órgão,
notadamente no que concerne aos gastos de -"OUtros Custeios e Capital."

.

. Quinta-fe.ira 1. 4051

Para cumprir o elenco de_ tarefas acima, a Secretaria
conta -com os seguintes órgãos básicos:

Do demonstrativo, observa-se a dotação maciça con~
signada à _ativid_<_tde principal-do _õrS;ão "Execução de
programas de fomento agropecuário e preservação dos
recursos minerais", inerentes às diversas atribuições da
Fundação, participando corri 97% do total geral da uni~
dade orçamentária em questão.
Os orçamentos da Sociedade de Abastecimento de
Brasília S/A --SAB, das Centriís de Abastecimento do
Distrito_ Federal- CEASA-DF, e PROFLORA-S/AFlorestamento e Reflorestamento, não integram o presente Projeto de Lei, como pe:rmite a legislação pertinente à matéria, por se referirem a entidades que não recebem dotações à conta do Tesouro.
Não foram apresentadaS emendã-s nesta parte do Projeto.
Antes o exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do Projeto na parte referente à Secretaria de Agri·
cultura e Produção.
·
_Sala- das ComiSsões, 30 de outubro de 1984.- Alexandre Costa, Presidente _Marcondes Gadelha, Relator PaSsoS Pôrto - Lourival Baptista - Mauro Borges Moacyr Duarte- Jutahy Magalhies- Morvam Ac:ayaba - Gastão Müller.
PARECER N• 719, DE 1984

Centrais
-Gabinete do Secretário;
-Divisão de Administração Geral;
-Núcleo de Desenvolvimento Agropecuário;
~Núcleo de Desenvolvimento da Indústria e do
Comércio;
-:-_Oi_v_isão de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal.
Descentralizados com Personalidade Jurídica
-Sociedade de AbastecirTiento'de Brasília S/A;
-Centrais. de Abastecimento do DistritO Federal;
-Fundação "Zoobotânica" d_o Distrito Federal;
- Empresa ae Assistência Tecnica e Extensão Rur ai;
_::PROFLORA -S/A Florestamento e Reflorestamento .
As despesas que serão realizadas pela Secretaria da
Agricultura e Produção, propostas para o próximo
Cxerdcio,_. rOiam_ fixadas no m_pntante_ de CrS
22~869.000.00 (vinte e seis bilhões, oitocentos e sessenta e
nove milhões de cruzeiros), representado 2,71% da dotação grobal do Governo do Distrito Federal, e um incremepto nominal da ordem de 240,75% em confronto
com os recursos do presente exercício.
Oaquel~ importância, 94,25% serão transferidas para
as entidades supervisionadas do órgão, ficando para_~
-ilúcle_o. da Secretaria 5,75%.
São duas as entidades supervisíonadas da Secretaria
de Agricultura e Produção, abaixo discriminadªs, com
as respectivas--dOtações:

Adiante, acrescenta:

"Está, ainda, o meu governo empenhado na modernização de todo o confunto admin"ist~ativo do
Distrito Federal, atravéS da implantação de sistema
informatizados quC visam proporcionar não só a
administração, mas a toda a população do Distrito
Federal informações precisas e rãpídas coni eco!l_omia pai'a O-cidadão e racion3.lidade· para os si::Z.YJcOs
admiriistra:tivõS.
Todo esse esforço que venho empreendendo à
frente do Governo do Distrito Federal, Senhor-Presidente, tem por objetivo fundamental a relação
..qualidade de vida"- ..ganhos de produtividade"
- "distribuição de renda".
O Projeto de Lei em questão, com recursos do Tesouro, estima a reCeita para o ·exercício vindouro em Cr$
990.033.9"10.000 (noveceri!OSC- rioventa bilhões, trinta e
três milhões e novecentas e dez mil cruzeiros), e representa um aumento nominal da ordem de 217% em cõnfronto com o orçamento original do Distrito Federal
para o exercício vigen"te, sem levarmos em conta um provável excesso de arrecadação, previsto em torno de 186,3
bilhões de cruzeiros. ,
Fomos designados, pelo Senhor Presidente desta Comissão, para relatar a parte referente à Secretaria de
Agricultura e Produção. _
~ de competência da Secretaria, ora em análisC:, as seguintes atribuições:
- Expansão agropecuáriil.;
-Coordenação e orientaÇão- áe aproveit;:urieniO--de-área rural;
-Estímulo às ativíãaaes comerciais--e industriais lia
área do Distrito FCderãl;
-Coordenação do abastecimento do Distrito Federal·
..:_Defesa das riquezas -naturais do Distrito Federai;-Normas sobre método de auxt1io ao produtor e de·
defesa do consumidor;
-Promoção de acordos ou convênios entre o Distrito
Federal e outros órgãos públicos e privados visando o
fortalecimento da economia da região.

Valor em
_Cr$1.000

~ Unlda~e orçamentária

Da Comissão do Distrito Federal

Sobre o Projeto d~ Lei n' 153, de 1984-DF, que
"esdma a receita e fixa a d~spesa do Distrito l<'ederal
para o exercício financeiro de 1985"- parte referen..
te A $ecr!_taria de Segu~ança Pública.
Relator: Senador Gastão MUller
Encaminhado p_ela Mensa_gem n~'l46, d~ _t9~84, (n' 303,
na origem-), o Sen'ho~ Presidente da República submete à
apreciação do Seriado Federal o Projeto de Lei nl' 153, de
1984-DF, que "estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercido financeiro de 1985".
Da Exposição de Motivos do Senhor Governador ao
Excelentissüpo Senhor Presidente da_ República, ressaltamos os seguintes trechos:

%

-~

-Fundação Zoobotânica do DF 20.954.509 82,75
-Empresa de Assistência Técnica e
4.369.184 17,25
Extensão Rural-EMATER-DF

TOTAL

25.323.693 !00

A Fun'dação Zoob.otânica do Distrito Federal absorve
78% da dotaçãÇ> gl~bal da Secretaria de Agricultura e
~rQdução e apresenta o seguinte programa de trabalho
pata o próximo exercício:

...:.~-----------~-~~
_J-__

~l,:·-. ,·'. ~ , . · ,-~. ,·. : i:' "·: : ~ ~:::.·

'

...
-

..

:l

« "! " ; "

~·~;~i~~;;,!ci!l;~-~;,~~~~~~~~:~~t;nr~~Uwo

n.'~"' ~l ,! -=~.·~.,-~,·.;-, :_,;l:, :,=~ -~:.,- ·,: -~.'
..

t

.

. . . ,:,;l: :

•

~~INI~U~~~ FI">'-U:Ú•>

l..!VID,-r,;r(l! ... -

·~0 W0o0o0o0 : ': ~•; m::[g~~ ~.!~;'~g~'<DS ~(H~P<HS

0.'00···.•

":~:::~:·.:::::::;·:;:~"".'""'"

•• 000o0o

,~s~~~~~~t;i"Irc~~·-m~~~~~~s ~~ ~(•o •.,~."

'

IIGJ,O"l~o71.1>9~

I

r.•~>.~I!J."o
~cu•
t~:;::~;:::tln

I•

E

o(~Uu~ru:.:-ao-·o-~ lu~·~ ~u••ll

!,1

: ~: ~:;.:

· ~ l~

l~

1

·::l

i

: "·"'!.

•o

'

oa

~: :,

'···········! ::;::;~~;:.. "" ......

170 9 0

- --

:,,,.,:1
~~~.co•i

:~~~

I "~J.O•Ul .... :.i~O I
~'-""H"['O ( {~.'U~Ovo[>O C! t~IHJIA~ "l[!~ors
I
l)~.~OI
I
I - · - - - - - - - - I- - - - - - - - - - - - . _. .......... _ _ _ _ ..._ _ _ _
. _ _ _ _ _._I_ _ _ _ _ _ _ _
-1 _ _ _ _ _ _ _ _I .....:. _________ 1r
I

I

r

I

________ ..:._____

3h.AO•I

lO.H9,JP31

I
1~.<~.)[~1

~=-

.. ·--=-'

"El!l_ razaO ~as diretrizes traçadas__ por V. Ex•,
tra-nsmitidas- f!.tra~vés- da Secretaria de Planejamento
da Presidê_nçia da República, recomendando a necessidade de rigorosa contensão e racionalização de
despesas, foram estabelecidos limites para a programação orçamentária de cada órgão, notadamente
no que concerne aos gaMos de "Outros Custeios -e
Capital".
"Todo es.c;e esforço que venho empreendendo à
frente do Governo do Distrito Federat, Senhor P~e
·-sidente. tem E." objetivo fu!J-daJ!lentat a relaçãQ
_... qualidade =de vida" - "ganhos de produtividade"
- ..distribuição de renda."
O Projeto de Lei em questão estima a receita e fixa a
despesa do Distrlto Federal, para o pró;'{imo exercício,
com recursos do Tesouro, em Cr$ 990.033.910.000 (novecentos e noventa bilhões, trinta e três milhões e novecentos e dez mil cruzeiros), representando um aumento
nomiilãl da ordem de217,3%, em confronto com o projeto original para o exercício vigente. Entretanto, levando
em consideração a reestimativa para o exercício, foi previsto um provável excesso de arrecadação da ordem de
Cr$ 186.320.944.000 -(cento-e oitenta e seis bilhões, e tre-zentos e vinte milhÕes e novecentos e quarenta e quatro
mil cruzeiros), o aumento nominal será tão-somente de
98,6%. Em contrapartida, a receita própria do Distrito
Federal aumenta sua participação na composição orçamentária, passando de 42,7% em 1984 para 48,9% em
1985.
Fomos incumbidos de relatar o orçamento da Secretaria de Segurança Pública.
Desn-ecessárlõ fiísar da Vital importância dessa Unidade Administrativa para a tranqUilidade e paz da nossa
população.

r
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Assim, convém enumerar aS suas competências:
- Pianejamento, coordenação, execução, controle c

_-Coordenação de informações, Planejamento e
Operações;
--

supervisão das ativida.des de natureza policial, objetivan-

.....,_ Centro de Internamento e Reeducação;
- -~ úcleo de Custódia de Brasília;
-Polícia CivH do Distrito Federal.
Autônomos sem personalidade jurídica
- Departamento de Administração Õeral;
- Políci::l Militar do Distrito Federal;
-Corpo de Bombeiros do Distríto _Federal;
Descentralizado com personalidade juridicã
- Departamento de Trânsito do Distrito Federa),
De deli~eraçio coletiva
·-Conselho de: TrâriS:ito do Distrito Fçderal; _
- CoiiSelho Superior de Informações e Operações
Policiais - CONSIOP

Salientamos um volume maior de recursos alocados
na função "Defesa Nacional e Segurança Pública'' que
absorve 81,5% -do montante global da Secretaria.
-Para desenvolvimento desse programa, hã que se desw
tacar dois órgãos da máxima importância dentro da esK
trutura da Secretaria de Segurança Pública:
-Polícia Mílitar do Distrito Federal; e
- Corpo de Bombeiros do Distríto FederaL
A Polícia_ Militar do Distrito Federal foi contemplada,
para o próximo exercício, com 44.!69.610.000 (quarenta
e quatro bilhões, cento e sessenta e nove milhões e seiscentos e dez mil cruzeiros), correspondendo a 45,20% do
total destinado à Secretaria, e representando um acr_éscimo nominal da ordem de 230,55% sobre o orçamento_ da
Polícia Militar no exercício vigente.
Cumpre ressaltar que, daquele montante, 69,87% serão destinados à _execução das atividades da Polfcia MiliK
tardo DF, a fim de desempenhar srias múltiplas atividaK
des, e que são lrriprescindíveis à ordem e à tranqfiilidade
públíC:a.
- Para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram
alocados rec~rsos da ordem de, Cr$ 26.705.420.0_QO_(y~n_te
e seis bilhões, setecentos e cinco mílhões _e_quatrocentos e_
vinte mil cruzeiros) eQuivalendO a 27,32% do total cl.a Se-_
cretaria de Segurança Ptí.blica e_um incremento da ordem
de 236,97% s-obre o orçamento do Corpo de Bombei.ros
do Distrito Federal para este exercício.
.
~ Dflquela importância, destacamos sua principal atividade ..prevenção, extinção e perícias de incêndios, busca
e salv-amento" que absorve 66,9% do órgão e que tem
p()r _finalidade prestar proteção à nossa população, notOw
riatnente no setor habitacional e (lO comercial, além no
de buscas e salvamentos.
-Finalmente, saHentamos que o Departamento 'de'
Trâilsito do Distrito Federal - DETRAN -, a única
entidade supervisionada da Secretaria de Segurança Púbica, foi c_ontemplado, para o próximo exercício, com -o
montante de Cr$ 6.876.763.000 (seis bilhões, Qitoc~ntos e
s_ete~ta ~-seis milhões e setecentos e sessenta e três_mil
cruzeiros). Desta importância, destacal11óS que qUase
toda sua totalidade, ou seja 99,75%, "ctesün"aKse" ao s-ub-programa "controle e segurança de tráfego urbano", que
tem por objetivo proteger o transporte de pessoas e de
ben~ nos centros urbanos, mediante fiscalização de veíK
cu los; instalação, manutenção e ope'ração do inStrumental d_e fiscalização e cqntrole de trânsito, visando a segurança da população de Brasília.
Ante o exposto e tendo em vista não ten~m sido apresentadas emendas ao anexo ora sob análise, somos pela
aprovação do Projeto de Lei do Sen?-do nP153, de 1984w
DF, na parte relativa à Secretaria de Seguran_Ça Pública.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1984.- Alexandre Costa, Presidente- Gastio Müller, Relator- Pas-sos Pôrto - Lonrival Baptista - Mauro Borges- Moacyr Duarte - Jut..,.y Magalhães - Morvan Acayaba.

do_as:Jegurar o tivre exercício dos poderes constituídos, a

ordem e a segurança pública;
-Intercâmbio policial com organizações congêneres,
nacionais e estrangeiras;
_
- Apuração de -infrãções penais e desempenho ctC
quaisquer oUtras atribuições de polícia judiciária;
-

Cola._boração na organização e execução de serv_iços

relacionados com a. prevenção e repressão da criminalidade interestadual;
- Administração dos estabeleciffientos penais e iffiplantação de mét_odos e técnicas modernas e polícia carcerária;
-Organização, Ptanejame"nto e execução doss~rviços
concernentes à engenharia de tráfego _e trânsito ein-gefal;
-Estrutura e execução dos serviços de perícia e idenK
tificação datil_g~Cópica, civil e crimiri.al;
-Execução setorial das aVvTdades _relativas _à ã.dmiK
nistração de pi::ssoal, material, orçame~tO, cÕ~t~bilictade
e outros se_rviços auxiliares da Secretaria;
-Ampla cooperação às autoridades administrãJivas :e
jurfdicas, no tocante à _§lpli~ação de medidasJe_ga_ls e re_K
gulamentares; _
_ _ __ _ _
- AprimoTaffiento cllfturai e profiSsioilal:a.os sefviços
policiais, mediaute ã instituição de curs_os de_ formação,
treinamento _e__aperfeiçoamento funciona[; _
- Quai_squer outras atriQuições que se enquadrem no
âmbito de sua ~mpetência geral ou espe_cífica.
Para a execução de suã;s j_n_úmeras atribuições, a S~re
taria de Segurança conta com a seguinte estrutur-a~
Centrais
- Gabinete do Se_cretário;

-

Para O_ próximo- exercício, foram alocados à Secretaw
ria, n·o Pfojeto que ofa examinamos, re-cwrsos do Tesou-

ro no valor de Cr$ 97.749.100.000,00 (noventa e sete bilhões~ s~tt!Centos e qt.iarellta e riove milhões e cem mil
éruzeirOS),-Que corresponde a uma partiCipação de 9,87%
aa:-despeSa global prevista para o Distrito Federal. Co_mw
parando _aS dotaçõ~Jio projeto com as do exercício viw
ge'nte, verificamos que· a Secretaria teve um auhlento noK
min~l de 2rJ%, que, descón_tada a inflação prevista, não
significa qualquer crescimento reaL
.
-ALnda em comparação com o a tua! exercício e osante!:_ior~s._ notamos que a participação da Secretaria de SeM
~urança Pública, em relação ao orçamento globa_l do
DF, tem dimínuído. Assim, em 1983, a participação da
~_ecn~taria t;:f?- d,e _11 ,8%,_ caindo no atual para 10,07% e,
p_i-1-a o próximo exercício; será de 9~87%. -A despesa pot- unidades orçamentárias- e_- cãtegorias
eCoOóinicas é a seguinte:
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é maior em mão-deKobra, nos seus diversos graus de esK
pecialização.
Visualiz:indo, globalmente, as dotações da Secretaria
de Segurança Pública, apresentamos um demonstrativo
da despesa por funções, programas e subprogramas:

c;xercício financeiro de 1985,

99,2% estão consignados para despesas ~orrentes, e que a
maior parte destas despesas, de um modo geral,

rei~re-se

a pagamento de pessoal, vez que a atividade em questão
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Sobre o Projeto de Lei do Senado qQ 153, de 1984
- DF, que "estima a Receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1984"Tribunal de Contas do Distrito Federal - Receita Texto da Lei.
Relator: Senador Alexandre Costa
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PARECER N• 720, DE 1984
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Consoante com Os dispositivos constitucionais e a IeK
gíslação correlata,, o Senhor Presidente da República encaminhou à consideração do Senado Federal a p_roposta
orçamentária do Distrito Federal, consubstanciada no
Projeto de lei do Senado nQ 153/84- DF, que estima a
Receita e fixa sua Despesa para o exercício financeiro de
1_985 em CrS 1.138.414.386.000 (hum trilhãQ, cento e
trinta e oito bilhÕes, quatrocentos e quatorze milhõeS,
trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros).
Em Exposição de Motivos que acompanha a MensaK
gem .presid_~ncial n9 146, de 1984 (nq 303, na origem) o
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Senhor Governador do Distrito Federal caracteriz8 os- -princípios que regeram a elaboração do presente projeto,
conforme orientação passada pela Secretaria de Planf?ja- menta da Presidência da República, vez que é grande a
dependência da Administração da Capital Federal dos
créditos repassados pela União: 45,40% dos R.ecürsos do
Tesouro Estadual referem-se a .. Outras Contribuições
Correntes da União" que não os obrigatoriamente CStãbelecidos no sistema financeiro - tributário nacional
(que, por sua vez, representam 5,71% a título de "Participação na Receita da União").
Na Exposição de Motivos está caracterizado o denodo
com que a Administração do Distrito Federal vem se
empenhando para a racionalização dos seus gastos e a
maximização- d<i eficácia de sua atuaç-ão -com a miními- zação do desperdício, tendo em vista o trinômiO ••qualidade de vida da população -ganhos em produtividade
-distribuição de renda". Nesse sentido vale ressaltar os
trechos do documento do Senhor Governador:
"A Programação foi elaborada objetivando
aquelas ações governamentais consideradas básicas
para a elevação do nível de vida da comundade do
Distrito Federal.
De acordo com as prioridades estabelecidas pelo
meu governo, as Funções de Educação e Cultura e
Saúde e Saneamento foram comtempladas coln
46,20% da proposta Orçamentária do Distrito Federal.
O assentamento das populações faveladas e as
questões sociais, mereceram atenção especial, tendo
a Função AssistênCía e -Privldência reCeOido um
aparte de recursos correspondente a 9,10% do Orçamento.
Em razão das diretrizts traçadas por VosSa -EXcelência, transmitidas através da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, recomendando a necessidade de rigorosa contenção e racionalização de_despesas, foram estabelecidos limites para
a programação orçamentária de cada órgão, notadamente no que concerne aos gastos de "Outros
Custeios e Capital".
Está, ainda, o meu governõ empenhado na modernização de todo o conjunto administrativo do Distrito Federal, através da implantação de sistemas informatizados que visam proporcionar não só
a administração, mas -a -toda a população d-o I11Stri-:=to Federal informações precisas e rápidas com economia para o cidadão e racionalidade para os serviços administratiVos."
Isto, principalmente, numa conjuntura em que se configura em Brasília a conjunção de fatores adverso~ tais
como a constante escassez de recursos, a inquie!~_~re fai~
xa de desemprego, inclusive, pela _agregação de novos
contingentes populacionais ãtrafdos pelo fascínio da cidade grande-Capital Federal, a diminuição da produção
com reflexos-na arrecadação tributária e nível de emprego, a preocupante taxa inflacionária a corroer também
os recursos públicos, a crescente dificuldade para a realização de novas fontes_definanciamentos, principalmente
os relacionados com aumentos da carga tributária e endividamentos, tanto internOs quanto externoS, face a carência de disponibilidades nos agentes e as altas taxas de
juros exercitadas nos mercados.
Com taiS preliminares passamos a apreciai' as partes
que, na forma regimental, o Senhor Presidente da Comissão do Distrito Federal nos incumbiu de relatar: a
programação do Tribunal de Contas Estadual, a Receita
e Texto da Lei inseridos no Projeto em questão.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL
O Tribunal de Constas do Distrito Federal, regido de
acordo com o estabelecido na Lei n"' 5.53~, de 22 d_e novembro de 1968, tem por competência:
- Apreciação das contas do Governador do Distrito
Federal:

- Desempenho das funções de auditoria e orçamen~
tária sobre as contas das Unidades Administrativas ào
Distrito Federal;
~Julgamento da regularidade das contas dos dirigentes dos órgãos da administração indireta, bem como dos
que ordenarem despesas e demais responsáveis por bens
e valores públicos;
~·Julgamento da legailidade das concessões iniciais
de aposentadoria, reformas e pensões.
Tais atribuições consubstanciam~se em sua programação orçamentária, na atividade intitulada. .. Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa" à qual estão
previstos CrS 9.458.891.000 (nove bilhões, quatrocentos
e cin-qaenta e Oito rriilhões, e oitocentos e noventa e hum
mil cruzeiros), dos quais 99,12% correspondem a Despesas Correntes para atender basicamente os encargos com
Pessoal (Cr$ 7.915.724.000), Material de consumo (CrS
570.000.000) e serviços de Terceiros e Encargos (Cr$
845.400.000), ficando às Despesas de Capital a previsão
de CrS 83.095.000, quantia esta exatamente igual a fix3da para o corrente ano.
Todo programa de trabalho do Tribunal será atendido
por Recursos Ordinârios não vinculados do Tesouro Estadual, e nele ainda estão considerados as dotações relativas aos .. Encargos, com seus !nativos e Pensionistas"
(Cr$ 2.111.06~.000) o que eleva o montante das verbas
ni'CI 11',',
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sob sua responsabilidade a Cr$ 11.569.953.000 (onze bilhões, quinhentos e sessenta e nove milhões e novecentos
e cinqUenta e três mil cruzeiros). Tal importância representa apenas 1,16% do total de Recursos do Tesouro Estadual fix:i"d-o na presente matéria, Superior apenas ao
destinado à Procuradoria Geral em toda a Administração do Distri~o Federal.

Receita
A Receita do Distrito Federal estimada Qa presente
proposição atinge a Cr$ 1.138.414.386.000 (um trilhão,
cento e trinta~ oito bilhões, quatrocentos e quatorze milhões e trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros) dos quais
86,97% (Cr$ 990.033.910.000) estão representados pelas
teceitas dó Tesouro Estadual significando o restante
(CrS 148.38_0.476.000) as Receitas dos Órgãos da Administtãção lndireta.
O Qu-adro a seguir, apresentado na Exposição de Mo~
tivos do Senhor Governador, mostra a composição da
Receita do Tesouro prevista para o exercício financeiro
de 1985, evidenciando, como jã comentamos preliminarmente, a gi-ande dePendência do Distrito Federal em relação aos recursos transferidos pela União que. inclusive, representam praticamente a metade de todos os Recursos do Estado.

','l':',r,<.;)'-1

~~ (!I no)\

D.ã: Re<:eita Tributária que representa quase -a outra
metade dos Recursos do Tesouro da Cipital Federal
(47,2%), destaca-se pelo volume, o Imposto sobre Operações Relativa à Circulação di Mercadorias cuja perspectiva de arrecadação está orçada em CrS
375.000.000.000, isto é, 37,88% de toda a Receita do Tesouro, ou 80,24% da Receita Tributãria. De tal imposto
convém salientar a parte relativa ao_ trigo impõrtado, o
· chamado ICM do trigo, que de acordo com a legislação
específica ê alocado às finanças do Distrito Federal, e
que, para o próximo exercício, está estimado em CrS
120.000.000.000.
Para que o Senado Federal tenha uma melhor idêia
dos recursos com que conta o Governo do Distrito Federal na sua gestão financeiro-administrativa apresenta~
mos, em anexo, o Quadro I que identifica a arrecadação
dos anos anteriores em relação ao previsto nos respectivOs Prqj~tos de Lei de Meios enviados ao PQder Legislativo e apreciados por esta Casa do Congresso Nacional.
Nele se evidenciam as discrepâncias entre o estimado e o
realizado, motivadas, provavelmente, pelas características peculiares de administração de uma região que, inclusive, entre outras contradições, tem conotações de
município e de estado. O Distrito Federal é essencialmen-te administrativo, mas suas ativid-cides agrfcolas, in-

__ dUslriaiS e co~erci~·is. vêm oCupan~oseÚnentos cada vez
maiores de sua sociedade. Sua vo~ção como pólo irradiador de desenvolvimento e de atração_ demográfica se
faz cada vez mais marcante. Tais incompatibilidades
com sua função específica de Capital Federal, cidadeestado administrativa pof excelência, ê que dificultam o
R_l~nejamento da ação_ governamental.

Texto da Lei
O "Texto da Lei" da propoSição que analisamos está
de maneira geral, redigido a semelhança das leis orça- mentári_as dos últimos exercícios financeiros, de acordo
com a têCnicâ: legislativa e orçamentária,_e seus preceitos
não contrad~tall_l a legislação em vigor pertinente a matéria.
Os seis primeiros artigos fixam a despesa e estimam a
receita do Distrito Federal para o próximo exercício financeirO e caracterizam -a realização da Receita -e da
Despesã por-natureZa funções e órgãos, inclusive os da
Administr_ação lndireta que recebendo transferências do
Tesouro Estadual, por lei, constituindo~se em Entidades
Supervisíonadas'têm suas programações consubstanciadas ilo_ Anexo III da presente proposiçã-o.
0'1.\.rtigo 79 autoriza a designação pelo Senhor Governador de órS:ãos centrais para a movimentação de recur~
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sos atribuídos às unidades orçamentál:"ias, quando hou~
ver interesse da _Administração, propiciando economia
de tempo e divisas, alêm-- de agilizar os procedimentos
burocráticos e permitir maior eficiência no cOntrole financeiro.
Com o artigo 89 são conce"didas algumas autorizações
ao Governo do Distrito Féder3.1, consoante os preceitos

legais que regem o assunto: as- normas- constitUcionais e a
Lei n<1 4.320, de 17-3-1964. Objetiva tambéhl a agilização
do manejo dos recursos orçamentários e a maior nexibilidade administr;:Ltiva sem prejuízo do co_ntrole e supenjsão.
O artigo 99 determina que até 31 de dezembro do corrente, para que seja respeitado o principio da anualidade
orçamentária, deverá ser aprovado pelo Senhor GovÇI·
nador, os quadros de detalhamento dos projetas e ativi.
dades integrantes-do Orçamento.

Ao "Texto da Lei" foi apresentada_ uma emenda de
autoria do ilustre Senador por Minas Gen\is Itamar

Franco, que visa o cancelamento de todo Artigo 89 do
Projeto.
Reconhecemos como nobres_ os propósitos do Autor e
temos acompanhado e aplaudido sua participação no
Legislativo no sentido da exaltação e valorização do papel do Congresso Nacional na Administração dos interesses públicos. Não é outro o objetivo de_Su_a_ emenda.
Trazer ao Senado Federal Uma maior influência no proces~o OrçamentáriO. Entretanto, em que pesem tão lídimos propósitÕs, lamentavelniente não podemos aconSelhar sua aprovação vez que a supressão de todo o artigo
8~> do texto do Projeto em análise_ iria causar sérios transtornos ao Governo do Distrito -Federãl no próximo
exercício, tornando a execução orçamentári~ urtt entrave
à fluidez do processo financeiro,_dificultando _a agilidade
e flexibilidade administrativa, priOcfpi~·s básicos est;tuidos no Decreto-lei n~> 200, base de nossa adrriinistraÇão
Pública, e diminuindo o próprio nível de controle do
EXecutivo da Capítal Federal. Ademais, todo_s os dispo-
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sitivos previstos no artigo em questão estão, de acordo
com os princípios da legalidade, dajuridicidade e da têc;_:
nica lirçamentária, vez que estão acordes com o q1,1e per~
mi te a constituição Federal, Com a Lei nCJ 4.320, de 17-364, que regula a matéria, e consoante também com as
normas estabelecidas pelo órgão central de PlanejS.me-n~
to do Governo Federal.

Face ao ex"J,osto, concluímos pela aprovação do "texto" do Projeto de Lei do S~nado n'~ 153, de 1984~DF, da
Receita nele estimada e da programação da Despesa do
Tribunal de Contas do Distdto Federal, como foi enviado para apreciação desta Casa pelo Poder Executivo, e
pela-- rejeição da emenda apresentada.
Sala daS Comissões, 30 de outubro de 1984. --Senador Passos PôrtO, Presidente- Senador Alexandre cos-.
ta, Relator_ - Senador Lourlval Baptista - Senador
Maur_o Borges - ~enador_ Moacyr Duarte - -Senador
Jutahy mag&lhies- Senador Morvan Acayaba- Senador Gastio MUller.
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PARECERES N•S 7ll E 722, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado nCJ 81, de 1984,
Complementar, que "revoga o§ lCJ do artigo 106 da
Lel Complementar nCJ 35, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Complementar n' 37, de 13 de novembro de 1979".

PARECER N• 721, DE 1984
Da Comlsdo de Conadtulçio e Julltlça
Relator: Senador Passos Pôrto

O Projeto sob ~;xame, !ie autoria do ilu_stre Senador
Jorge Kalume, revoga o§ lCJ do art_. 1J)6_da_(ei Comple·
mentar nCJ 37, de 13 de novembro de 1979.
2. 0.§ lCJ do art. 106 da ~i Çqmplementar ri9 35/79
(Lei Orgânica da Magistratura) tem a_ses;uinte r~~Ção:
"§ tCJ. Somente serã majorado o número de membros do
Tribunal se o total de processos distribufdos ejulgados,
durante o ano anterior, superar o· índice de trezentos feitos por juiz".
3. Na Justificação, pond~ra o_Au_tor:." .. .- T~Liimi·
tação parece-n_os descabida, uma vez _que a composição
numérica de um c_alegiado não deve estar_ cont_id_l!,, _tãosó, pela quantidade das matérias qUe lhe s_ão encaminhadas, verificando·se que, em muitos casos, a complexidade dos assuntos demanda maior esforço devo_tamepto
do que o_normalmente exigido pelo volume das tarefas ...
Assim, parece-nos que o aumento de número de

e

membros de um Tribunal deve estar vinculada' às suas
efi:tivas neceSsidades, aferidas, evidentemente, na prática
diuturna do cumprimento de suas competêllcias".

4. O Projeto não ostenta vulnerabilidades sob os
pontos de vista jurídico-constitucional _e técnicoregimental.
Quanto ao mérito (art. 100, item I, nCJ 24 do Regimento Interno), entendemos ser mais consentâneo com a realidade compatibilizar o escopo do Projeto - eliminar
um critério de aferição puramente numérica do trabalho
dos membros de um Tribunal - com a atenuação da
norma vigente, reduzindo-se pela metade a exigência
contida no dispositivo revogando. AssirO, fica margem
P:tra que outros fatores de avaliação sejam levados e~
conta.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Profeto, por constitucional, jufídlco-regim-ent~l, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente com
- a seguihte Emenda:
EMENDA N• l Dê~se

CCJ

ao at't. 19 a seguinte redação:
"Art. I~> Q § _19 do a.rt. 106 da L._ei C\)mplementar nCJ
35, de 14 ~e março de t979, alterada pela Lei Compte:ment~~ n'~ 37 de 13 de novembro de 1979, passa a vigorar
com a seg1,1inte redação:

Art 106.

§ {9 Somente se-rã majorado o número dos
membros do Tribunal se o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o
- índice de cento e cinqUenta feitos pelo juiz."
' Sat~-das COmfssões, 12 de setembro de 1984.- Helvidio Nunes, Presidente- Passos :Pôrto, Relator- Enéu
Faria - Alfredo Campos- Morvan Acayaba- Aderbal
Jurema- Moaeyr Duarte- Hélio Guelras.
PARECER N• 722, DE 1984
Da Comlssio de Serviço Público Civil
Relator: Senador Moaeyr Duarte
A Lei Orgânica da Magistratura estabelece (art. 106, §
J9) que ''somente será majorado o número de membros
do Tribunal se o total de process_os distribl,!ídos e julga- dos, durante o ano anterior, superar o índice de trezentos
feitos por juiz".
. Co-ntra tal dispositivo se erige o preserite projeto de lei
- complementar, formalizado pelo Senador Jorge Kalume
que, na suajustificação assinala o seguihte:
"Ora, tal limíta~ão parece-nõs descabíd_a, uma
-vez que a composição numérica de um colegiado
hão deve estar contida, tão-só, pela quantidade das
matérias-que lhe são encaminhadas, verificando-se
que, em muitos casos, a complexidade dos assuntos
· demanda maior esforço e devotamento do que o
· ~~rmalmente exigido pel~ v_olumC das tarefas. Essa
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constatação apresenta-se, com maior alcance nos
órgãos do Poder _ludiciârio, -onde temos freqUentemente questões, da maior evergadura, a demandar
estudo e dedicação exclusiva por longo período de
tempo."
Diante de tal entendimento, o referido parlamentar
apresentou o texto que vem à_ consideração deste Órgão
Técnico, dep-ois de ter sido aprovado pela douta Comissão de Cons_tittiiÇão e Justiça, e que revoga o§ l Q do art.
106 da Lei Complementar n"' 35, de 14 de março de 1979
(Lei da Magistratura).
A aprovação da CCJ, entretanto, preferiu retificar o
tex.to da Lei - em v~ d~ revogá-lo. Assim, a modificação originariamente pretCildida, apenas baixa pela metade a cota de trezentos processos - isto é, o índice ad~
mitido (300 feitos distribuídos e j~lgados, por jl!iz) passa
a ser de cento e cinqUenta.
Sem dó vida, a providência da emenda formulada pela
Comissão de Constituição e Justiça, é preferível, pois,
além de atender aos reclamos dos Tribqnais, que estão
assoberbados de processos, não revoga dispositivo essencial da Lei Complementar vigente.
Opinamos, Pois, pCla aprovação do presente projeto
de lei complementar, nos termos da Emenda 11?_ 1 CCJ.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1984.- Fábio
Lucena, Presidente- Moacyr Duarte, Relator- Enéu
Faria - João Lobo.
Publicados no DCN {Seçil.o fi) de \9-\l-84_

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- O eXpediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicaÇões qUe- serão lidas pelo Sr.
l9~Secretário.

São lidas as_ seguintes
Senhor Presidente,
Comunico a V._ Ex• que me ausentarei dos trabalhos
da Casa a partir do dia 5 de novembro para breve viagem
ao exterior.
Sala das Sessões, 3 f de outubro de 1984.- Jorge Bor-

nhausen.
Brasília, 30 de outubro de 1984
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!_que me ausentarei do País de 19 a t2;_tt-84_ para, atendendo a convite_do
Governo do Chile, realizar uma viagem de carâter
político-cultural àquele País.
Atenciosamente, Senador Carlos Alberto.
Brasília, 30 de outubro de 1984
Senhor Presídente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País de \9 a 12-11-84 para, atendendo a convite do
Goverrio do Chile, realizar uma viagem de carâter
político-cultural àquele Pais.
Atenciosamente, Senador Odaclr Soares.
Brasília, 30 de outubro de 1984
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País de !9 a 12-11-84 para, atendendo a convite do
Governo do Chile, realizar uma viagem de carâter
poHtico~cultural àquele País.
- -Atenciosamente, Senador Joio Lobo.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A P_resi~
dência fica ciente.
Sobre a mes_a, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário~

É lido o ·seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 222? de 1984
Introduz modificações na Consolidação das Leis
do Trabalho, ellltabelecendo, na forma do disposto no
art. 142 da Constituição Fe.Jeral, a dellmltaçio da
competência da Justiça do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
. ArL _lf _Q art. ~43 da _Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com as seguintes modifiCaçõeS:
..Art. 643. Os dissídios oriUndos das relações
-entre empregadores empregados- regulãdos" na le~
gislação social, assiril comO os decorrentes do contrãio- de empreg;do do_mésfico, como tal definido" na
Lei n9 5.859, de 1l-12-72 e-as controvérsiaS resultan_~
tes da aplicação de instrumentos riormativos de trabalho, além dos litígios derivados de relações de
prestação de serviços -sujeitos ao direito comuin, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo
com o presente Título e na forma estabelecida pelo
processo judiciário do trabalha.

do os empregados domésticos batém à sua porta parareclamar reparações de direitos insertos no contrato de trabalho, e que são freqüentemente desrespeitados pelos
maus patrões. Isto, além de constituir absurdo, é social~
mente injusto, pois sabemos as dificuldades de toda ordem por que passam as Justiças estaduais, ofertando, em
razão disso, uma tutela jurisdicional normalmente tardia, e, pior, caríssima. E o grande Rui jâ sentenciava:
"JUSTIÇA TARDIA É INJUSTIÇA SUPREMA."
-Sala das Sessões, 31 de outubro de 1984.- Roberto
Saturnlno.

e

LEGISLAÇÃO CITADA
"CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 143. Das decisões do Tribunal Superior
do Trabalho somente caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal quando contrariarem esta
Constituíção.

§ 39 Ãs entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição assistencial, promOver a respectiva cobrança judicial mediante ação
de Cumprimento."
Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicãção.
Art. -39 Revogam~se as disposições em ·c_ontrârio.
Jus~fi~çlo

Segundo a Constituição Federal, compete à Justiça do
Trabalho corlciliã.r e julgar dissldios índividuais e Coleti~
vos entre empregados e empregadores e, mediante lei,
mitras cóntroVêrsias oiiü-ndas de relação de trabalho
(art. 142).
O projefo de ter que agora submeto à alta apreciação
do SenadO-, visa a delimifãr os exatos contornos da com~
petênCia da Justiça do Trabalho, estendendo-a, ..mediante lei" - como exige expressamerite o texto consti~
tucional- para que a mesma possa dirimir ..outras controvérsias oriurid_as de relação de trabalho".
Vale observar que a Carta Magana em vigor eliminou
a menção a ..lei especial", contida na ConstitUição de
1946 (artigo 123), -proPiciaildo,-a:ssim, a extens"ã"o da
competência da Justiça do Trabalho a litígios derív"ados
de relações de prestação de serviços sujeitas ao direito
comum, ·qual seja a locação de serviços -sem vínculo empregatício disciplinada pelo Código Civil. Tal extensão,
porém, há de ser feita mediante lei, exatamente co~o o
dispositivo constitucional (art. 142) anuncia em sua_ parte-final.
O projeto atende antiga e justa aspiração do sindiCalismo brasileiro, no sentido de estender a competência da
Justiça do Trabalho para conhecer de ação proposta por
entidade Sindicãl, pesSoã-jurfdica de direito privado, objeiíva-ndo cobrar contribuição -CompulSória, inStituída a
seu favor em instrumentos normativos do trabalhp (acordos, convenções e sentenças normativas), conforme
prerrogativa-definida no art. 513, alínea "e'', da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ora, é sabido que os descontos_autorizado~ ou determinados nos instrumentos normativos representam fonte de recursos económicos necessários a que o sindicato
satisfaça plenamente sua missão constitucional e legal e
os sindicalist_as brasileiros acham inadmiSsíVel que somente aJgurrias e não todas as decisõeS da JustiÇa do Trab-alho possam ser, Por ela própria executáveis.
-Finalmente, cumpre ressaltar que a Justiça do Traba~
nlO~-estrã:rihamente, vem qUase seffipi-e declinando de sua
competência em favo_~ da Justiça estadual comum, qu~n~

Consolldaçio das Leis do Tnbalbo

Art. 64-3. Os dissídios, oriundos das relações
empregadores e empregados regulados na legislação social, serão díi-imido.S pela Justiça do Trabalho, de acordQ com o presente Título e na forma
estabelecida pelo processo judiciário do trabalho.
.
§ J'i' Revogado pela Lei Orgânica da Previdên~
cia Social (Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960).
§ 211 As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária, na forma do Decreto n9 24.637, de lO de julho de 1934, e
legislação _subseqUente.
ent~~

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- O projeto lido serâ. publicado e remetido às comissões competentes. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278
do Regimento Interno, por terem recebido pareceres
contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foram
distribuídos, determinou o arquivamento dos seguintes
Projetas de Lei dQ Senado:
· . . . :. . N~ 47, de 1983, de autoria do Senador Nelson CarneirO, que dâ noVa redação ao artigo· 450 da Consolidação das Leis do Trabalho, compatibilizando-o com o
parâgrafo íi:ilico do_ artigo 468; e
- N9 23, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car-_
neirCi, q-Ue acrescenta dispoSitivo à legislação orgânica da
Previdência Social (lei nt 3~S07, de 26 de agosto de 1960),
autorizando a realização de convênios com associações
de aposentados e pensionistaS.
O ~R. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) --A Presidência conV_oca sess~o extrao~dinãria a realizar-se hoje,
àS 18 horas e 3o minUtos, desÜnada à apreciação das seguintes matérias:
- Subtítutivo do Senado ao projeto de lei da Câmara
n9 80, de 1984;
=Projeto de Lei da CâiDara nt 94, de 1984;
...... Projetas de Decreto Legislativo n"'s 4, de 1982 e 39,
<le 1983;
-....:...._Projeto de Resolução n9 61, de 1984; e
-Projeto de Lei do Senado n9 137, de 1982.
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Quinta-feira ·1

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Hã oradores inscritOs.

__

Concedo a palavra a_o nobre Senador Fãbio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
O-Seguinte discurso. Sem revisão do o_rador.l- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É de meu dever deçlarar que o senhor Presidefite da
República estâ de parabéns, De parabéns o Chefe da
Nação pelas palavras que se c_ontém em trechos de seu
discurso, ontem pronunciado na capital de Roraima, a
bela cídade de Boa Vista:

Disse _o

Pres_id~nte:

._

_ __ _

ciedade, adistrito a_ conclusões absurdas,_ ipfu~dadas, inconsistentes. porque basta...a qualquer leigo· abtir a Cons-_
tituição e ler, em seu arL 74, § 19, que "o Colégio Eleito~
ia! será cOmp-áSto dos membros do Congresso Nacior~al
e de delegados das As~embléias Legislativas dos Estados". O §29 dii-"que cada Assemblêía terá-seis-delegados", Se._a ConsffiU!çâo disessé' .''ca4_a Partido político
terá seis delegados", então seria de dá.r raZãO;Por inteiro, Por comPleto, ao eO,itleilte Procurado~-Geral da República. Mas a Constituição é Omito clara ao se~:ltenciar
que cada Assembléia Legislativa terá seis delegados indicados_ pela bancada do respectivo Partido majoritãrio
dent_re os seus membros:-Logo, Sr. Presidente, os delegados são da Assembléia LegislatiVa e não dos Partidos
põlítiC"ós, Conforme mencíÇl.na ~m s~y. _parecer -o Sr.
-i>rocurad_or-Geral da República.

''Eu nãO nasci para mudar d_e lado. Não é de minha vocação pertencer a um ladO-,e a outro. Sempre
pertenci a um lado só. Se esse ladç vencer, muito
bem. Se esse .lado perder, eu ganhei, Porque não cedi
A propósito, Sr. Presidente e Srs, SenadoreS, um ime a minha consciência continua vitorio5._a. E eu-poportante artigo sobre o ass_unto, publicado ry"i'eâíção de
derei morrer tranqUilo, porque defendi Ô_que acho
hoje- do jorna] O Estado de S. Paulo, de ~tiíoria do Proque estâ certo ... -~ _
fess.or M ig_uel Reale, que é umjurist~de truz e de alto co~
São palavras sábias, sem dúvida at&uma; emb~r._a, ao
turno, cujas posições nem s~ Se acasalam com as
mesmo tempo em que ·eram pronunciadas, tivesse à ,Seopiniões de também respeitáVeiS juristas liberais deste
nhor Presidente da República consentido em deixar '-s.e
Pai:;. Mas, ao que tlJjic inél_ica o Professor ~iguel Reale
transformar num anunciador de programas e de reali\
esclarece bem a quGSfão, e sobre ela não me parece h:iver
zações do seu própriõ Governo, ·concorrendo, seriamen- , o que delorigat e o que discutir sobre a sua clareza, sobr,e
te, com o excelente apresentador da_Rede Globo, o Sr.
'\a sua evidência e SQbre a SUJl cristaliriidade. Vale recorSérgio Chapelin, na apresentação dominical do famoSo
-dar que o Professor lnocérrcio foi a_ única ·autoridade,
programa .. Fan-tãStico; O Shõw da Vida".
nôs meios forenses, deste Pals - gigo meios forenses
De qualquer sorte, há de ser reconhecida a vontaçi~ esapesar de o Ministerío PúblicO não iiltegrãr -o Poder Judiciário, mas atuajunto 'aO-Poder Judiciárlõ- (ái a únicondida do Presicien_te da República de reconhecer que
ci1útto"r~dáde a se pronunciar favoravelmente à impugperdeu a corrida sucessórii de janeiro vindourQ_,
naÇão da \:andidat),lra dO' S~n:içior José Sarney a vi~
Sua Excelência não queria demonstrar esse d~e"jo de
Preside-nte
da, RepúbliCa, Vale dizer, Sr. Presidente, que é
dizer ao povo brasileiro essa v_erdade qUe a !'lação int~ira
um homem sô contra todo o mund_o jurídico brasileiro.
conhece, e ontem, num improviso em que revelou toda a
Uma segunda,guestão que convém abordar- a oporsua sinceridade, Sua Excelência reconhece que "se pertunidij.de é _esta .....::..., é que setores militares minoritários,
der, eu ganhei, porque não cedi".
bastante minoritáriO$, mas inconformados com a dert_oCo_mo a cOndicional não tem mais sentido, devemos
-~a do Deputado Paulo,Maluf,jâ ·reconhecida por anteCilouvar em termos o Senhor Presidente da República por
pação por innuentes Iíde,res malufistas no Con&resso_Nater perdido e por ter ganho, ficando do seu lado o_ lado
..cional, vão servir-se do 4~9 aniversário da chamada Inperdedor, e por não haver cedido.
tentona Comunista, que será comemorado no próximo
dia 27 de novem_bro, para criar uma grande temperatura
Acontece que o Senhor Presidente da República, no
_na~ional favorável ao golpe de estado já plenamente destipo de regime em que vivemos, nem sempre pode continado ao fra,c.a.sso em nosso País.
fundir a sua opinião pessoal com a opinião daqueles que
Torna-se impossível antever que tip~ de golpe ~ses seo sustentam no poder. Assim, há dois aspectos a salien~
tores minoritários j:lretendem,_jâ adre_d_~ fracasSados; saltarem torno de toda ess_a questão: o primeirO diz respeivo se do tipo golpe de Catalina, que fracassoU; porque
to a um .esdrúxulo, esquisito, industriado_e encomenda~
Catalina avisou aos cidadães romanos ~que golpearia as
do par~r do Procurador-Geral 4a República, Professor
Inocêncio· Mártires CQêlho que, do alto .da_ Serra_ da
i~stitui~ões .. Num País como o Brasil, o_golpe pode ter
~úitiplas formas, enÍbora t"enha Um só 'nome- golpe_:_
Mantiqueira dos seus elevados conhec::imento$jurídicos,
e, embQra reconheçam-os que em c~:rtas ci.rcun.stânc.ias
afirma a teratologia juridlca de q).le os delegados dos J;stados sãQ delegados dos PartLc!q_s políticos e não das Astódõs são igUais perante o golpe~ quando menciono a
criaçãó"_de temperatura e rtão de clima, é para deixar-da~
sembléias Legislativas. E pretehde o. eminente juri_sta,
ro qUe_:__rtão há clima de golpe no Brasil. As chamadas
nesse parecer, influenciar o Colendo Tdbunal SuperiOr
Eleitoral, para que a super-corte de Justiça El~itoral no
__ condições_ subjetivas e objetivas lião existem no País,
País transforme em norma judicial, a ser obed_~içia pelo
como tttistiraffi em 1964. Hoi~. o subjetivism.o golpista
Colégio Eleitoral, monstruosidade de tamanha J;tatureza,
estª-._ afastado pelo macíço apoio que a sociedade est~ eminconsistente até mesmo âqudes que estão tate.ancf_o em
prestando à candidatura Tancredo Neves, o-que constibusca dos primeiroS e rUdimentares conhecimentos, para
tu_i uril quadro antagônico ao vivido em t 964. Objetiva~
ingressarem numa escola de ensino jurfdic~~m~te, todavia, os golpistas podem encontrar preciosos
condimentos no doentio a_nticomunismo de que estão
Dese:io recordar o parecer do mesmo Procuracontagiados, hajam vista as prisões ilegais e arbitrárias de
dor Ger_~l_ da Repúblí"':~ no episódio da incorporação
do Partido Popular pelo PMDB. S. Ex', o Professor
dirigenteS do Partido Comu.nista do. Brasil, que, legal~
mente, esfão pretendendo o registro daquele Partic!ojunInocêncio, "ficou sõi:ifi.Qo, ele só, contra a_ opinião Jurídica da Nação inteira, e folnêcessãrio que o·colendo Tri~
tO à Justiça Eleitoral, e seguindo rigorosamente Os camibunal Superior não aceitasse_ o parenhos delineados pela Lei Orgânica dos Partidos políticos
do _?a!s. Eles, portanto, que ingressem no seu Partido,
cer do ProfessQr Inocêncio, porque e~a um parecer de in_que-~egistrem den_tro da lei o seu Partido_- _o Partido
dústria, um parecer de encomenda, que não calha muito
Comunista_---:- e nós que fiquemos nos nossos partidosbem, que não se encaixa nas funções do Procurador~
o PMDB, o PDS, o PTB-e o PT, partidos, atualmente e
Geral da República. Antes, 6 defensor da Lei e o repreaté agora, registrados.
sentante da sociedade. Hoje, um funciO_nário-subalterno
OI3 27. de novembro será, por conseguinte, o di~ da __
do Governo Federal, que, lamentavelmente, exerce a
grande_ farsa. Nas solenidades militares que se repetem
função da mais alta relevãncia para oS interesses-da so-
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há 48 anos, Tancredo Neves será identificado com os aut,_ores da- lnt~õtóna de 1945, não sendo de desprezar a
possibilidade de o J?r. Tancredo Neves serresponsabilizadQ_ 49 anos depois pelós assaltos_aos quar"têis da Praia
Vf;rmelha f! do Recife. TodoS os meios serão empregados
pelos me-ncionados setores minoritários militares para
confundir a Uiual escalada de Tancredo em direção do
"PliirlãltO ·com o putsh comunista de 35.
t\_ alUsão à "temperatura" quer ainda significar que,
qualquer que seja o clima de um ambiente, sua temperatura pode ser alterada por meios artificiaisSempte--em
que ·se altere o clima. O ar" condicionado modificá sUbstancialmente a temperaturá do intáior de um gabinete
ou g"alpão localizado em meio à mais insuportãvel caní~
cuJa nOrdestina dos EStados dos eminentes Senadores
José Lins e Virgílio Távora.
Co~\íêm re·ci)rdar que, conforme _demonstr~d9 na
eleiçã9 para o Clube militar, realizada no dia 16 de maio
-do ano em curso, aS- tropas ilã_o se manifes~aram unidas
ideologicamente ;;to.s seus comandantes, tendo em vista a
eXPreSsiVa vofaÇão obtida, ..em voto secreto'', pelo" Ge~
neiãl AndTá-da S"e"rpa; nátório dissidente do regime. Vale
dizer: o desencadeamento de um golpe nitidamente mmtar' encontraxá resi_stênda no seio das tropas. Por iss.o,
não é iecomendável, é preciSo que aqueles que estãO:pen~ ·.
sando em golpe atenteM para essa situação qUe: é 'da
m3.for ím{lortâricia, Sr, Presidente. Qualquer divisão nas
F'o-rças Arrhadas, neste momento, serã altamente danp.sa
piúa os interes-ses nacionais, porqUe levará de roldão
essa divisão, o divisioriismo, o sec_cionamento_, a secessão
da"- Própria sociedade brasileira. E isto nós_ não queremos. Nós da Oposição não o desejamos, a maioriª substancial oS homens do Governo não o que salvo o Deputado Magalhães Pinto, cuja vocação golpista é tão brilhante 'que.éss-e briiha-iltismo se renete no seu próprio
crânio.
O Sr.

Vir_gíl~o

Távora -

Permite V, Ex• um aparte?

O ~R. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre
SenadOr VIrgílio Távofora .
O Sr. VirgOio Távora - Eminente Senador, parece
que nós jã repetimos uma, duas, três vezes -- no caso_
vertente V. Ex' -se ii-1icia j~stamente nos meandros de
uma sucessão Presidencia_l - que na nossa já não curta
vida púbilcã; sempre ouVírilõs, nas vésperas de se travar
debates presidenctais, os mesmos rumores, as mesmas
apreensões, e de 194S, da deposição de Ge"_túlio Vargas
quando ditador, até 1964, o que vimos-foi \mia sucessão
__éontínua de disputas presidenciais com o mesmo clima
de api-eensão, com o mesmo clima de pro.rrieSsa de gõlpe,
com o meSmTiclima de "ganha mas não leva", e todas as
vezes temos invatiavelmente -:- ê do espírito br_asjl_eiro,
da legalidade que cOnforme sua natureza, haver a pugna
- o candidato eleito ser empos_sado e goyernar,
O SR. FÁBIO LUCENA- SalVo o Presidente joão
-GOulart, por exemplo.
O Sr. VirgOlo Távora -

Perdão ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Salvo o Presidente Costa
e- Silva.
O Sr. VirgfliQ: Tavora - Perdão ...
Q _SR. FÁBIO LUCENA - O Vice~P_residente Pedro
Alei:<o.

O Sr. VlrgiUo Távora -

o' SR.

Perdão ...

FÁBIO LUCENA- SalvO, o Vice-Presidentc.
Aure_liano Ch<,wes, que não tomou posse agora quando o
Presidente Figueiredo foi ao Paraguai e não transmitíu o
ex~rcJ~i_o da Presidência ao Vice-Presidente, descumprindo formal me~ te o 9ue determina a Constituição Federal.
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O SR. FÁBIO LUCENA Ex' tem toda razão ...

Com essas exceções, V.

O Sr. VirgUlo Távora- Nós poderíamos dar uma pequena explicação a V. Ex•?
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. Quer dizer, com
essas exceções, V. Ex• tem toda razão ...
O Sr. VirgOio Távora -

Primeiro, não são exceçõei.

O SR. FÁBIO LUCENA- Se não são exceções. são
regras.

O Sr. VirgO.lo Távora- Foram eleitos os presidentes
que tomaram posse. Segundo; quanto ao nosso Presidente Figueiredo- se tivesse ido, V. Ex• veria se Presidente
fõsse mas, convidarra também a Oposição para esses
grand~s festejos, mas cada qual tem a sua opinião -,V,
Ex~ veria que o ce?iinoiiial foi estabelecido de tal maneira que todo ele se verificou na linha divisória do BraSil
com o Paraguai, mas do lado brasileiro.

O SR. FÁBIO LUCENA- Neste caso, o Presidente
não teria necessidade de pedir licença ao Congresso para
se afaStar do País, como o-fez, em 3.tendírTI.Cnto à- Consti~
tuição.
O Sr. Vfrgflio Távora- V. Ex~ está coberto de razão,
não precisava ter pedido, ou após ter pedido decidiu que
não sairia do Território brasileiro. Podemos ser testemu~
nhas, porque fomos honrildo com um convite de Sua Excelência, e achamos interessantíSsimo até Ofato-d_e nós ffcarmos do lado brasileiro, durante toda a cerimônia.
O SR. FÁBIO LUCENA- Quer dizer, nobre Senador, que, pela primeira vez, o Presidente pede licença ao
Congresso para ausentar~se do País, o CongreSSo cOricede a licença, e o Presidente não se ausenta.
O Sr. VlrgOio Távora- Mas isso não é_um obrigação,
não é, Senador'? Ele pediu a licença, nós ã conce_demos,
ele não a utilizou. Aliás o alde-mémolre dâ. Toda vez
que fazemos parte dessas comitivas presidenciais - um
dia V. Ex~ terá sua vez e verâ, recebemos do cerimonial
um pequeno opúsculo minucioso Corri todos os detalhes;
onde fica a autoridade "A", onde fica a autoridade ..B",
onde fica a autoridade "C". V. Ex• vai verificar o cuida~
do que eles tiveram em não passar do meio da ponte in~
ternacional.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. E~• pode informar ao
congresso Na€:ronal se_ esse protoColo jã contém o local
onde fica o Deputado Paulo Maluf, jâ qu-e ele não é au~
toridade?
O Sr. Vfrgflio TáYora- Ele fica no mesmo lugar dos
demais deputados e senadores que foram Convidados
para compor a comitiVa presidencial. Como do lado do
Paraguai ficou-, também, um Sr. Senador cujo nome não
me vem à mente no momento.
O SR. FÁBIO LUCENA- V-. Ext garante, então, que
o Presidente não cruzou a linha de fronteira?
O Sr. VlrgOio TáYora ro.-

Exatamente. FicOu bem

ela~

que eu tinha a dar a V. Ex• Mas o fundamental não é dis~
cutir se o Presidente ia cruzar a fronteira ou não ia cruzar a fronteira: o fU.ndiimdital é que afirmamos a V. E•
que seus temores são externados pelos membros da Oposição, toda vez que hã uma sUcessão -presidencial.
Recordamos-nos no tempo, quando iniciamos a vida
pública, que tomamos até susto. Havia dois candid?-tos
lançados. Não sabemos se a essa época o eminente Líder
do Partido de V. Ex• jâ ilustrava a vida pública paraíbami, mas, se assim fosse, resposta afirmativa tem a minha
- indagação, eh! há de Se recordar comO eram inúmeias as
afirmativas; quase cjue diárias, e istO por-vultos eminentes, inclusive de Forças Armadas- não é o atual caso de
Getúlio, que havia apeado pelas Forças Armadas - de
que primeiro não seria candidato, depois se fosse candi~
_d~_~ão ser!~_el~ito,_se f~sse eleit~. nã~ _toma_ri3: -pOSse.-.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas aquilo era suce~são,
Ex•
O Sr. VIrgílio T'vora - Mas estamos dizendo a V.
aqui, que sempre ouvimos isso, que isto sempre sucedeu_. Jo(Jscelin9 _ror- a mesma coisa.
Ex~.

~f! SR~ FÁBIO-LUCENA- -Não, ninglléffi nurÍca falou em golpe.

O Sr. VirgOio Távora -

O quê?!

O SR. FÁBIO LUCENA- Na eleição de Costa e Si!·
va não se falou em golpe; na eleição de Garrastazu Mêdi~
ci não se falou em golpe. Na de Geisel não se falou em
golpe, na de Figueiredo não se falou em golpe, por quê?
Porque não eram eleições, não havia disputa.
O Sr. VlrgOio Távora- V. Ex• não estâ nos dando ra~
zão?

ram frontalmente contra as instituições vigentes foi em
1930 e em 1964.
O SR. FÁBIO LUCENA dor.

E em 37 também Sena-

O Sr. Lufz CaYalcante- Da primeita vez, a candidatura do Dr. Getúlio Vargas empolgou a Nação quase to~
talmente,_e_o _Exército, que é povo tambéro, imbuído do
mesmo ardor cívico, interveio a favor do povo, para dar
aquilo que o povo esperava e desejava. Assim foi também em 1964. Se não nas mesmas proporções anteriores,
mas a Nação, na grande maioria dos seus filhos, estava
contra o Governo de então. Boa prova disso deram as
mulheres em- todas as capitaíS, por" m"eio das procissões
do Rosário e da Família. Foram elas, a meu ver, que lev.aram as ForÇa-s Armadas a tomarem a posição que tomaram. Mas não é o caso agora. Agora a Nação estâ
preponderantemente- e até me afOito a dizer, com mais
de 90% dos seus filhos- ao lado do Dr. Tancredo Neves. Então, num golpe, as Forças Armadas iriam fazer o
contrãrio do que sempre fizeram: impor um candidato
contra a vontade da Nação. Elas jamais fariam isspl Por
isso, repito, não acredito de maneira nenhuma em golpe,
pois Forças Armadas é povo e o povo desta vez estã com
Tancredo Neves, o nosso candidato, meu e de V... Ex~
O SR. FÁBIO LUCENA - Agradeço o seu ilustre
aparte,-- nobre Senado~- Luiz Cavalcante, fazendo votos
no sentido de que, embora o golpe não seja objeto de
crença porque se o fosse eu também nele não acreditaria,
fazendo votos de que a crença de V. Ex• se materialize,
comungue com a crença-da Nação inteira, que é a mesma
de V. Ex•
O Sr. Octivio Cardoso- Permite V. Ex•' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Tenho a· honra de ouvir o
noQre Senador Octávio Cardoso.

O SR. FÂBIÓ LUCENA -Agora não.
O sr: Virgílio Távora- Toda vez que houve uma dis~
puta ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Agora estã_havendo u_ma
disputa sucesSória. O Sr. Virgílio T'VOril- Toda vez qu~ houve uma disputã suces~Mia- veja as notas taquigrãficas, que ê isso
o que dissemos - sucede, justamente, esse clima de
apreensão, de temores e, o que vemos, invariavelmente, é
um dos candidatos ser eleito. Isso é acasiano não é? E
u!lla vez ele_ito, ser empossado,- porque o fa;o
não ê inais d9 que ~umprir a ConStituição.

tamhêrr:

O SR. FÁBIO LUCENA- ~muito inte-ressante a e~~
plicação de V. Ex~, porque ela confirma·que, pela primeira vez, nos ~ltimos 20 anos, have~á, de fato, uma disputa
suc~ória._O Sr. Vfrgfllo Távora- Mas não foi negado nunca.
O Sr._Octivio Cardoso- Permite_ V.. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA - O nobre Senador Luiz
Cavalcante jâ havia me solicitado o aparte antes de V.
Ex~ _Em seguida, ouvirei V. Ex•
_ -·- . _Concedo o ap-arte ao n~bre Senador ~uiz Çll:_valcante.

O SR. FÁBIO LUCENA -Garantia aceita.
O Sr. Vlrgflio TiYora - NãO é garantia. Não vamOs
dar de presente, porque guardamos como sounnlr, mas
vamos mostrar a V. Ex~. detalhadamente. Cada cerimônrã tem um croqui. O eminerite Senador José Uns, quf:já
fez parte de alguma dessas comitivas, sabe perfeitamente
como é_dete_rminado o lugar de cada-pessoa e de cada autoridade mais graduada na comitiva. Era a explicação
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O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente colega, muito obrigado. E_u, sem pretender que a minha opinião seja mais
valiosa do que a de quem quer que seja, eu não acredito
em_ golpe, de maneira nenhuma. E não acredito porque,
-tendo serVido ao Exército dUrante -30 anos, fiquei imOUído _do espírito militar daquele tempo, que é o mesino de
hoje, e o de todos os tempos. Na fase Republicana, as
duaS veie:s que as Forças Armadas Brasileiras intervie--

6 Sr. Ottáflo Cardoso - Entendo que V. Ex• tem
---toaarazão quando faz um discurso vigilante em favor
das instituições e da manutenção da democracia. Pen.so,
entretanto~ que V. Ex• não tem razão quando vê, nacoQlefi!ora~o_que costuma fazer o· Exército em novembro,
da alusão que faz à Intentona ComuniSta, uma espêcie
de a(iueCíme:ilto do ambiente para a preparação de um
golpe. Faz muitos anos que assísto ...
O SR. FÁBIÜ LUCENA- Mas não tantos!
__ O Sr. Oct3vlo Cardoso -

~im,

faz muitos anos.

-OSR. FÁBIO LUCENA- Alguns anos. V. É~• é jovem ainda.
O Sr. OCtávio Cardoso - Sim, mas fãz. PelO menõs
dos anos que tenho, faz bastante que assisto o Exército
NãciCinai fazei- alusões muito eloqcieniCs.-- O SR. FÁBIO LUCENA -Faz 49 anos.
O Sr. OctiYio Cardoso- Na verdade, foi em 1935, na
Intentona Comunista, que os militares perderam campa~
nheiros de farda em gestos traiçoeiros: uns assassinados
à noite, outros assassinados pelas costas, outros assassi~
nados dormindo e há uma mística no Exército, que é a
mística
c-Omj)ãriheírísmo, a mfsiica da disciplina, a
místiCa -da leald3.de, que são valores que o Exército Cos~
tuma cliltuar. TOdos os anos se tem feito istO. Não Vejo,
portanto, razão para V. Ex• associar a comemoração
deste ano com a preparação de um ambiente para o golpe. Quanto aos outrOs argumentos que V. Ex• possa ter,
muito bem! Faz_parte da sua im_~ginação, dos seus temo-reS _ou do seu zeiÔ. Mas, quanto a essa ligação, acho que
não assiste raZão a· V. Ex~

ao-
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O SR. FÁBIO LUCENA - É respeitãvel a opinião -de
V. Ex•, mas quero apenas lhe fazer ver, nobre Senador,
que estou me baseando em fatos, O próprio Presidente
do Senado declarou· hã poucos dias, enfaticamente, do
alto do seu púlpito, que ele próprio já foi chamado de comunista.
V. Ex• não desconhece as prisões arbitrárias de comunistas que estão sendo feitas em todo o País. Nós todos
concordamos que a Nação repeliu, não aceitOu e- riào
aceita acontecimentos como aqueles de 1935, mas vamos
concordar que nenhum de n6s do PMDB, nehum dos
Srs. do PDS e muito menos o Dr. Tancredo_ Neves comandou a Intentona de 35. ~ nisso que teremos de convir.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO _LUCENA. -:- Nobre Senador, Llder
Humberto Lucena, é uma honra ouvi-lo.
O Sr. Humberto Luama - Ouço com atenção o· pronunciamento de V. Ex•, que ~ dos mais oportunos e que
atesta a vigilância com qUe-nõs, da opõsição, estainos
acompanhando os acontecimentos nacionais. Quanto a
primeira parte, quàndo-V. Ex• aludiu 8o facciosO parecer
do Sr. Pro-curador-Geral da República, Dr. Irioc!ncio
Mártires Coêlho, V. Ex• está coberto de razão ao repelir
a sua conclusão, no que tange à exigência- de fidelidade
partidãria no Colégio Eleitoral dos delegados estaduais.
Na verdade, como· bem acentou, os delegados são ·representantes das assembléias- e--Votam nã.quele OO!egíado
como eleitores iridiretos-_da população. serra o casO, Por
exemplo, se prevalecesse o ponto de vista do Sr.
Procurador-Geral da República, de se exigir· qUe nil.s
eleições populares os filiados dos pa,rtidos tiveSsein de
votar somente em candidatos do seu própriO partido,
sob pena do seu voto ser anulado durante a apuração.
Ademais, V. Ex•, com rriUitã propriedade, trouxe em~ fSvor da nossa tese a autoridade do Dr. Miguel Reate, que
não é dos nossos, é um homem illdependente e muito ligado ao oficialiSmO. Lembro a V. Ex• que quando dã
Emenda Figueiiedo -foi deVer dos- principais a:SsesSOres
do Ministro -Leiião de Abreu na elaboração daquela proposta de alteração constitucionál. E como bem me
lembra _o Senador Hélio Gueiros, foi aufor" do dispositivo da fidelidade partidária iiiCorporadO a atllal Carta
outol'fiada em 1969.
No que tange ao clima golpista que anda por ai, há
dois aspectos, a meu ver, importantes a considerar. O
primeiro é justamente esse noticiário permanente-na imprensa de reuniões militares, de que há insatisfação
quanto à radicalização da campanha sucessória, de que
poderâ haver de uma hora para outra um fato novo. At~
pessoas da maior responsabilid.~!._~e já escreveram _artigos
assinados neste sentido. Mas eu participo plenamente do
ponto de vista do Senador Luiz Cavalcante. Não acredito, sob nenhuma hipótese, na possibilidade de golpe militar, porque as Forças Armadas estão realmente se desengajando por inteiro da política e estão voltadas para
as suas atividades profissionais, de acordo com a Constituição~ Ainda hoje há uma entrevista, neste sentido, dO
Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, Ministro da Aeronáutica, aliás muito enfática.
O SR. fÁBIO LUCENA- Esse Brigadeiro foi aquele
que teve uma briga com o ex-Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães?
O Sr. Humberto Lucena - Exatamente. Agora, o que
há de deplorãvel, de lamentável e de vergonhoso, nobre
Senador Fábio Lucena, é que entre os adeptos do candidato oficial, sobretudo na área parlamentar, alguém com
a coragem de fazer declarações à imprerisa ou ·subir na
tribuna da Câmara dos Deputados para convidar os mi-
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l_itares ao golpe. Esses devem ser denu~ciados. Entre eles
eu inCluo dois: "um é o Deputado Magalhães Pirlto. Está
no notíciãrio- dos jornais a sua dedaraçào, embora hoje a
desminta como tendo sido uma brincadeira. Ora, ninguém brinca com coisa séria.
·
O SR." FÁBIO LUCENA- Exatamente.
O Sr. _Hqmberto LQ:cena- ~ de estarrecer que S. Ex•
tenha insinuado essa possibilidade. O outro é o Deputado Nilson Gibson, do PDS, de Pernambuco, que tem
ocupado sistematicamente a tribuna da Câmara dos Deputados para convocar os militares para intervir no
problema sucessório.
O SR. FÁBIO LUCENA~ Eu quero tranqUilizar V.
Ex• O nobre Deputado Nilson Gibson, nem os golpistas
o levam a sério. Jã o Deputado Magalhães Pinto é de
fafõ Um giande homem público, íncluSive foi PiesidCnte
desta Casa.
O Sr. Humberto Lucena - O fato ~ que é um parlamentar, também, e não fica bem a S. Ex' assumir esSã.
posição. Eu acho que a hora- e V. Ex• faZ muitO bem
em dar esse alerta- é de convocarmos todos os brasileiros, sobretudo as elites políticas, independentemente de
partidos, para nos unirmos no sentido da preservação
das nossas instituições, que devem -ser aperfeiçoadas
para que nós possamos atingir brevemente, neste País,
com a vitória da candidatura de Tancredo Neves à plenitude de uma democracia.
O SQ. FÁBIO LUCENA- Tem toda a razão, nobre
Uder. Eu quero apenas, Sr. Presidente, estabelecer a diferença entre Magalhães Pinto e Tancredo Neves. Magalhães Pinto, hoje, revolta-se e manifesta a s.ua indignação
porque não conseguiu ser Presídente da República pelo
golpe; enquanto Tancredo Neves chega à Presidência
pelo voto do Colégio Eleitoral, na impossibilidade de ser
eleito pelo povo brasileiro, como nós o queríamos- e
como fizemos tanta força, legal e constituciorial, nesse
sentido.
Sr. Presidente, vou concluir, dizendo a V. Ex•, pobre
Senador Humberto Lucena, que esta questão de n~o crer
no golpe, eu disse há pouco ao nobre Sen8.dor Luiz Ca~
valcante que o golpe não é objeto de crença. Tanto não ê
que até hoje o Príncipe Herdeiro de D. Pedro II, vive em
São Paulo, não acredita ainda que a Monarquia foi der~
Tubada.
Por outro lado, Sr. Presidente, dizia eu, um golpe para
evitar a asceilsãO de -Tancredo passará p'or ser também
um golpe contra Figueiredo, que somente segurarâ o
próprio mandato se restaurar, pela via institucional, a
verdadeira fonte do poder de que é titular. Isso só será
possível com a edição de um ato institucional ou instru~
mente de força assemelhado.
Mas, transpondo~se o dia 27 de novembro, sem que esses setores militares radicais logrem êxito, tudo vai depender da resistência do Congresso Nacional, pois, se,
peta via militar, não se concretizar a condição objetiva
para-o golpeamento das instituiÇões, o COngresso poderá
e deverá transformar-se num bastião de resistência constitUcional, deSde que esteja ein JunCiõnaffienio. Daí ã indispensável e imprescindível, necessária e suficiente convocação do Congresso extraordinariamente a partir de 5
de dezembro, não devendo as reuniões extraordinárias
encerrarem-se logo no dia lS.ou no dia 16 de janeirono- dia d3. eleição presidenCial ou no segufnte -, mas
prolongarem-se durante todo o período de recesso pre~
visto pela Constituição, isto é, até o último dia do mês de
fevereíro-;Jã -que, no dia 19 de março, confo1me a mesma
Constituição, o CongreSso reinicia suas atividãâes ordínárias. Não se daria, então, um reinício, mas uma continuidade dos atos do Congresso, para qu-e-a Nação possa
mobilizar-se para garantir a posse de Tancredo a iS de
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março de 1985. O único cOntinuísmo qui se-admite, p-ois,
é o intermitente funcionamento do Congre._c;so Nacional,
sem recesso ou férias, devendo os Congressistas reservarem -para o próxiino ano as feStividades natcilinas e de
Ano Bom, sob pena de termos de passar no exílio ou em
prisões o 19859 aniversãrio do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Lider do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder~ PrOriõncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,

SrS: senadores:
Contiriuã. em todo o Pais, na maior ordem e tranqUili~
dade, a campanha de mobiliZação popular em favor da
candidatura de Tancredo Neves, pela Aliança Democrã•
tica, à Presidência da República.
~do conhecimento do Senado a realização dos comicios de Goiânia, de Belém, de Manaus, com imensa
afluência das populações locais, que compareceram à
praça pública para aplaudir delirantemente o nosso candidato.
No último dia 26, sexta-feira próxima passada,
realizou-se o grande comício de João Pessoa, com apresença de mais de 70 mil pessoas, num dos principais logradouros da capital paraibana, que, segundo os observadores~_sobretudo os da imprensa naciciilal que lá se encontravam, fOi considerado como um dos maiores dessa
campanha e, sobretudo, um dos mais empolgantes. E o
que é de se salientar é que aquela concentração comprovou a solidariedade iilquebrantável do povo nordestino,
par~icularmente a do povo paraibano, à candidatura
Tancredo Neves. Num Estado onde o Governador, por
razões de ordem político-partidária, não apoiou o candidato oposicionista, verificou-se que a população quase
iilteira- deslocou-Se para as ruas, numa demonstrição
inequívoca de_ apoio a Tancredo Neves. Esse sentimento
generalizado de simpatia pelo candidato da Aliança Democrática demonstra à saciedade o grande desejo de mudança que hã -no povo brasileiro, que não tendo conseguido e<;colhet o sucessor do Presidente Figueiredo pelo
voto di"rCto e secreto, compreendeu que a nós da Opo. sição não restãva outro caminho senão o de comparecer
ao Colégio Eleitoral, para ali eleger um homem público
da categoria moral, política e intelectual de Tanctedo
Neves, com uma excepcional folha de serviços prestados
ao País para mudar a face desta Nação, no plano
político~institucional, no plano econômico, no plano social e no plano cultUial.
E nessa campanha, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
debatem-se _em praça póblica, a céu aberto, as questões
fundamentais que interessam ao povo brasileiro. Além
dos comícios, o PMDB, a nível nacional, com o comparecimento dos int~grantes da Frênte Liberal, realiza
vários simpósíos em diversos Estados brasileiros a respeito dos mais diversos temas que prendem a atenção de
nossa sociedade. ~ que estamos: procurando subsídios,
nessas reuniões, para a elaboração final do programa de
Tancredo NeVes, para que ele possa galgar a Presidência
da República a partir de 15 de março, refletindo os reais
anseios da sociedade_ brasileira. Costuma-se criticar Taocredo_ Neves pelo fato de até hoje não ter apresentadO
uma plataforma formal, como candidato à Presidência
da República. Isso lhe seria muito fácil se tiv~se optado
pela solução tecnocrãtica. Bastaria convocar tãosomente alguns técnicos de renome, nos quadros da
Alianç_~ Democrãtica; para, em cerca de_ quinze di~ a
um mês~elaborar um documento que poderia servir de
pf3tafOrffia do candidato da Aliança Democrât1ca. Mas,
aí ele agiria- de cima para baixo. O nosso caildidato pre~
feriu auscultar t-odos os segmentos da sociedade atenta-
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mente e recolher os subsídios a que me referi, para -que
amanhã, com a colaboração_ dos técnicos, possa feallzar
um programa realmente factível para o futuro governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa do Brasil in~
teiro, pelos seus órgãos mais importantes, divulgam diariamente os resultados das pesquisas realizadas, que provam, tranqUilamente, não só pela escolha dos delegados
das Assembléias-ao- Colégio Eleitoral, como também,
pela solidariedade d_os Senadores e Deputados, membros
do mesmo Colégio, que, hoje, a maioria de Tancre~o
Neves no Colégio Eleitoral é de mais de- tSO_votos, apesar da obstinada insistência do candidato oficial, no sentido de que vai ganhar a sucessão presidencial.
E é por isto, Sr. Presidente e SrS:. Senadores, justamente porque cada dia mais se evidencia a ascensão do _candidato da Aliança Democrática que se procura conc_eber
toda sorte de planos a nfvel político, sem nenhum amparo na Constiüiição e nas leis, para reVertêi'-õ quadro do
Colégio Eleitoral. Mas, agor_a nós po9e1J10S dize~: que
nada mais vai ocorrer, inclusive porque no que tange à
Mesa do _Senado, está mais do que claro que, de agora
em diante, a responsabilidade pela decisão final dos últ_imos aspectos da composição e d_o funcionamento_do Colégio Eleitoral está nas mãos do Presidente Moacyr
Dalla, Nós continuamos confiªndo em S. E~•. eleito que
foi pela unanimida_de desta Cúa, inclusive pelos votos
da Oposição, na certeza de que, na ocasião oportuna, saberá se comportar com absoluta lisura, com total
isenção, ao proferir o seu voto, se houver necessidade de
desempate, de acordo com a Constituição e cOm a lei.
O Sr. José Lins- Lisura de sempre, quer dizer V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA -Nós esperamos
essa conduta do no_s_s_o Presidente porque nós acreditamos que S, _Ex• porque, como disse, pesa sobre seus
ombros, agora, uma grande responsabilidade, e toda a
Nação está com as vistas voltadas para a Presidência do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao registrar, sobretudo,
a realização do com(cio de João Pessoa,_~omo uma demonstração inequívoca de apoio dos nordestinos à candidatura Tancredo Neves,___quero dizer também da minha
alegria em ter participa-do até hoje dessa campanha e de
sentir de perto o calor humano deJ: povo brasileiro aclamando o candidato, nas ruas e nas praças.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prãzer. O Sr. Fábio Lucena- Nobre Líder, eu quero pedirlhe permissão para registrar em seU -proi1uT!.Ciariiei1to- eSSa-que foi uma atitude que a ninguém surpreendeu, porque,
ausente de Brasília, todo_s sabfamos, o Senado, a Câmara, a Nação inteira sabia que o eminente Senador Milton
Cabral, tão logo reassumisse suas funções na Mesa, faria
as declarações que fez, de fidelidade, de respeito à Constituição, às leis -e definindo, com precisão, a função da
Mesa do Senado Federal no que Pertine ao ColégiO Eleitoral que se reunirã rio-dia IS de janeiro. Mas, quero que
V. Ex~ faça inserir em seu pronunciamento O regOjiZO de
todos nós por esse ato Que, corno dizia, não surpreendeu
porque não poderia decepcionar, mas por esse ato que sõ
aplausos mereceu de todo o povo brasileiro, porque foi
praticado no momento certo, no momento exato em que
a Nação precisava de um ato que a acalmasse, que a
tranqUilizasse. E teve esse tranqUilizante no gesto- e -nas
palavras do eminente Senador Milton Cabral, a quem,
em nome do Estado do Amazonas, eu inclu_o em seu pronunciamento os meus m~is calorosos cumprimentos.

O Sr. Humberto Lucena- Faço minhas as palavras de
V. Ex~. ao elogiar o nobre Senador Milton Cabral, pela
sua conduta na Mesa do Senado Federal.
Sr. Pres_idente, Srs. senadores, ao encerrar este rápido
pronunciamento, repito o que disse há poUCo num a pa-r-"
te ao Senador Fábio Lucena: ã. Oposição, através do
PMDB, dos demais Partidos que a representa, e da Frente Liberal, que brevemente lançará o manifesto de
criação de um novo Partido, espera e confia em q-ue os
políticos brasileiros, de um modo_ geral, acima das paixões da hora presente e das divergências partidárias, se
unam nesta hora histórica da nacionalidade, para defender as nossas combalidas instituições, que precisam ser
aperfeiçoadas para que nós possamos, dentro de pouco
_tempo no Brasil, sobrl!tudo a partir do próximo ãno, coroando o processO- de abertUra-Política, marchar para
uma democracia plena e autêntica, que é a grande aspiração de todo~ os brasileiros.
E-ra o que tinha a dizer. (muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Antes de
passar a palavra ao Sr. Senador Virgílio Távora, como
Líder, esta Presidência quer registrar a presença, na tribuna de honra deste Plenário, de S. Ex~, o Secretário de
Estado das Obras Públicas de Portugal, Engenheiro José
Eugênio Nobre, acompanhado de sua Exm• Sr• e do seu
Embaixador, Adriano de Carvalho. (Palmas.)
A Presidência, em nome de todos os Srs. Senadores,
presta a S, Ex• os cumprimentos desta Casa, desejando
felicidade em sua estada em nosso País. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre Sr." Senador Virgílio Távora, como Líder,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como
Líãer, pronUncia o seguinte discurso.)~ Sr. P_residente e
Srs. Senadores:
Há famílias que se confundem com a terra que lhes
deu o_ berço, cuja história encerra em si um poUco daquilo que foi os percalços da existência da pâtria. Assim foi
a.- família Ghancii.
Recordamo-nos, ainda muito garoto, já vai longe esse
tempo, quando via mos o pregador humilde, mas valoroso na África do Sul a defender a liberdade dos seus patrícios, que para lá, emigrando à procura de uma vida melhor, encontravam apenas a incompreensão e porque
nã.o dizer a servidão,
Recordamo-nos daquela figura pequena no porte, mas
gigantesca no espírito, que deipois foi batalhad_or internerato, numa luta que se afigurava a todos como que perdido, e vencedor da· batalha, estendendo a mão a uma
nação que se caracterizava por uma- amálgama de 17
línguas diferentes e miríades de dialetos, fez da sua pátria, realmente, um país unido.
Em 1974, com. que emoção em tendo contacto com
essa mulher extraordirtãria, que hoje desaparece, deixando uma lacuna entr~ as grandes estadistas do mundo,
"Ocasião tiVemos de, em Nova Delli, verificar o que pode
a força -do espírito contra à--conspiração de condições
materiais das mais adversas.
Hoje, da nos é rOubada ão ConVívio terreno, e- aqui,
em nome do -Partido, e~ nome d~-todOs aqueles que asPiram por um mundo melhor, por um ~undo de paz,
por um mundo onde o terrorismo não domine como
força destruidora e corilpulsiva de_ todas as atuaç·ões governam.entats.__ queremos deixar es§e prei~o de sauçlade,
esse_ preito de reverência, em nome do PDS e achamos
que em nome de todo o Senado Federal, a quem, seguindo as pegadas do pai, transformou o seu país"" numa potência que hoje desfrulã, no concerto das demais Nações,
daquela posição que sua população, os seus recursos, a
sua histOria estavam a impor.

Já foi dito, e ..carlyle" o fez de maneira absolutamente
feliz, que: "Os heróis não são aqueles que morrem no
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campo de batalha, mas aqueles que morrem pelo ideal
que defedem".
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Virgílio Távora, em nome da Bancada do PMDB, desejo me associar
às manifestações que V. Ex• profere neste momento, que
são, ao mesmo tempo, palavras de pesar e exaltação à
grande Líder e Chefe do Governo índiano que hoje desaparece. V. Ex• é professor de História, e creio que não
cometeria nenhuma ousadia ao recordar a V. Ex• que a
lndia de hoje é a expressão viva d~ doutrina do_ ..Satyagraha", do "Mahatma Gandhi", que é a doutrina daresistência não violenta. Foi esse comportamento extraordinárío; essa luta contra o colonialismo, contra a opressão, '0)ntra a _escravidão que levou a grande alma, o
"Mahatma__Gandhi" ao mesmo fim trágico que agora é
atingido -pefa filha de Nehru. V. Ex', de fato, expressa
o pensamento do Senado Federal, porque o Brasil s_ó tem
que lamentar a perda de uma das mulheres mais extraor·
dinárias deste_ sêculo, que_deu à_lndia uma nova dimensão nac_ional perante o mundo e que, sem dúvida alguma, terá o seu nOme recordado, per omnia secula secul()oo
rum, por milhões de irmãos que hoje ela deixa na orfandade. Associo-me, assim, ao pronunciamento de V. Ex•.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Agradecemos, nobre
Senador, o seu aparte como sempre lúcido.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) (Fazendo soar
a campainha.)- Peço para interromper V. Ex•, a fim de
comunicar ao Plenárfo que, na fotma -re&irriental e de
acordo com as tradições desta Casa, acabamos de receber um requerimento ãssin8do pelo Senador__Hélio Gueiros, Líder em exercício do PMDB, propondo as seguintes homenagens pelo falecimento da Sr• Indira Gandhi,
primeira-Ministra da India, constando_ de inserção em
Ata de um voto de profundo pesar e apresentação de
~ndolências ãO Estado Indiano.
Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão se manifestar os Sr. Senadores.
Prossegue V. Ex• com a palavra.

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Agradecemos, repetimos emil1i::ntC-Seiiidor Fábio Lucena, o -seu apaite,
Queremos lhe recordar daquelas inscrições que, emo~
cionados, vimos no Memorial de Gandhi em sua terra
natal, a inscrição da exaltação da não violência; a inscrição da condenação do terrorismo como uma arma de
obtenção de resultados políticos. A exaltação da paz
como o objetivo maior a ser atingido pelas nações. E,
com coincidência, Gandhi e lndira caem justamente vítimas daquilo que tanto condenaram, -daquilo contra o
qual tanto lutaram, da intolerân_cia, da intolerância religiosa, do fanatismo, da intolerância política que domina
não só aquele país, mas tantas partes do mundo.
Esse exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seja
lembradO e que ã preseilça de lndira, entre os grandes
vultos deste século, como condutora de homens, como
condottlere de povos, porque a lndia é uma federação de
povos tão dessímiles, tão diferentes, sirva de estímulo
para quê se prossiga na:quela luta encetada pelo Mahatma, nos primórdios do sécuLo. E no início do sêculo, sem
fazer jogo de palavras, quando viu o vislumbre da luz
que veio -dar a independência a seu País.
· Era ·a· qUe tínhamos a dizer, Sr. PreSidente. (Muito
bem! Palmas.) COMPARECEM MÀIS OS Sks. SENADORES:

Altevir Leal - João Lobo - Almir ·Pinto - Marco
Maciel- Carlos_ Lyra- Roberto Saturnino- Lenoir
Vargas.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Vi_ana Filhç, para
uma breve comunicação.

PARECER ORAL, favorável, proferido em Pienârio, da Comissão
-de ConstltuiÇio e JWitlça.

O SR. LUIZ VIANA FILHO {Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre_siõente, Srs._Senadores:
Era propósito meu e -dos meus colegas de bancii_da, o
Senador Lomaoto Júnior e o Senador Jutahy_ Magalhães, requerermos um voto de pesar pelo falecimento,
hoje, em Salvador, do Dr. Luiz Fernando Macedo Costa, até- há pouco Reitor da Universidade Federal da
Bahia.
Não nos sendo regimentalmente pernii'fido requerer
esse voto, desejamos, entretanto, deix:ar que o nosso pesar fique consignado nos Anais do Senado, através da
minha palavra.
Realmente, Sr. Presidente, foi um desses acontecimentos ·que emocionam toda uma sociedade, o desastre que
vitimou o Professor Maçc;do Costa, atê há pouco t~mpo,
reitor da Universidade Federal, onde se afirmou Pela
realização de uma extraordinária obra no magistério, na
cultura e na inteligência: Çreio mesmo que essa é _uma
nota bastante baiana, Sr. Presidente. Que hoje, na Bahia,
talvez ninguém falasse melhor do que ele. Além das virtudes, da cultura e da inteligência do prOfessor
assinalava-se Macedo Costa como um extraordinã_rio
orador. Foi es~i( personalidade realmente admirável, que
se dizia talhada para todos os postos, para todas as alturas, que o destino ceifOu inopinadamente, num trágico
acidente de automóvel.
Posso assegurar a V. Ex• e ao Senad9 que a Bahia, hoje, está de luto pela morte de um grande cidadão, de_ uma
grande figura, de uma grande personalidade.
Era o que tinha _a di~er.

Em votação.
-Qs Srs. S~nadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (PaUsa.)
"
Rejeitado.

O SR. PRESID_ENTE {Milton Cabral) - Esta pr~si
dência associa-se às homenagens prestadas ao Professor
Macedo Costa, conforme V. _Ex• Senado_r Lui~ Viana
propôs.
O Sr. 1q-Secretário vai proceder à leitura do r~qu~ri
mento de homenagens pelo falecimento da Sr• Indira
Ghandi.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 278, DE 1984
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento da Sr• lndira Ghandi, Primeira-Ministra da lndia:
a) Inserção em ata de~ um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências ao E&t!l~O Iodiano.
Sala das Ses_sóes, 31 de outubro de 1984. - H~lio
Gueiros- Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Esta
Presidência asSocia-se- às- homenagens à Sr• ln_dira
Gandhi e fará cuirij}rir as deliberações da Casa, na forma
dos requerimentos apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral} Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

PROJETO DE LEI DO SENt.DO No 139, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nq 139, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro; que fevoga o Decreto-lei n9 1.541,
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas) tendo
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O SR. H1tLIO GUEIROS- Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Será feita a
vel-ificação solicitada pelo nobre Senador Hélio Gueiros.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
fazendo acionar as campainhas para a chamada dos Srs.
Senadores a plenãrio.
Está suspensa a sessão,
(Suspensa às I 6 horas e 5 minutos a sessão é reaberta às I 6 horas e 1O minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Estã reaber·
ta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a-PresidênCia
se dispensa de proceder a ve_rificação solicitada.
O Projeto de Lei do Senado n9 139/84, em regime de
urgência, fica com a sua votação adíada por falta de quo--

rum.
Em conseqüência, as demais matérias da Ordem do
Dia, todas- em- fas-e qe votação, constituída~ do Projeto
de Lei da câmara n•s 10(81, 44/81,53/77,65/79, 14/84,
211/83 e 79f79; Projetas de Lei do Se:nado_ nqs 13/80 e
41/82, ficiim com- a sua ap-reCiação adiada para a próxima sessão ordirtáriã.

o sR: PRESIDENTE (Milton Cabr~l)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHA\JSEN (PDS ,.- SC. Pronuncia o seguinte discursO.) --Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Desde o momento em que assumi uma cadeíra no Senado Federal, deÍnonstrei minha preocupação no que diz
respeito aos deStinos democráticos do Brasil. FOi -por
isso·que no ano de 1983, prevendo mais uma crise, ocorrência cíclica nas sucessões presidenciaiS brasileiras, procurei, através de pronunciamentos, de palestrãs, atê mesmo de um substitutivo à emenda constitucional de autoria do DeputadO Herbert levy, apresentar ao Congresso
Nacional uma opção que pudesse modificar o atual sistema de governo brasileiro e nOs levar à democracia plena
~deirti"'b do regime mais adequã.do, no meu enteilder, ao
País - o Parlamentarismo.
Foi revendo a recente história brasileira, que cheguei à
conclu!ião da necessidade imperiosa da modificação do
__ sistema de governo brasileiro. Desde 1946 -tiverilos apertis~m período presidencial, que não ocasionou graves
instabitdiades em nos~a inCip"iente e frâS:TI democracia
Presi-dencialista. FOi exat:lrilenié o priti-telro, aquele que
foi exercido pelo Presidente Eurico Gaspar Outra que,
vencedor de um pleito presidencial direto, teve a sensibilidade de procurar também os vencidos; -ele, que fora
eleito pelo Partido Social Democrático, soube chamar
ilustres componentes da União Democrãtíc8 Nacional
para formação de um governo de conciliação. Mas, a
partir daí, o que tivemos foi uma seqUência de mandatos
presidenciaiS cercados seni.pre de intranquilidade e adversidades. Seu sucessor, o Presidente Getúlio Vargas,
eleito em pleito direto, não conseguiu ultrapassar 1954,
chegando ao _suicídio; substituído pelo Vice-Presidente
João Café Filho, este se viu afastado por motivo de
doença: foi substituído pelo Deputado Carlos luz, que
se viu- afastado pelas tropas do Exército Nacional. Cãfê

f_ilho não conseguiu retornar ao Governo, nem por ·via
judicial. Aquele mesmo período foi completado pelo
qU.artó Presidente, por sinal um grande cata.rinense, o
Presidente Nereu Ramos.
Na seqüência tivemos o Governo do Presidente Jusce~
tino ~ubitschekde 0\iveir~, lembrado no nosso País e
muito bem lembrado, peio seu projeto desenvolvimentista -50 anos em 5 anos (as hidrelétr:icas, as estradas asfaltadas, a indústria automobilfstica) - mas esquecido
nas suas adversidades institucionaiS; Vividas nas revoltas
de Jacareacang_a, de Aragarças, levan~o-o à posição extrema de impedir o seu maior adversário; O_ Deputado
Carlos Lacerda, de poder usar as televisões e as rádiOs
brasfleiras:
Na sucessão do Presidente Juscelino K ubitschek, tivemos a ascensão extraordinâria de Jânio Quadros. E aí,
mais uma vez, se fez sentir a falta de capacidade do regipresidencial de resolVer os problemas brasileiros. ln- conformado com a _minoria parlamentar no Congresso
N_aciqnal, o Presidente não resistiu ao confronto entre o
POder Executivo e o Poder Legislativo, renunciando ino-_ p_ina4amen_te. Ficamos, ent~o, à beira da guerra ciViL O
Vice~Presidente da República eleito, João Goulart, foi,
inicialmente, impedido de assumir, por" decisão dos mi~
nistros mUítares. As tropas do III Exército saíram do
Rio Grande do Sul e jâ atingiam Santa Catarina, enquanto as do H Exército, de São Paulo, preparavam-se
para o connito, quando o bom senso prevaleceu nO Congre_sso N:acional, e se optou pela implantação, a toque de
- Ca-i~. do regime parlamentarista que, se não pôde cumprir o seu destino, por ter sido contestado desde o primeiro momen_to pelo próprio Presidente João Goulart,
teve a eficácia de nos tirar, naquela ocasião e naquele
-momento, da: -luia armada nas r_uas. NãQ ac~ito por
aquele que entendia terem sido os seus dirC:tos subtraidos
- o Presidente João Goulart- teve vida efêmera o sistema parlamentarista e voltamos ao sistema presidencial
no Brasil. Naquele mesmo perfodo governamental assistimos à Revolução de Março de 64, com o apoio da sociedade l:>rasileira que queria alteração nos rumos adÔ:Íi.nsitrativOs -e-- Políticos··-dÓ Pâís. ti-tgressamos~ então,
num regini.e de excCÇão. Va~os veriffcar que, mesmo no
-p-erÍodo de ex_ceção, mesmo com eleição indireta, todas
as sucessões presidenciaíS foram focos de crises neste
País

me-

O Presidente Castello Branco, primeiro presidente revolucionárío,-não fêz o seu sucessor. O seu Minsitro do
Exército, General Costa e Silva, declarou-se candidato e
- fêz-se PreSiderlte da República, à revelia de Castello
Branco, que era, sem dúvida alguma, um grande chefe
militar.
Afastado por questões de saúde e substituído por uma
Junta Militar, o processo seletivo do novo Presidente
deu-se no próprio seio do Exército, tendo recaído a escolha no nome do General Médici. O General Médici também não fez o seu sucessor, acolhendo a indicação do
General Ernesto Geisel, irmão de seu Ministro do Exêrcito. E, finalmente, o Presidente Ernesto Geisel fez o seu
sucess:or, mas para isso, estão todos lembrados, demitiu
o seu Ministro do Exército, General Silvio Frota, e o
chefe da Casa Militar- General Hugo Abreu. Portanto
era de se prever que mais uma vez caminharíamos para a
êrise, porque- o sistema presidencial é inadequado ao
BrasiL
Durante esse mesmo recente periodo assistimos, na
Europa Ocidental~ a duas passagens de regimes total_itários para o sistema democrático pleno, nã Espanha e
em Portugal, através da introdução do governo parlame~tar. Por quê? Porque, na realidade, é preciso que se
dêem instrumentos para que sejam modificados os goVernoS. quando a Soc1edaâe não está de acordo CC?m as
suas ações. E-o sistema parlamentar permite exatamente
issO. diStinguindo a figura do Chefe de Estado, o Presi-

Novembro de 1984dente da República, da do _Chefe do Governo, o
Primeiro-Ministro. Atravês do voto de desconfiança no
Congresso Nadomil, os parlamentares, que repreSenta-m
a sociedade brasileira, a qualquer momento podem distituir o governo e escolher um novo, sem que para isso seja
necessário se ãlterar quaisquer dispositivos constituciij:.
na is, rasgar- a Carta Magna, depor o Presidente da República, co!o_car tropas nas ruas ou recorrer a quarteiadas e revoluções.
Quero dizer que, ainda em 1984, preocupado com esse
problema, durante a oportunidade que tive de participar
das reuniões interpartidãrias que estudavam a emenda
do Presidente João Figueiredo, batalhei para que pudéssemos, na sua votação, acolher uma emenda do Senador
Netson Carneiro, que estabelecia o sistema parlamentar
de governo. E devo.dizer _lJJ.a.is,_que essa emenda foi aceita pelas lideranças do PMDB, além do natural apoio do
autor da emenda, do PTB; fui, ainda, portador dessa
mensagem _ao Palã~o do Planalto, _informançlo que_ ~s
oposições aceitavam o parlamentarismo com eleições diretas, na forma do substitutivo que eu havia apresentado
à emenda constitucional do Deputado Herbert Levy.
Posteriormente, foram ainda mais longe os Hderes oposi~
cionistas. O Senador Humberto Lucena_ me autor.izou a
afirmar ao Governo, de que poderia ser aceito o sistema
parlamentar com eleições em 1985, pelo Congresso do
Presidente da República, e em 1988, por via direta. Infelizmente, não houve sensibilidade para o problema.
Houve, sim a ausência completa de um estudo da realidade nacional. E, lamentavelmente, perdemos mais uma
oportunidade de sair da crise cíclica do presidencialismo.
Com tais considerações pretendi lembrar as minhas
preocupações com a sucessãõ ·presidencial, desde o primeiro dia de meu mandato. A partir dai, julgo oportuno
um breve histórico dos acontecimentos dessa mesma sucessão presidencial e suas repercussões no Governo etio
PDS. Parto de um fato que para muitos passou desapercebido. Em dezembro de 1982, o Presidente João Figueiredo, como faz anualmente, reuniu os oficiais generais
das Forças Armadas para um almoço de fim de ailo. E,
naquele almoço - o fato está fartamente consignado na
imprensa nacional - ele declarou aos seus companheiros de farda que ''seria coordenador da sua sucessão e
que ela não seria uina ação entre amigos"_, Ora, a palavra
do Presidente da República e Presidente de Honra do
Partido tinha que merecer o.respaldo da sua agremiação
partidária. Foi por isso que o DiretóríO Nacional-do
PDS reuniu-se _e, unanimente, aprovou a coordenaÇão
pedida pelo Presidente João Figueiredo e, além disso,
Praticamente iodos os representantes do Partido no
Congresso Nacional assinaram documento de apo1o a
essa coordenação e aos seus resultados. Começamos, en~
tão, a viver o procedimento sucessório atiavés de uma
ação do Presidente da República. O tempo foi passando
e nós não assistimOs a nenhum ato de co-ordenação sucessória. O tempo fOi PaSsando e a coordenação não era
exercida. Apareceram os candidatos e nã.o .tiveram seus
passos barrados pelo coordenador. Lançaram-se à busca
de convencionais e passaram a visitar os Estados. Procuraram os órgãos de imprensa e lançaram~se na direção de
uma sucessão como se não houvesse qualquer vestígio de
coordenação e, realmente, ela simplesmente não existia.
O processõ correu -e o Partido c_omeçou a· se dividir. As
posições começaram a se cristalizar, as ações começaram
a se radicalizar. A insatisfação popular começou acrescer, por razões que depois iremos lembrar, e elas, somadas, fizeram com que houvesse uma manifestação inegável da maioriã da sociedade de apoio às eleições diretas.
E quando a população já estaVa na rria, qlll:llldo o_Partido já estaVa 'dividido, tivemos, então, um gesto mortal na
nossa agremiação, que foi a devofução· da coordenaçãO pelo Presidente da República à direção partidária: exatamente quando o barco fazia água, o seu Cõmandante
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mandou que· outros, que não ele, procurassem a bússola
salvadora. Foi, exatamente, nesse momento qUe o Partido passou a viver as conseqUências da falta daquela ação
e as graves conseqUências da divisão que já estava plan~
tada. O Partido, além de receber de volta a coordenação,
reCebeu pedido expresso do Presidente da República
para não aprovar as eleições diretas, aumentando seu
distanciamento com a sociedade brasileira. ~ preciso
lembrar que, tão logo votada a emenda Dante de Oliveira, que deixoU pesadas cicatrizes nO nosso Partido, tivemos· a eleição para Prefeito de Santos. O resultado das
urnas veio demonstrar a nossa situação de penúria perante a opinião pública. Dois candidatos apresentados
pela legenda do PDS obtiveram cerca de 6.600 votos,
num Município que tem o eleitorado superior a qualquer
município catarinense e não mais que 2,8% dos eleitores
votaram nos candidatos pedessistas. Jâ no dia seguinte
tive o cuidado de, no Diretório Nacional, verificar quantos votos, um ano e meio antes, tínhamos obtido na mesma cidade, para eleiçã-o dos nossos candidatos a vereador e constatei que lá tínhamos alcançado 40 mil votos.
Preocupado com esse posicionamento - um dado real e
não imaginário - o Presidente José Sarney resolveu,
juntamente com o Líder Nelson Marchezan, apresentar
ao Presidente da República uma idéia que tinha sido o
resultado flagrante da nossa vitória no Rio Grande do
Sul, a realização de prévias, para que pudéssemos fazer a
movimentação partidãria, na tentativa de revitalização
das nossas bases. Procurando o quê? Procurando saber o
que pensava da sucessão presidencial o nosso prefeito, o
nosso vice-prefeito, o nosso vereador, o nosso deputado
estadual, o nosso companheiro membr_o d_o _diretório
municipal, o nosso suplente de vereador, o nosso candi~
dato a prefeito e vice-prefeito que, nã_o vitoriosos, aju-_
dou a nossa legenda a ter maioria- no Congresso Nacio~
nal, em 1982. Ouvi~r as bases partidárias, ouvir aqueles
que no dia-a-dia fazem o contato intenso com os eleitores e que, portanto, são os responsáveis reais pela manutenção e pela construção do nosso Partido.
Lamentavelmente, __os fatos se passaram depressa. O
Presidente João Figueiredo, que havia concordado de
imediato com a proposta, quatro dias depois retirava seu
apoio às prévias e, por via de conseqUência, retirava seu
apoio ao presidente do Partido. Jâ na reunião da Comissão Exec.utiva Nacional, quando nós lá chegamos, estava
preparada a ação de dez de seus membrós, a maioria
portanto, para impedir não só a realização_ das prévias
mas, OqUe era muito mais grave, impedir a reunião do
Diretório para discutir se as prévias deveriam existir oU
não. Admito que um diretório composto de 121
membros venha a se declarar contra qualquer matéria,
mas não posso aceitar que uma Comissão Executiva não
permita ao Partido, através de uma medida-ditatorial de
cúpula, apreciar uma matéria da mais alta relevância.
Foi a:í que, em- sesSão tumultuada, cujos comentários eu
até deixo de lado, tivemos a renúncia do Presidente José
Sãrne);. ÂSsUillCo- Pafddo em condiÇões jã precãrias e,
naturalmente, procurei realizar aquilo que entendia
como mais acertado: fazer com que o Diretório se-reu:
nisse e dis_cutisse se deveria ou não realizar iJ.S prévias.
E, da-forma ffiais clara possível, como estou habituado
a faZer~ eiri audiência, disse ao Presidente da República
que O Partido estava dividido em torno de quatro candi~
daturas, que no PDS estavam radicalizadas as posições
de tal modo que a diviSão- se tornava irreVeésivei. Disse
m3fS:'"·quepãfiido dividido é partido derrotado e qUe se
não houvesse uma ação dele, Presidente da República,
nós não teríamos a renúncia dos quatro candidatoS e não
alcançaríamos a tão sonhada unidade, que nos permitiri~ coriCíliar posteriormente a: socTCdade brasileira com o
Governo. O Preside_nte da República simplesmep.te 1")1e
respondeu que não admitia mais falar em coor_d~maçãp,

que este assunto já estava resolvido e devolvido ao Parti~
do. Fomos, na véspera aa reunião da Comissão-Executiva que ia tratar da reunião do Diret6r1o, procurados
pelo Líder do Senado e pelo Líder da Câmara, que insistiam num nOvo-adiamento da Comissão Executiva, reunião que serviria- apenaS para marcar uma reunião do
Diretório. Corisultei se esse adiamento implicaria a reti:.
rada da ordem do dia das prévias propostas e o Líder do_
Senado. me disse que sim, porque a maioria da Comissão
Executiva não queria que elas fossem discutidas. Eu lamentei, mas disse que não avalizaria uma decisão dessa
natureza. Informou-me de que como o item I\' da ordem
do dia seria a eleição do novo Presidente, este tranqUilamente assumiria e suspenderia a sessão.
E foi exatamente por isso, porque não deixaram ser
ouvidas as bases partidárias, impedindo a convocação
do DiretóríO, que depois de ter recebido um documento
assinado pelo Vice-Presidente da República, por dez Senadores, oito Governadores, seis ex-Governadores e
mais 61 Deputados Federais, já não me seria lfcito continuar à frente de uma agremiação política visivelmente
divorciada dos anseios de suas bases e irremediavelmente
divorciada dos objetivos inspiradores de sua criação. De
fato, o PDS transfo_rmara~se num condomínio fechado,
onde só um pequeno grupo, obediente ao comando do
Deputado Paulo Maluf, ditatorialmente fazia prevalecer
a sua vontade, surdo e iridiferente aos mais legítimos reclamos de seus companheiros. A partir dai os fatos
aceleraram-se: Dois dos qUatro postulantes à candidato~
ra presidenciã], o Vfce-Presiâi:nte Auretiano Chaves e o
Senador Marco Maciel, dçfiniram-se com firmeza; ou se
auscultariam as bases partidárias, através de prêvias propostas - e à qual todos deveriam submet~r-se -, ou re- _
nunciariam todos os pré-candidatos, na busca de urr
consenso. Tal decisão foi levada ao conhecim~nto do Senador Amaral Peixoto, que prometeu anunciar o resultado das gestões que faria em to"rno da proposta até o dia
trinta de junho, prazo que, posteriormente, seria dilata~
do atê o dia dois do mês seguinte.
Não foi s~rpres~- a sua- ~esposta. O Sr. Paulo Maluf
não qtJeria sequer ouvir falar das prêvias, e nem ele nem
o ~inistro Mário An~xeazza admitiam renunciar às suas
postulações. Baldados os seus esforços em torno de uma
solução -partidária: Aureliano Chaves e Marco MaciCl
lançaram um manifesto à Nação em que, fiéis às idéias
básicas ·de suas plataformas eleitorais, pediam, em face
da grave c_onjuntUra em que nos encontrávamos, a união
e _a c_on_ciljª'Çª_9: naciQnal._ Uma vez mais salientaram a sua
disposição ~e renúncia a qualquer postulação pessoal e
conclamaram direção partidãria e o próprio Chefe da
Nação_ a_ comandarem o processo atr_avés do qual se poderiam-viabilizar os termos do manifesto. A imprensa
nacionai, na oportunidade, emprestou grande destaque à
matéria, especialmente no que tangia à data de vinte de
junho,_ -considerada lirÕite, a fim de que fossem passiveis
as ações propostas.

a

Ainda que esteja em nossa recente lembrança, nunca~
demais recordar que, mesmo reunido com o Presidente
João Figueiredo e o Ministro Leitão de Abreu, o Sr.
Paulo Maluf manteve-se irredutível em sua posição. Justo é_ ressaltar que o MiniStro Mário Andreazza admitiu
que, se houvesse um gesto de desprendimento do Depu~
tado Paulo Maluf, ele o acompanharia.
Inconformados com os rumos que tomara a sucessão,
os GovernadOreS do PDS- o eminente GovernadorEsperidião A mim entre i:les- rumaram a Brasília a fim de
conseguir, num último esforço, a solução de consenso
que já, àquela altura, conseguiria recolocar o Partido no
terreno da viabilidade. Tal qual suas bases, os donos do
Partido nãO qüisefam ouvir os Governadores que o povo
brasileiro, nos diversos Estados, havia eleito, por maioria, atravéS de sufrágio un_iversal, direto e secreto. Não
havia como fugir à triste -realidade: assistíamos, no Bra-
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sil, impotentes, transitar em julgado o divórcio flagrante
entre a sociedade e o GovernO Federal.
Este divórcJO é sentido em todas as camadas da sociedade brasileira. Por que persiste esse divórcio? Porque
foram pedidas enormes cargas de sacrifícios à sociedade
brasileira, em nome do com bate à inflação, ao déficit interno e à renegociação da dívida externa. Pediu-se à s-o:ciedatle brasileira que suportasse com estoicismo e patriotismo pesadas medidas, tais como o achatamento salarial, preconizado pelo Decreto 2.065, com pesadas repercussões na classe média; o aumento de tributos, realizado no curso do ano passado, que atingiu de forma violenta a pequena e média empresa, ou, em outras palavras, um longo período de recessão.
O que-ocorreu"'? A sOciedade brasileira pagou um alto
preço, exatamente nas dimensões pedidas. Todos nós demos a nossa contrib_uição. O que seria lícito esperar? Esperávamos resultados positivos, na razão direta de_nos_so
sacrifício. Mas, quais foram os resultados? Estamos com
uma inflação de 220%; não diminUiu ·o nõSS:Ci déficit
público interno, ãufuentado eni 252% no último ano; a
renegociação da nossa dívida e:tterna está-se fazendo
anualmente, com prazos curtos e incompatíveis, com juros insuportáveis, e a recessão gerou cinco milhões de desempregados.
Faço aqui uma segunda pergunta: será que não existe
urna assessoria, a nível governamental, com homens experientes, preparados, estudiosos, com economistas que
têm curso no exterior de pós-graduação? Será que eles
não estudaram·essaS medidas e_ as apresentaram de forma leviana? Eu diria que não. O_ que falta, na realidade,
para que qualquer medida de natureza económicofinanceira dê certo, neste País, é uma coísa só: Cre:dibilidade. b o que não eXiste hoje. E por não existir a credibilidade é que estamos caminhando sempre para o fundo
do poço. Na hora da sucessão presidencial temos que
procurar alguém que tenha capacidade, que tenha apoio
da sociedade, porque caso contrário, nenhuma medida
econômica será solução para nossos problemas, que não
são só políticos, mas são sociais e económicos também.
Entendo necessário -e OpOrtunO que se diga IsSo com coragem. Afinal de contas, quem é que vai pagar essa conta
da credibilidade? QUCm pagou a primeira vez fOram os
dois companheiros nossos; em Santos, pelo resultado
eleitoral. Quem pagou a segunda vez foram os nossos
companheiros de Caldas Novas, um pequeno município
de Goiás que, numa eleição municipal, o que teve mais
votos, do nosso Partido, não chegou a emparelhar com o
menos votado do PMDB. Essa conta já foi cobrada em
dois lugares. E seremos nós os responsáveis? Afirmo que
não, porque quando fomos para as praças públicas, em
1982, tínhamos a certeza de que, vencida uma etapa democrática, a que se propôs no processo de abertura o
Presidente João Figueiredo, terfamos a oportunidade, tal
como recomendaria uma nova realidade política, de realizar uma profunda modificação na nossa administração
federal. Pensei q-ue, depois de termos sido vitoriosos em
grandes e pequenos Estados brasileiros, pudéssemos assistir mudanças nos homens do Governo. Será que um
homem que enfrentou as dificuldades de uma campanha
eleitoral, como o Senador Marco Maciel, não estaria à
altura de substituir o Ministro do Planejamento, que a
sociedade não desejava mais? Tivemos os vencidos que,
em verdade, foram vitoriosos. Basta que se lembre aqui
que dois companheiros nossos, Moreira Franco e Célia
Borja, quci tinham uma eleição fácil para a Câmara de
Deputados, se dispuseram a correr para o Governo de
Estado e para o Senado e conquistaram um milhão e quinhentos mil votos na legenda de seu Partido, para eleger
16 Deputados Federais e garantir a posição de maioria
na Câmara de Deputados para o PDS. Era isso o que esperávamos. Lamentavelmente, isso não ocorreu. Lamentavelmente optou-se por se manter, nos postos_de_admi-
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nistração, pessoas que já não tinham credibilidade. Pai-_
tau vontade para recolocar a nave governamental em
rumo certo. Ao Governo faltou sensibilidade para buscar as pessoas certas para nova faz e da vida brasi_leira.
Mas ninguém se iluda: o responsável por tal conta será o
PDS, porque o Presidente da República, quando terminar o seu mandato, vai 1iara Nogueira, e nós é que temos
que ficar no palanque para conseguirmos nos manter ria
vida pública. É preciso, portanto, que ten_harnos __coragem neste momento de sucessão presidencial. ~ preciso
que tenhamos a condição de dizer que queremos alguém
que possa fazer, realmente, a conciliação nacional, a
conciliação da sociedade com o Governo_ Federal: alguém que, retirando as suas vestes partidárias, possa se
-COmprometer não c_om este ou aquile Partldo, mas com
uma frente democrática que quer e deseja o quê? Um
programa mínimo, Cjue seja aceitO por essa mesma sociedade e que tenha como marca_o combate à inflação, que
tenha como marca a renegociação da dívida, mantida a
soberania nacional, que tenha como marca ações s_ociais
urgentes para enfrentar os problemas dos grandes centros, de insegurança flagrante; q.m programa mínimo que
venha ao encontro daquilo que deseja de imediato a sociedade, que venha a fazer uma nova Carta Constitucional, uma Carta que consagre princípios que são defendidoS pOt todos e que precisam estar marcados no ordenamento jurídico desta Nação; a eleição direta em todos as
níveis; a descentralização administrativa, para que não
continuemos a conviver com uma burocracia que impede
as ações dos parlamentares, dos prefeitos municipais,
que jogam de escalão em escalão os papéis e que nos fazem levar as maçãs e os camarões para tentar conseguir
aquilo que por direito é nosso~ uma reforma tributária
autêntica; u~a reforma tributária que possa dar aos Estados a-quilo que é dos Estados, para que a Federação
não seja uma simples letra morta que não funciona neste
País.
Devo dizer "que, em 1980, solicitado a depor numa Comissão Parlamentar de InquéritO, na Câmara doS Deputados, tive a preocupação de mandar levantar os números relativos aos valores que o Estado de S.a.nta Catarina
tinha deixado de arrecadar entre 1970 e 1980, em funções
das is_enções de ICM, dentro de uma polítiCa de Governo
Federal de fomentar as exportações. Na coluna ao lado
levantei os empréstimos feitos, nesse mesmo período,
por Santa Catarina, para poder realizar as suas obras de
saneamento básico, de estradas, de eletrificação rural,
etc ... Pasmem os senhores: o total dos empréstimos, internos e externos, era equivalente ao total daquilo que
deixamos de arrecadar. Portanto, não precisávamos ter
um só centavo, naquele ano de 1980, emprestado, e se o
fizemos foi toniandó novamente o nosso-dinheiro, para
pagá-lo com juros; cõfi'eção monetâria ou cgrreção cambial, em nagrante injUstiça.~ prec1so que nesse compromisso com a Nação, dentro de uma ca_ndidatura suprapartidãria, que tenho coragem de defender, haja um compromisso de reformulação
partidária. Falo, aqui, muito à-vontade.. Em 1979, todos
se lembram que fui um dos poucos que levantou a v_oz
contra a ex._tinção da ARENA e do MDB. E tinha as mi~
nhas razões fundamentais para isso. A ARENA e o
MDB foram partidos fundados dentro de um processo
revolucionáriO e tinham que conviver com ele até o final,
para aí, então, terminado o ciclo, termos o reassentamento partidário, dentro das correntes ideológicas brasi~
leiras. Fizemos uma reformulação partidária antes do
tempo~_ extinguimos os partidos que tinham que conviver
com o processo revolucionáriO, criainos as ãgrem1ações
partidárias como a nossa, com programas de mudanças e
transformações arrojadas e boas. Não tivemos nem a
oportunidade de ser testados, porque estamos pagando
aquilo que não devemos, porque, na realidade, o PDS
nasceu ao meio de um governo, não teve participação no

Novembro de 1984

governo nem é partido do Governo Federal, e é ao Governo-que cabe pagar a conta de seus repetidos erros. O
PDS não teve uma única oportunidade. ~ por isso que
estou defendendo um caminho para meus companheiros,
o caminho da reformulação partidária, um caminho que
possa possibilitar a cada um daqueles que desejam conti~
nu::u; na vida pública a ter uma legenda sem manchas,
sem marcas e sem pesos, sem e-ssa responsabilidade. Não
estou dizendo que essa legenda vai nascer da Aliança De·
mocrãtíCa. A fre-nte qUe -se forma neste momento é uma
Frente para a sucessão presidencial. Dela poderão sair
um, dois ou três Partidos políticos: um partido que nos
abrigue, um Partido_que não feche as portas a ninguém,
mas um Partido que possa não temer as n-ovas gerações
que,-inquie-taS com -as "Oportunidades de emprego, possam a vir a nos responsabilizar por essas ações. É preciso, j:lortan!o, neste momento, ter coragem. b preciso enfrentar a realidade e é ísso que venho fazendo no Estado
de Santa Catarina. Tenho a consciência de que nem todOs compreendem a minha ação e devo dizer· também
que em nenhum lugar compareci para formar a Frente
Liberal. Eu compareci para dizer o que fiz, para justifi:·
caras minhas ações, porque eu preferiria era ter pefcor.:rido os 199 municípios para acompanhar as prévias que
deveriam ter sido realizadas para escolha livre de um
candidato adequado ao nosso Partido. A Frente Liberal
é uma decisão, no momento da Banca Federal Amanhã,
virá a sei' um -dos componentes da Assembléia Legislativa. Aqueles que estão nos Municfpios têm oportunidade
de aguardar, têm oportunidade de pensar, têm oportunidade de amanhã nos julgar, para que possam dizer se es·
távamos certos Ou errados.
QUerO dizer_ bem claro, não faço restrições de carátc:r
peSsoal, mas achO- que, neste momento, é preciSo que se
digá-que no dia l4 de maio de 1982, eu renunciei à minha
condição de Governador do Estado para ser candidato
ao Senado da República e o fiz consciente de que se não
agissse dessa maneira os nossos companheiros não acreditãriam na nossa vitória; eu o fiz com todos os riscos de
1,1ma eleição que era díflcHima. Mas, aquele mesmo companheiro que não quís ouvir as bases, que não quis se
submeter ao julgâ:melttci- e ao pensamento dos nossos
coiTtPalihdros erii 4.000 Muriícípios- brasileiros, o Deputado Paulo Maluf, saiu na meslna data e comOdamente
foi buscar um espaço na Câmara dos Deputados, não _
pensando no seu Partido e naqueles que iam disputar a
_eleição, naquela mesma Ocasião.
Por issó~· Srs. Senadores, nesta oportunidade, quero
dizer com since-ridade que a minha posição foi to-mada
com consciência. Estou convicto de que caminhei para o
lado certo. Esto.u convicto de que precisamos de uma
modificaçãO no- País. Estou convicto de que precisamos
de novas oportunidades partidárias. Reconheço que há
pensami:ntos -divergentes. Respeito os pensamentos divergentes. Todos terão a oportunidade de, no futuro, nos
julgar. Muitos vão dizer: talvez você esteja falando tarde.
Talvez muitos conSiderem que isfó Já -devia ter sido dito
antes. Se foi a-ssim, eu Coil.Sidero este um ato de penitência. E só se penitencia quem tem fé. E eu tenho fé nos
destinos do Brasil e confio em Santa Catarina, e por issO
vou votar num homem honrado, com a vida pública sem
eiva de qualquer suspeita, que tem o apoio da grande
maioria da sociedade brasileira e catarinense e que, num
governo de conciliação- nacional, irá nos conduzir à democracia plena- o Dr. Ta!lcredo Neves. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o se&üin~e discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-_
res:
O falecimento do ex-Deputado Honorato Viana de
Castro, ocorrido no dia 27 de outubro passado, causou o
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mais profundo pesar, deixando consternados todos
quantos tiveram o- priVilégio de conhecê-lo e admirâ-lo,
em face dos atributos positivos de sua personalidade.
A repercussão do desaparecimento, aos 78 anos de
idade, desse ilustre homem público, nascido em Casa
Nova, na região do médio São Francisco, a 23 de agosto

de 1908, foi pal'ticularmente intensa na Sabia, que orespeitava, estima vã. e- admirava.
É comjustificada emoção que, sensibilizado, assomo à

tribuna, para fazer esli! concisõ registro a respeito do fa-

lecimento de uma das mais autênticas e valorosas expressões da vida poHtiCã da Bahia, em face dos sólidos laços
de amizade e mútuo respeito que, desde longa data, nos
aproximaram, a partir da época em que fuí colega de colégio dos seus irmãos Armando, José Manoel e H ermogenes Viana de Castro.
O notável desempenho administrativo, político e parlamentar de Honorato Viana de Castro, pode ser avaliado pela sua fecunda trajetória-,- destacando-se a sua
atuação como Fiscal de Rendas do Estado da Bahia, Secretário da Fazenda _d_e Casa_ Nova, Prefeito de Santo
Amaro. Diretor da Despesa Pública_ e da Receit_a Estadual, Secretário de Estado da Fazenda no Govçrno Lomanto Júnior, Deputado Estadual em várias legisla_turas_,
Líder do Governo na AdministraçãQ Luiz Vianna_ Filho,
Presidente da Assembléia Leg_islativa por duas vezes,
quando exercet.l como _substity_to eventl,L_al o cargo de Go_vernador de Estado.
No plano nacional elegeu-se deputado federal em duas
legislaturas, durante as quais demonstrou sua comprovada capacidade e profundos conhecimentos na Comissão
de -Finanças da Câmara dos Deputados, notadamente
como autorizado e experiente especialista no campo das
finanças públicas, do orçamento e da tributação.
Manteve-se no Congresso Nacional até 1982, onde se
destacou pela seriedade, compostura e comprovada capacidade, tornando-se profundamente estimado e respeitado por todos os seus colegas.
São estas as razões pelas quais entendi formular, neste
breve pronunciamento, o elogio de um homem de bem,
cidadão exemplar e polftico -de modelar probidade.
À Sra. Juracy Viana de Cast.ro, com qlii:m 'éfa casâdo
em segundas núpcias; aos seUs filhos, Antônio Alfredo
Viana de Castro: os Doutores Adolfo Viana de Castro,
Secretário de Transportes do Estado, AniSio- CHermogenes Viana de Castro; e às suas quatro irmãs, transmito as
expressões do meu profundo pesar.

Independentemente dos velhos laços de amizade, ha~
via uma ligação entre as nossas famílias, que muito contribuiu para fortalecer a nossa amizade.
Finalizando, desejo assoCiar· me às condolências, e homenagens póSturrias- que lhe foram tributadas pelos
círculos políticos e sociais da Bahia, pelo Governo do
Estado, Assembléia Legislativa, e órgão da Adminis-tração_ Estaduaf, bem como pela Câmara dos Deputados
onde o recém falecido Deputado Honorato Viana de
Castro consolidou muitas amizades e uma admirável reputação de integridade, espfrito público e capacidade de
trabalh_o, sempre atento aos superiores interesses da
Bahia, do Nordeste e do Brasil. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designarl(fo. para a sessão extraordinária das 18 horas e-30 minutos, anteriorinente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno suplem~ntar, -do substitutivo do
-Senado ao Projeto de Lei da Cã01ar~ n~ 80, ~e 1984, (n 9
191/83, na Casa de origem), d~-iniciati~a do-senhor Presidente da República, que lixa os efetivos da Polícia Militar do Território Federal de_Ror_aima, e dá outras proy_idências, tendo
PARECER Sob n~" 711, de 1984, da Comissão
-De Redaçio, oferecendo a redação do vencido.

2
Discussão, em turno únicO; do "Projeto de Lei da Câ·
mara n" 94, de 1984 (nl' 1.718/83, na casa de origem), de
iriidã.1iv;i do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre ingr~so no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navia-s--=-- CETN, tendo
PARECER, sob n~ 707, de 1984, da Comissão
-De Segurança Nacional, Favorável, com emenda
que apresenta de n~ t-CSN.

3
Discussão, em turno único, do Proj~to de _Decreto Legislativo n'14, de 1982 (n~' 119/82, na Câmara dos -Deputados), que aprova o texto da convenção sobre proteção
físíca do material nuclear, assíilada em Viena, a 15 de
maio de 1981, tendo
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PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 708 a 7!0, de

t 984, das Comissões:
- De Relações Exteriores;
-De Minas e Energia; e
- De Segurança Nacional.

4
Discussão, em turno único, do Projeto de Decr_eto Legislativo"' 39, de 1983 (n9 34/83, na Câmara dos Deputados), _que aprova o texto do acordo relativo-à construção de uma ponte internacional sobre o rio Tacutu,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
GoVerriõ -da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 581 e 58Z, de
1984, das Comissões:
-De Relações Exteriores; e
- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

DiscussãO, em tUrno único,-dj> Projeto de Resolução
n9 61, de 1984, de- autoria da Comissão Diretora, que
acrt:scerita § 5! ao art, 359 do Reg_ulamento Administrativo do Senado Fedei-ai, aprovado pela Resolução n~ 58,
de 1972, dispondo sobre jofrlada de trabãiho de médicos,
tendo
PARECER,

SOb

n~" 692, de 1984, da Comissão

- ôe -COMtituiçio e JuStiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade.
6
Discussão, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do_
Senado nt? -137, de 1982, de autoria do Senador Gastão
Miiller, que altera o artigo n9 132 do Código Penal e revoga o artigo n~" 34 da Lei das Contravenções Penais,
tendo
PARECER, sob n'? 665, de 1984, da Comissão
- De Contitulçio e Justiça, pela Constitucionalidade,
Juricidade quanto ao mérito, favorável, com emenda
que apresenta de_ nl' l..CCJ.

e.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) rada a sessão.

Está encer-

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.)

Ata da 189' Sessão , em 31 de outubro de 1984
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legisiatura
EXTRAORDINÃRIA

Presidência do Sr_ Lenoir Vargas
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPIIESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente- Claudionor Roriz- G31vã0 Modesto- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre
Costa- João Castelo- Alberto-Silva- HeiVIdio Nunes- João Lobo- Almir Pinto -Josê Lins- Virgílio
Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena--; Mar-

condes Gadelha - Milton Cabral - Marco Maciel Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto - Jutahy Magalhães~ Lomanto Júnior
..:..__ Lulz Viana ___:_ João Calmon -José Ignácio Ferreira
Roberto Saturnino - Morvan Acayaba -Amaral
FurGn- SevefO Gomes- Henrique Santillo- Mauro
Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- Marcelo Miran<ia - Affonso Camargo _- EnCas Faría- )or-

·..=

ge Bornhausen - Lenoir Vargas Octávio Cardoso.

Carlos Chiarelli -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir V~rgas) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 45 Sr.s. Senadores.
Havendo núine~- regimen~al, declaro aberta a sessão.
Sob a ProteçãO de Detis.iriiciamos nossos trabalhos.
O Sr. f~>-Se_cretário vai proceder à leitura do Expedien-

te.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
O FI CIOS

Do Sr. I•·Secretário da Câmara dos Depu·
tados encaminho à revisão do Senado aut6grafos dos seguintes projetos:
(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 175, DE 1984

(N• 1.655/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da Repúbuca

Institui o Código do Processo Penal
(*)

Será publicado em suplemento à presente edh;i'l.o.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 176, DE 1984
(N• 2.424/83, ._ Cua de origem)

Dispõe sobre a aposentadoria do pessoal do magls.-.
tério superior e d' outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
O art; 37 da_ Lei n'í' :5.540, de 28 de_ ~e~emb!o
de 1968, passa a vigorar corri- a s~guinte redaÇão:Art. I"'

.. Art. 37. Ao p~ssoal do magistério superior
das instituições de emi_no vinculadas ao Ministério
da Educação e Cultura- M~C, admitido mediante
contrato de trabalho,_ aplica-se a legislação trabalhista, observadas as seguintes regras t?speciais:
I - a aquisição da estabilidade é cond_içionada.à
natureza efetiva da admissão, não oco~endo quando a permanência no emprego depender d~ satisfação de requisitos especiais apui'ados de acord_o
com a legislação do en.§ino;
II -a aposentadoria do pessoal do magistério
superior referido neste artigo far-se-á pela Previdência Social, cabendo à instituição, pela qual o servidor tenha-se aposentado, complementar o respectivo benefício, a fim de eqüiparâ-lo ao valor da aposentadoria a que o servidor faria juS nó- regime estatutário.
III- a aposentadoria compulsória do pessoal
docente referido neste artigo far:se-á aos 70 (seten~
ta) anos para os professores e aos 65 (sessenta .e cinco) anos para as professoras, independentemente de
qualquer indenização.''
Art. 29 As disposições do artigo anterior aplicam-se
também aos docentes já aposentados e ãqtieles_que na época já eram aposentados pela Previdência Social, caso
em que a complementação far-se-ã em relação ao benefício da primeira aposenta:_doria pelo TNPS.
Art. 39 Ca_berâ, sempre, ao aposentado, comprovar
o valor do beneflcló' recebido do INPS_ pata que o órgão
pagador possa proceder ao reajustamento de forma a
atender ao disposto nesta lei.
~
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua'pubÜcação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N• 5.540,
DE 28 DE NOV~BRO DE:J96B..
Fixa normas de organizaçilo e funcionamento do
ensino superior e sua articulação com a escola média e
dá outras proVidências.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - No expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n" 175, de
\984 (n9 1.65.5/83, na Casa de origem), que institui o Có~
Art. 31. O regime do magistério superior será regudigo de Processo Penal.
lado pela legislação própria dos sistemas do en~i_Qo e peNos termos do art._ 389 do Regimento Interno, a Presilos estatutos ou regimentos das universidad~ e dos Çljota~
dência, ouvidas as Lideranças, designa a seguinte Comisbelecimentos isolados.
são Especial, que estudará a matéria, obedecido o calenArt. 32. En(endem~se como atividade& de magistério
dário previsto nos incisos III a VI do referido artigo:
superior, para efeitos desta lei:
Pelo Partido Democrático Soda\ ~Senadores titula·
a) as que, pertinentes ao sistema indissociável de ensi~
~ Morvan_Acayab.a, Octávio Cardoso, Lenoir Vargas,
no e pesQuisa, se exerçam nas universidades e nos estabe~
João Çastelo, Raimundo Parente, Carlos ChiareJU,
lecimentos isolados, em nível de graduaçã_o, ou mais eleH e\ vídeo Nunes e os Srs. Senadores suplentes, Jorge Kavado, para fins de transmissão e ampliação do saber;
lume, Lom~n_t_Q Júnior, Roberto Campos e Qdacir Soab) as inerentes à adminiStração escolar e universitária
res.
ex_er-cida por professores.
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
§ 19 Haverá apenas uma carreira docente, obedecen~
- Senadore_s titula~;:_es~ Hélio Gueiro~. Josê Ignãcio Ferdo ao princípio da integração de ensinO e pesquisa.
reira, José Fragelli, Enêas Faria e os Srs. Senadores su§ 2" Serão considerados, em caráter preferencial,
plentes, Alfredo Campos e Fábio Lucena.
para o ingresso e a promoção na carreira docente do maA CoinisSão ora designada reunir-se-á no prazo de 24
gistério superior1 os títulos universitários e o teor cientfhoras para eleiÇão do Presidente e do viCe-Presidente, e
fico dos trabalhos dos candidatos.
_ designação do Relator Geral e tantOs Relatores Parciais
Ai"C33. Os cargos e funções de magistério, mesmo
quantos forem necessários.
os já áiadós ou' providos, serão desvinculados de camDe acordo com o disposto nos incisos 11 e 111 do art.
pos específicos de conhecimentos.
389 do Regimento Interno, matéria receberâ emendas,
§ (9 Vetado.
perante a Comissão, pelo prazo de 20 dias a contar de
§ 29 Nos departamentos, poderâ haver mªis de um
sua publfcaçãO-rio Diário do Congresso Nacional, sendo a
professor em cada nível de carreira.
ela anexad3 as prop-osições por ventura em curso oU
§ 3" Fica extinta a cátedra_ ou cadeir<t na Q,rgªni~ação
sobreStadas, e Que envolvam matéria correlata.
do _ens!no S!Jperior do País_.
. . ___ _ ~
_
O SR._PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Sobre a mesa,
Al-t. 34. -As universida-des ôeverão prc;gressivamen- requeriffiento quC vai s~r lido pelo Sr. [9:Secfetário:
te, e na medida de seu interesse e de suas possibilidades,
1:. li~o e aprovado o seguinte
estender a seus docentes o regime de dedicação exclusiva
REQUERIMENTO N• 279, DE 1984
às atiyidades de ensi_no e· pesquisa.
Art. _35. O regime ã que se refer~ o artigo anterior
Nos_termos do 51-rt. 77, ~ 1", a, do RegimentoJn,teDJQ
será prioritariamente esfendido às áreas d_}- maior.~mpor
do Senado Federal, requeiro a prorrogação, por 180
tância para a formação _básica e profissional.
(cento e oi!enta) dia~. do prazo _concedido à Comissão
Art._ '36. OS_ programas de aperfeiçoamento de pesParlamentar de Inquêrito, criada pela Resolução n9 22,
soal docente Qeyerão ser .~stabelecidos. pela universidade 1984, destinada a analisar o funcionamento do $iste~
des, dentro de uma_ poJftÍCB: _n.acipnal e." regjonal rl:efinida
ma Financeiro de Habitp,ção e de se.u principal agente fi.
pelo Conselho F'ederal de Educação e Pfomovídaitravés
nanceiro_- B~nco Nacional da_ Habitação- BNH, cujo
da CAPES e do Conselho "f\l'acional de_Pesquísas:
prazo encerra-se_ fl9 pr6xim<;~ dia 2 de novembro~
Art. 37. Ao pessoa! do magistério superior, admiti_Sala das Ses~ões,_3l de outubro de 1984.- JutJdiy
- do mediante contratp de trabalho, aplica-se excl_usiYa~ __
Magalhies, vi~ Presidente, n~ exercício da Pr~idên~ia.~
mente a legislação trabalhiSta, observadas as s~golntes
regras especiais:
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Sobre a mesa,
I - a aquisição de estabilidade é condicionada à natucOmunicação que vaí ser li$ pelo Sr. Jo?-Secretário.
reza efetíva da admissão, não ocorrendo nos casos de: inCAPITULO II
Do Corpo Docente

a

terinidade ou substituição, ou quandO i permanência no
emprego depender da satisfação de reQuisitos espe~ciais
de ca-pacidade apurados segundo as normas próprias do
ensino;
II - a aposentadoria compulsória, por implemento de
Íd-adb, exfingue a relaçlio de -.emprego, indeperidente- de
indenização, cabendo à instituição complementar os
_proventos da._aposentadoria _concedida pela instituição
de Previdência Soei~ I,
-eStes não fÕrem InteiraiS:

se

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

~·

-..--. ..

·-· .. :: .... ._..
__

{As Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

Do Prlmelro..Secretárlo da Câmara dos Deputados

N9 949}84, de 31 de outubro do corrente ano, encaminhando autógrafo do PfOjeto de Lei da Câmai'a nQ 99, d~
f982 (n" 6.059/82, ·na Casa de _origem), que dispõe sobre
o ensino no Ministério da Aeronáutica. (Projeto qUe se
transformou na Lein"' 7.23:L de 29 de outubro de 1984.)
N"' 950(84, de JI de outubro do corrente ano, en~mí
nhando autógrafo do Projeto de lei da Câmara n" 112,
de 1983 (n" 6.784/82_, na Casa de origem), que concede
pensão especial a Augusto Bento Círino e dá outraS ·pro-:.
vidências. (Projeto que se transformou na Lei n" 7.237,
de 29 de outubro de 1984.)

Ê lida a _seguinte

31 de outubro de 1984
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
· ã honra de comug_icar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta liderança deliberou propor a substituição do nobre Senhor Senador Carlos Lyra, pelo nobre
·seúhor senador Virgnio Távora, na Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pe!a Resolução n9 22, de
1984, destinada a. analisar o funcionamento do Sisteina
Finãnceiro-de Hãbitação e de -seu principal agente financeiro - Banco Nacional da Habitação- BNH.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce\ê~cia protestos de elevada estima e dístinfã conside·
ração. - Aloysio Chaves, Líder do PDS.
0° SR-_- PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Será feHã: a
substituiçãO solicitada:
O SR. PRESI.DENTE (Lenoir Vargas) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Cân:ara n" 9~, de 1984 (n9 1.718/83, na Casa de ori-
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gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre ingresso do corpo de Engenheiros e Técnicos Navais - CETN, tend_o
PARECER, sob n"' 707, de 1984, da comissão
-De Segurança Nacional, favorãvel, com emenda que apresenta de nl' 1-CSN.
Em discussão o projeto e a emenc;l.a. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejufzo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.) Aprovado.
É o seguinte o prõjeto aprovado.

b) membros de Polícias Militares e de Corpos de
Bombeiros Militares;
c) civis, por ordem cronológica de idade.
§ 39 A ~alocação do ingressante será após o Oficial
mais moderno do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais- CETN.
Art. 3~> Esta Lei entra em vigár_n_a data de sua pubJicação,
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação
a Emenda nY 1-CSN.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vãi à Comissão de Redação.

t! a seguinte a emenda aprovada.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 94, DE !984
(n"' 1.718/83, na Casa
õrijem)l5
De iniciativa do Senhor Presidente da República

ae

Dispõe sobre Ingresso no Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais- CETN.
O Cogresso Nacional decreta:
Art. 1"' Poderão ingressar-n-õTorpO -de Engenheiros
e Técnicos Navais - CETN a que se refere a Lei n~>
1.531-A, de 29 de dezembro de 1951, alterada pela Lei n~'
5.35_5, de 10 de novembro de 1961, desde que satisfaçam
requisitos a serem estabelecidos no Regulamento desta
lei:
I - mediante concurso de seleção e posterior curso de
Engenharia:
-Oficiais do Corpo dã Armada, do Corpo de Intendentes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais;
II -mediante concurso de admissão, por necessidade
do serviço a critério da Administração naval, desde_ que
diplomadas por Escola de Engenharia do País, reconhecida pelo Governo Federal ou por Escola de Engenharia
do estrangeiro cujo diploma seja revalidado no Brasil,
em especialidade do interesse_ da Marinha;
a) militares da ativa ou da reserva da Marinha não
comprometidos_ no inciso anterior, até o posto- de l"'Tenente, Oficiais de 2'Tlasse da Reserva do Exército -e
da Reserva da Aeronáutica, até o posto de }9. Tenente, e
Praças da ativa ou da -reserva do- EXército e da AerciiláUtica;
b) membros das Polícias Militares_e dos CorPoS di!
Bombeiros Militares; e
- -

c} __ civis.
§ I~ O Concurso de_ Admissão ao CETN serã regulado por Normas baixadas pelo Ministro de Estado da
Marinha.
§ 2~> Nas Normas a que se refere o parágrafo anterior deverão ser previstos, entre outros, os s_egt.iintes requisitos:
---- -- -a) Aptidão física para inilitares da reserva e civis;
b) exame psicológiCo, exceto para oficiais da ativa; e
c) aprovação em Curso de Adaptação para Oficialato

se o candidato não for Oficial da Marinha.
Art. 2~> O ingresso--no CETN sefá efetuado de acordo com as seguintes _normas: __ I - no posto de Capitão~Tenente, para os Oficiais
procedentes do Concurso de Seleção, após terem Sidõ diplomados em curso _de Engenharia, obedecendo suas respectivas antigUidades;
---- --11- no posto-de Primeiro~ Tenente, para os candidatos_ procedentes do Concurso de Adn1issão, apOS ·tererTi
sido aprovados em Curso de Adaptação, se for o Caso.
§ }Y A ciR$Sificação ficarâ áãfgo_~da DiiÇtOiiji de
Ensino da Marinha, rela_cionando-se os candidatos em
ordem decrescente de média final obtida.
§ 29 Em caso de igualdade de médias, a classificação
serâ estabelecida na seqiléncia abaixo:
a) Ofidiis da AtiVa, 0-fícíãiS Cfal«:Serva e Praças, reSpeitadas as respectivas antiguidades;·

a

EMENDA Nt 1-CSN
Dé-se ao art.

2~>

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 4, DE 1982
(N9 119/82, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convençio sobre a Proteçio
do Material Nuclear, assinada em Viena, a 15
de maio de 1981.

~Ffslca

O Congresso Nacional decreta:
Art. IY Fica aprovado o texto da Convenção sobre a
Proteção Física do Material Nuclear, assinada pelo Brasil em Viena, a 15 de maio de 1981.
Art. 2~> O presente decreto legislativo entra em Vigor
na data de sua publicação.

do Projeto a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Item 3:
"Art. 2~> O ingresso no CETN será _efetuado:
I - para os Oficiais procedentes do Concurso de
Seleção, no posto de Capitão-Tenente, após terem
sido diploinados em cursos de Engenharia, respeitada, em todos os casos, a antigUidade do Oficial à ép-oca do Concurso de Seleção;
I I - para os candidatos procedentes do Concurso de Admissão, no posto de 1~> Tenente, apõs-téféin
- s_ido aprovados em Curso de Adaptação, se for ocaso;
§ 1~> A classificaçãO -para os CãndiCtatOs a que serefere o item II ficará a cargo da Diretoria de Ensino da Marinha, relacionando-se os candidatos em
ordem decrescente de média final obtida;
§ 2~> Na aplicação do disposto no parágrafo anterior serão considerados:
a) o Concurso de Admissão e o Curso de Adap-tação ao Oficialato; e
- b) o Concurso de Admissão e o Curso de Adaptação fdtO quando do ingresso do candidato como
Oficial na Marinha, para os Oficiàis dispensados do
Curso de Adã-ptaçãõ ao Oficialato, nos termos da
ª-line~ ç_, § -29, do artigo anterior;
§ JY Em caso de igualdade de médiaS, a classifi-~ção a que Se refere O§ lY serâ estabelecida na seguinte seqUência:

_a) OfiGiais da ativa, Oficiais da reserva e PraÇas,
respeitadas as respectivas antigUidades;
b) membros de Polícias Militares e do Corpo de
Bombeiros Militares; e
. c) civis, por ordem cronológica de idade;
§ 4~> A co!Õcaçã.o na ~cala hierârqtiiçª do in~
gressarlt~"no__Coriu~ de EngenheirQs e Tê_cnj_c_osNavais.de _que trata o item II será Jogo após o Oficial
mais moderno do mesmo Corpo."
O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas) Item 2:
-.- -· Disc"uS-S!o;'etn tUrno único. do Pfojeio de Decreto -Legíslativo n~>-4, de 1982 (fl9 119/8~ na Câffiaridos-DePUtadÕs), que aPrOva o texto dà Convenção
.so.bre Proteção Física do Material Nuclear, assina-":"-~da em Viena, a IS de_.maio de 1981, terÍdo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 708 a
710, de 1984, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de MinaS e Enefglã; e
- de Segurariça Nacional.
Em discusSão :o projeto: -(Pausa.) .
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada~

Discussão, errl turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~' 39, dt! 1983 (n~' 34/83, na Câmara
- dos DepUtados), que aprova o texto do acordo relativo à construção de uma ponte internacional sobre
o rio Tacutu, entre o GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de
Janeiro- de 1982, ti:ndo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 581 e
582, de--1984, das ComissõeS:
-De Relações Exteriores; e
_-De _Tr_!lnsportes, Comunicações e Obras Públi-

cas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.

Em votação.
Os SrS, Senãdores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
1: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NY 39, DE 1983
(NY 34/83, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo relativo à con5trução de
uma ponte internacional sobre o rio Tacutu, entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Go. Vemo da República Cooperativista da Guiana, celebradº _em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
O Congresso-NaciOnal decreta:
Art. 19 Fica ·aprovado o texto do Acordo relativo à
construção de uma ponte internacional sobre o rio Tacotu, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo. Cooperativista da Guiana, celebrado em
Georgetown. a 29 de_ jãneiro de 1982.
_A_t:t. 2_~' ~_Es~e decreto legislativo entra em vigox na
data de sua publicação.
O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas) Item 4:
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Reso--lução n~' 61, de 1984, de autoria da Comissão DireJora, qu_e acrescenta§ 59 ao art. 359 do Regulamento
Administrativo do "SeDado Federal, aprovado pela
resolução n9 58, de 1972, dispondo sobre jornada de
t('abalho de_ médicos, tendo
PARECER, sob n9 692, de 1984, da comissão
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão. d~ re_dação.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Item 5:
DisCussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei

do Senado _n~ 137, de 1982, de autoria dQ Senador
Gastão Ma!ler, que altera o art. I32 do Código Re-

nal e revoga o art_. .34 da Lei das Contraverições Penais, tendo
PARECER, sob n~ 665, de 1984, da CofnisSão
-de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionãlídade, juridicidade e, quanto ao_ mêri_to, favorável,
com emenda que apresenta de n\" 1-CCJ.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.

DIÁRTO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECER N• 723, DE 1984
Da Comlssio de RtidaÇãO
Redaçio final do Projeto de Resoluçio
1984.

n~o~

Retator: Senador J~_!..~n~
A Comissão apresenta a redação final do_ Projeto de
Resolução n~o~ 61, de 1984, que acrescenta§ 511 ao art. 359
do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, dispondo sobre
a jornada de trabalho dos médicos.
Sala das Comissões, 31 de outubro Qe_ 1984. - Joio
Lobo, Presidente -José Lins, Relator- Hélio Guelros.

''Art. }9 O art. 132 da Código Penal passa a viger com acréscimo do seguinte parágrafo único.
.. ,._.. ,.".. ~---·~.!-~~---~--~-~·Art. 132
Parágrafo únicõ. Incorre ainda nas penas deste
artigo quem dirige veículo em via pública, embarcação em águas públicas, ou aeronave, pondo em
perigo a segurança alheia."
Justlficaçio
A inclusão dos condutores"de aeronaves que colocam
em perigo a segurança alheia incufsos- ii as penas cõffiinadas no art. 132 do Código Penal, visa precipuamente a
aprimorar a proposição, estabelecendo este tipo de ilícito, diante do número sempre crescente de aeronaves e de
pilotos existentes no País.
As normas sobre segurança de vôo são extr:emam.ente
rfgi~as, mas especificas.
O no_sso CódigO Penãi deve- ser dinâiniCó e- completamente adaptado a nossa realidade s_ocial.
A cominação da pena contida na presente emenda caracteriza o alto grau de periculosidade do delito,
pretendendo-se com isto evitar e desencorajãr est_e ato
anti-social.
A emenda além de inovar, tipificando uma conduta ilícita, ainda apura a técnica legislativa do projeto.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1984. - Gastio

MUller.
O SR. PRFSIDENTE (Lenoii Vargas).:....... Em discussão o projeto e a emenda oferecida. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro
encerrada a discussão.
Encerrada a discussão,- a ~~té~ia vai à cOmissão de
Constituição e Justiça para opinar sÕbrea elnenda oferecida.

O SR. PRESIDENTE (Leooir "Yargas)- Nos termos
do art. 90 do Regimento Interno, designo o_ ft_obre Senador Hélio Gueiros, ComO substitutO eventual_ da COmiSsão de Redação.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. J9-

Redaçiío final do Projeto de Resolução n9 61, de
1984.
Faço _saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, rios termos do art. 52, item 30, do Regimento
~-~t~~no~·p·roffiulgo séguirlié
- -

a

~,DE

1984

Acresc:euttl § 5~'..ao art. 3S9 do Regulamento AdministratiTo do Senado Federal, aprovado pcla reso-

.·uao n9 58~ de 19'72-, dispondo sobre a jornada de tra-

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento
Intefn-of ___ _
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,_ que revoga O Decreto-lei n9l.54l, de 14 de abril de
1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorâvel, proferiUo em Plenârio,
da Comissão
-de Constltulçio e Justiça.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d·a Câma- ra n11 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem); que
dispõe sobre a aposentado_da, com proventos integrais,
dos ex-c~mbatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Leglslaçio Soc:lal e
- de Finanças.

3

balho dos médicos.
O Senado Federal resolve:
Art._ \9 O art. 359 do Regulamento Administrativo
do .Senado Federal, aprovado pela Resolução n11 58, de
1972, passa a vigorar acrescido do seguinte § 59:
"Arl. 359.
§ 59 Os médicos cumprirão jornada diária de 4
(quatro) horas corridas."

Art. 29 Esta Resolução entra e~ vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as d_isposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) A redaçào final lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que v-ãi ser tido pelo Sr.
I 11-Secretârio.
É li_do e aprovado _o sc;:guinte

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de origem), que
Vida aos veículoS de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorizaçãO
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, grava'dos, copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n% 186 e 187, de 1983, das Comissôes:
....::. de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bern:;~.rdino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
"""""de Finanças, favorável.

4

em

Votação,
turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n9 !27 /75, na Casa-de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de c-ontratos de atletas proftssionais, e dá outras providências, ten- -

dO
REQUERIMENTO N• 280, DE 1984
, Nos termos do art. 356 do Regimentç, Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votacão, da, re9ação finardo Projeto de_ Resolução o'! 61, de
· 1984, de autoria da Comis_são Oiretor_á 1 que acrescenta§
s~ ao Artigo 359 do Regulamento Adminísliativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972,
dispondo sobre jornada de trabalho de mêdicos.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1984. -Hélio
Gndros.

O SR. PRESIDENTE (1..-enoir vargas) Aprovado_o requerimento; passa~se à apreciação-da redação final lida.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Etn votação.
di Srs. Senadores que a ap-roVam quéifam. pef~anecer
sentados. (P~usa.) Aprovâda.
- ·
A matêria vai à promú-lgação.

Seàetãrio~

É lido o seguinte

ORDEM DO DIA

ANEXO AO PARECER N• 723. DE 1984

RESOLUÇÃO N•

Dê-se ao_ art. J9 dQ Projeto a seguinte redação:

nando para a sessão ordinária de segunda-feira, dia 5 de
nõvemBro-;--a seguinte

61, de

É lída a seguinte

EMENDA N•2
(de plenário)
ao .Projeto de Lei do Senado n9 137/82.

Novembro de \984

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig-

-

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361,
de 1981, dás Comissões:
-de Leglslaçio Social; e
- de Educaçi.o e Cultura.

. Votação, êm turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que
autÓrizã-a aiienai;-ão de imóveis residenciais dã Rede Ferroviária Pe_deral a seus ocupantes, tendo
PARECERES sob n•s 335 e 336, de 1980 e &35 a 637,
de--T98J das__C()mi~~~es: ___ _
__
._ _ .
-----~e TraDSportes, Coniunicaçio e Obru PúbliCas, 1'
pronnnclamento: con_trârio; 29 pronunciamento: favorável
ao- Projet_o e à Emenda de Plenário;
-de FinançaS; 1' pronnnciamtnto; favorável; 29 pro-nonclamento: favorável à Emenda de Plenário; e
---7--"de COnstituição eJutiça, pela constitucionalidade e
jufidicidade.do Pfojl:to e da Emenda de Plenário.

6
VotaÇãO, em turno único, do Projeto de Lei_ci_ª_Çâmara n9 14, de !984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que
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introo.1UZ modificações na:' consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5_.452, de_lt de maio

de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n'~s_299 e 300, de 1984, das Comis-

sões:
- de Constltulçlo e Justiça, pela constitucionalid_ade e
juridicidade; e
-de Leglslaçio Social, contrário.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei ~a Câmara n'~211, de 1983 (n' 4~_112/80, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo único ao art. 3t da Lei nt 1.060, de

5 de fevereiro de 1950, que trata da assistênciajudiciári<!aos necessitados, tendo _ _
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, de 1984, da
Comissão:
-de Consdtulçio e Justiça.
8
Votação, em turno únicO (apreciação preliminar daju-

ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n'~ 79, de 1979 (n"'
1.511/75~ na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 59 da Lei n"' 3.8J)7, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n" 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n•s 692 e 693, de 1982, das Coniissões:
-de Leglslaçio Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apreSenta; e
-de Constituiçio e Jasdça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutiv-o da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.
9
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'~ 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e do âlccrol, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autónomos; tendo
PARECERES, sob n• 53_3, de 1984, da ComissãQ:
-de Redação, oferecendo a redação do venciçlo.
-(Dependendo da votação do Requerimento n"~ 240/84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projetO
submetido a votos, nos te:rtpos do art. 315 do Regimento
Interno.)

lO
Votação, em primeiro-tUrilo, do Projeto deLei ~p_Se
nado n'~ 41, de 1982, de autoria da Senadora La~lia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n'~ 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'~s 23 a 25, de 1984, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça -1'~ pronunciamento: contrário; l' pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comjssão.de F~nanças; e
-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece,

DISCURSO PRONUNCIADO PEL.O SR.
VIRG!L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 30-I0-84 E
-' QUE, ENTREGUE ..l REV!S.ÍQ DQ_Q.&i.DOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
OSR. VIRGILIOTÁVORA (PDS- CE. Pronuncia
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comunicamos a nossa Liderança que não iríamos
aqui "f1os pronUnCiar como vice-Líder do_ Partido. que
apóia o Goverrio, o PDS, razão pela qual havfamos nos
inscrito como qualquer outro Senador, para externarmos com a maior franqueza possível e, ao mesmo tempo,
com toda a lealdade sopre um assunto que está a merecer
a atenção de toda a Nação brasileira, pelas implicàçôes
que tem no seu futuro, isto é, a lnformãtica, ontem, por
sanção presidencial, já dispondo da sua primeira lei nor~
mativa.
No dia 30 de julho deste ano, Sua Excelência o Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
u:m·-·projeto que justamente iria condensar,~ reunir, dar
valor legal a decisões muitas vezes baseadas em portarias
ou em decretos de 5 anos a esta parte, realizados pela Secretaria Especial de Informática e, ao mesmo tempo, gizar as linhas mestras da Politica Nacional de Informática.
Coube-nos. por desvanecedora prova de confiança da
Liderança do nosso Partido, ser o relator da matéria. Assunto altamente polêmico, contraditório, envolvendo interesses biliardários, havia que ser ele apreciado cartesianamente sem paixões, sem idéias preconcebidas, mas, ào
mesmo tempo, com os olhos de quem a relatasse voltados para o futuro e com a mente bem presente da importância que hoje, na sociedade moderna, ocupa a Informática:
Gostariamos, aqui, que não fosse visto na tribuna um
representante do PDS apenas, e sim um Senador que,
durante 35 anos de vida pública, procurou traçar a sua
conduta no exemplo de vãrioS dos seus ancestrais, mui- tos dos quais, com o sangue, procuraram o bem desta
Nação_~Assim, a análise primeira que faríamos desta
mensagem que veio ao Congresso seria justamente a sintetização, em alguns dos pontos, do que consistiria -fãl
documento. Primeiro de tudo, uma definição abrangente
e por muitos combatida daquilo que seria o campo da
Informática. Verificaríamos, desde então, a antonímia
existente entre as posições assumidas pela SEI, pelo Mi~
nistério da Indústria e Comércio e pelo Ministério de Telecomunicações. Dizia respeito principalmente à parte
Teferente às telecomunicações· e aqueles equipamentos
cujo produto final, embora o contendo não fosse um elemento digital um alto-forno que tivesse todos os seus di-_
ferentes níveis de operação controlados por um elemento
digital.
Este foi -o primeiro que logo se verificou como sendo
um dos escólios a procurar derruir. isto é, a antonímia
que existia entre a conceituação abrangente da informâtica e os -diferentes Ministérios que assim achavam que
devia ser. atribuída como fatia independente de suas atri~
buições, o manejo, o disciplinamento daquilo que a eles
julgavam ser pertinentes. Ministro houve que afirmou
que--a-provado tal qual estava a lei que viera do Executivo, praticamente o seu Ministério perdia as suas funções.
o~Seguinte

Mais ia in:iis aTém: outro POntO de grande discrepância apresentado por esta lei, era o enorme -poder que estava concentrado em um órgão,· no caSo a Secretaria
E-xeéUtiva dC i nfOrmá.tica, sUbordinada· a Outro, ao-·qUã.l
-era_subordinada, a Comissão Nacional de InformátiCa,
d-;;_ Õaráter qUã:sC que -âeCoi:-ativO, pÕr- não ter funções· decisórias, funções executivàs, e ser apenas ·Jm mero órgão
complementar, por sua vez, no Conselh<. de SeguranÇa
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estã encerNacionaL
rada a sessão.
- -~--- Ainda mais, Se: nos afigurava corrio al8o que deveria
ser considerado -e as emendas numerosas apresentadas
(levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
ao projeto assim nos indicavam -que numa época em
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que o Congreso traz luta e pela volta as suas prerrogativas, deveria -éie Ser um Congresso partíCipe, tanto aa formulação dessa política nacional, como do estabelecimento e execução de planos nacíomiis--de Informática, que
inexistiam propoSição original. Este alheiamento do
Congresso se nos afigurava de extremo perigo, já que a
Informática hoje. pela sua extensão, e de futuro, muito
maior teiã o âmbito de suas atribuições, pratica-mente
cobertas todas as atividades industriais, irivãdifldo até as
alividadeS ágr(colaS- do País·, para não falar nos serviços
do qual será em breve a base de toda ação. Um problema
que deveria s-er f:xaminádo - nós, que temos idade ma~
~ura. n~<? pa<iemgs viver de ~lusões -:- é o de que cinco
anos de trabalho da SEI permitiram que começasse a se
organizar no País a Indústria de Informática. Daí para
criar· lhe bases sólidas e auto-sustentáveis, longa distância--:-·A priiTi.eirã- de todas as medidas a tomar seria dar
condições Para que passãssenios de planejadores, proje~
tistas e montadores d~ componentes de eletrônica, montando mini e microcomputadores, pára construtores de
mini e miCrõPrOcessadores. Para tal, houve esforço desenvolvido por esta Secretaria Especial de lnformãtica
na criação de interesses junto a grandes conglomerados
naciOnaiS para que a construção do chlps, que é a base
do sitema, fosse tiansformada em uma realidade. Hoje
em dia, ê preciso que se diga, nós importamos o chlps
Srs. Senadores, permita--nos aqui lembrar-lhes que o
cblpsjustamente é para o computador, aquilo que o motor significa para o automóvel. Sem o dllp11 não há microcomputador, não há minicomputador.
Então, viabilizar essa indústria tornava-se absolutamente necessáriCi e- nãO criar de outro lado - e disto foi
muito acusada a lei- cartório, pelos incentivos dados a
essa indústria, que são sem paralelos- aqui no Senado
há Senadores que, pela sua condição de parlamentar e de
industrial, sabem disso - sem paralelo repetimos em
toda_ a história económica·.
Mais ainda, tornava-se mister haver um termo de
comparação que foi obtido - graças a Deus mantido
pelo Governo - pelo estabelecimento de um teto a ser
examinado pelo CONIN, para justamente termos o diferencial máximo que Poderia existir, segundo o setor entre o preço do produto nacional e o do estrangeiro aqui
posto na terra, para que aquele fosse preferido nas concorrênciaS- públicas.
Fora destes limites a preferência pelos órgãos do poder pllblico, que são o grande consumidor no setor, não
se manifestaria. lsso_tudo seria pouco se, decididos nós a
montarmos uma Infonnática com tecnologia própria,
não fôssemos atrás dos meios necessários parajustamen·
te torna"r POSSrVel ciiarmos essa tecnologia à base de PD.
Traduza-se: de pesquisa e desenvolvimento.
P:esquisa ~_d_esenvolvimCnto em todo mundo só~ faz
.à base de recurso!> maciços. Era uma das criticas maiores

feitas inclusive- pelOs adversários do projeto enviado pelo
Governo. Sua inexistêncía.
O COngtéSsCr Nacional, atendendo uma sugestão do
relator, primeiro na comissão, depois em plenário, aprovou autorização que se dava ao Poder Executivo para
destinar, no Orçamento Fiscal, anualmente, 0,8% da renda tributária, o -que daria, para o ano de 1985, mais de
meio trilhào de cruzeiros ou, precisamente, 718 bilhões
de. cruzeiros. Aí, Sim, nós já poderíamos pensar em ter
um projeto COmpletamente coerente, isto ê, dávamos o
comj)femeri.lO irldfspenSávet a reserva de mercado estabelecida em -boa hora para os mini, os microcciinputadores
e peri-fericos.
Criávani.os Um órgão de instância superior deliberati~
va e rião apenas de assessoramentO, que era o Conselho
NaciOnal de lnformãtfca; subordinado ao Presidente da
República.
Mandávamos os Planos Plurianuais ·ao_ Congresso
para a sua aprovação anualmente, recebia o Parlamento
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os relatórios sobre seu desenvolvi.mento e razia o acompanhamento deste programa.
Concedlamos os incentivos necesSários à i_ndú~tria d_e _

mirii e·mrcrOCCilii"tiiitãdores.-Ttistãm!:nte aquela parte em
que fOi reservado o mercado, durante 8 anos, para que as
ii'l.dústrias nãci0ii.8:iS--;--cuja OOnceitilação ficoU-muitíssimo
mais bem explicitada no substitutivo, pudessem assumir
a sua maíoridade tecn_plógica.
Mais ãinda, diiimiu-se a luta entre o MINICOM e a
SEI, retirando as_ telecomunicações do â,mbitp d_a InformãiiCa, fãZCndo COm que aquela definição precípua fosse
obedecida: o tratamento dª informação_ constituiobjeto
da Informâtica, e ã traifslliissão da informação ser o das
telecomunicaçõeS.
Existindo uma zona cinzenta a da comutação, que, depois dos necessários entendimentos seja com a Oposição,
seja Com os merilbróSâõ GoVeróó, deixou-se fllduída na
Inrormãtlca,- sua-gestão, conrorme o caso, seria atendida
seja pela SEI, seja pelo MINICOM por norma do ca~
NIN.
Mais ãirida. deu-se o incentivO~- e- agõra sim acreditamos que possa ser desenvolvida no País a indústria_ da
construção de chips, como nunca houve em parte nenhuma, que nos recordemos, do mundo. Isto é, as empresas
de informátiCa, aS eri1presa-S-que-sededicavam ao setor,
além de todas aquelas condições de atratividades que tinham, mercê de _incentivos, tambêm ímpares, poderiam
deduzir do seu lucro tributável o valor, em dobro, dos
elementos de microe_letrônica, lei<1 chip, comprados para
a montagem dos seus computadores.
Houve, praticamente, uma unanimidade de pensamentos de que deveria ser mantido o regime especial da
Zona- Franca de Ma naus. E o fizeinos atravéS-aa convalidação do protocolo firmado com a SEI e a SllFRAMA.
e com a incOrporação deste protocolo CQrno_se parte integrante rosse da lei.
A Inrormática, cóilceinfrãdora, infelizmente, de recUrs-os em zonas muito desenvolvidas, com os incentivo tidos naturalmente, para ir para a Região Norte - Nordeste só o fa_ila de uma maneira privilegiada. Não tivessem sido estabelecidos aqueles incentivos suplementares
para a Zõna Francã, não tiVessem Sido estabelecidos os
distritos industriaiS-de exportação no Norte e no Nordeste, não tínhamos a menor dúvida de que muito maior
seria o fosSo estabeleCido entre estas regiões e o Sul do
PaíS.
Mas, não ficavam nisto as medidas de auxílio à Informática, distritos industriais eram de exportação: nacionais, multinacionais que assim desejassem; que desejassem ainda utilizar daqueles benefícios das zonas citadas,
fariam os seus cOrilj:lUladore~, os ·seus periféricoS, seU
hardware, seu software, mas destinados à exportação.
Mas, ao mesmo tempo, serviriiim de aferição seus produtos pela proximidade, de como nós estávamos desenvolvendo a nossa tecnologia aqui, e ·os anos de_atraso em
qu_e estaríamos nos situando, se aume1_1tan~Q Ol! diminuindo essa diferenÇa.
FOi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este o espirita geral que norteou a concepção deste relatório, -que, para fC:.
liCídade nossa não foi em 2_4 horas_,_ nem 48 horas, que foi
aceito pela Córiiíssão destinada ao exame do projeto, e
sim fruto de uma sedimentação de sete versões, aqui estão, de substituti_voS, versões sucessivas, e que hi.m sendo
aprimorados pelas conversas, pelo diálogo, porque política é conversar, é dialogar aqui é a nossa furição, no
Parlamento, com os diferentes elementos do GovernQ_e
da OpoSição;- até chegarmos àquela conclusão feliz.
E os aplausos que recebemos na Comissão Mista nos
dizem que justamente aquelã- não era a solução ideal,
mas que o ótin10 e iriifriigo ao bom, e, realmente, a solução levada a Plenário em_ uma sol_ução, _e portlótf a modéstia à parte, boa. Uma solução coerente, como di:damos, em que o dispositivO, efu que oS lneios eram- cOil-

sentâneos com a missão atribufda. QUal era a missão? Intr:od~zlr o Brasil na erã"dâinfoi-inátic~, dar-lhe" a in~ependência tecnológiCa.
- -~
Desdé -o CoÕceilo; que hã poUCO noS ·rerêrifuos, de indústria genuiriãmente Yl.ácfo-nal, que teria esse privilégio e
essa reserva de mercad_o cit3da, há aquelas outra~ de, microeletrônicas, que, além desses incentivos, mais outros
possuíam, como citamos, atê aquele embasamento financeiro necessário para que os centrOs de tecnologia, para
que as universidades tivessem os recursos necessários
para- fazer pesquisas, para razer desenvolvimento.
No Congresso, duas emendas, nas negociações para se
-passar à votação desse prOjeto, foram inlroduzídas, sendo da lavra do Fartido_do Trabalhador, do Sr. Deputado
José Elides. Não vamos dizer que elas fossem fundamentais ao projeto, mas davam as balizas, o direcionamento
que teria a ação governamental na parte da automação,
na parte da privacidade dos dados.
~-oua-Jito_à privacidade dos da.d_os, somos insuspeitos
para falar. Havia um capítulo, se não me engano, na versão três do substitutivo que foram sucessivamente discutidas, todo destinado a este fato. Mas os Partidos, com o
PMDB à frente representados na Comissão, acharam à
ocasião, como também nós, que deveria haver uma remissão de que tais e tais assunto-s seriarri-objetos de lei específic-a.- Quanto à da automação não havia sido tratada.
Aceitamos, assim como todas as demais lideranças, que,
realmente rosse intrOduzido, o assunto sem que abríssemos mão de _que uma lei específica, numa matéria tão
vasta e tão complexa, depois rosse justamente criada a
respeito.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGIÜO TÁVORA- PoiS não, com todo_ o
prazer, eminente senador.O Sr. Henrique Santlllo- Eminente Senador Virgflio
Távora, V. Ex• há de me permitir, por favor, dizer aqui,neste aparte, que, com o seu relatório e com todas as discussõ_es que se fizerem em torno do projeto do _Governo,
o Congresso do Governo, o Congresso Nacional atingiu
um dos seus pontos mais altos na sua história. _v, Ex•
não fez um trabalho bom, V. Ex• fez um trabalho ótimo
e da forma mais democrâtica possível. Ao elaborá-lo,
sobretudo, eu sou testemunha disto, V. Ex• colocou toda
a sua cultura, toda a sua. experiência politica e parlamentar na ·sua fo_rmulação, que acabou consu_bstanciando-se
num parecer que eu diria magnífico, e pela apresenta-Ção
de_um substitutivo que foi aprovado pelo Congresso Nacional sob aplausos. Também estranho que o__P'r_esidente
da República tenha vetado algumas partes desse projeto_.
Estranho,' como V. Ex•, que o President~ tenha vetado
justamerite a constituição do fundo para o desenvolvimento da Tnformâtica qu~ como muito bem disse V.
Ex•, seria o instrumento, os meios_indispensãveís pã!a o
aperfeiçoamento, parã a pesquisa,- para ó aprimoramento, para a busca da própria tecnologia neste setor. Se não
dermos as condições Para que isso se raça na verdade, fi-_
caremos apenas na reserva de mercado que, importantrssima, não é tudo. Não se basta a si mesma. Esta ê a grande verdade. Também é estranhável que Sua Excelência
tenha vetado essas duas emendas do Deputado José Eudes, do PT, _e_mb_ora saibamo~ todos nós que~ assunto
acabou sendo um assunto tã9_compi~XC)_quant0 a questão da automação. Acabaram sendo tratados apenas an
passant, de raspão, exigindo, por conseguinte, um novo
trnfamen_to_da questão Pelo Corigresso Nacional. Estr~
nhei, nobre Senildor Virgílio -Tâvora, que, ao veta~ essaS
duas emendas, esses dois dispositiVos do projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional, o Presidente tenha.
dito ~ue questões como essas seriam tratadas em- regulamento, o que me deixOu realmente perplexo. Nós todos
e.ntendemos que essas questões devem ser tratadas pelo
Congresso Nacional através de uma lei própria. Eu estou
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certo de que, no próximo ano, o Congresso Nacional da~
rá um passo benl adiante, novamente tratan_do de _questões cOmo esSas -e Outras atinentes, também, à Informática-. através de prOjtos próprios, discutidos amplamente
côni todos os setores·da sociedade brasileira. Permita-me
V. Ex•, por favor, que eu diga aqui, mais uma vez, o que
ecrjá disse na Comissão: V. Ex• fez um trãbalho magnífico e patrocinou, a meu ver, juntamente com todos aqueles que estiveram discutindo com V. Ex•, um dos pontos
mais altos da história deste Congresso.O SR: VIRGILIO TÁVORA - Agradeçemos a gener-ciSídade das palavras de V. Ex•, eminente Senador Henri"qUe Santillo. Mas não estaríamos aqui, nesta tribuna,
sendo Vice-l:íd~r do Governo. - Despojâmo--nos, no
mome~to, de tât condição - o que fizemos questão de
afirmar ao Líder Aloysio Chaves - se esse projeto fosse
só nosso_ Foi ele objeto, foi ele fruto do depoimento de
vinte e duas autoridades, inclusive os dois candidatos à
Presidência da República. T~is autoridadeS, maiores nos
setores, tiveram pontos completamente divergentes.
Nunca uma comissão mista neste Congresso, neste Senado, ao que nós saibamos, teve uma soma tão grande de
depoentes, de participantes que vierâm dos mais diferentes quadrantes do País, para dar seu testemunho e es·
miuçar toda essa questão.
Mas, se estamos aqui é para deixar bem fixado nos
Anais desta Casa que, realmente, dos 23 votos que Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, após a
esse projeto, um se nos afigura de uma gravidade sem
par. Estamos certos de que os futu-ros governantes, sejam
eles quem forem, se realmente desejarem ter implantada
a-Informática brasileira, como traduzido em desejO_ pela
Mensagem do Senhor PreSidente da República, como
traduzido na prática pelo substitutivo aprovado, inicial·
mente, pela Comissão Mista,_ depois pelo Congresso, terão que dar meios, porque Informática preSsupõe ·um
embasamento colossal de pesqui'sa e desenvolvimento.
Não vamos enfadar os Srs. Senadores com números empregados por países os mais diversos no setor, mas diremos-que pesquisa e desenvolvimento é sinónimo de uma
coisa: investimento maciço. Se a indústria precisava de
capital, na era industrial, para montar os--grand-es complexos que fizeram a grandeza de.jant~ outras nações,
na -era da Informática, qiíC ·ora começa, inicialmente, o
conhecimento é o grande capital que existe, e esse grande
capital é baseado em pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento, vamos repetir aqui,~ sinônimo
de aparte maciço de recursos.
O Sr. F:iblo Lucena- V. Ex• me permite, nobre Senador?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não.

n Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador Virgílio Távora, no exórdio do seu pronunciamento, V. Ex• pediu ao
Senãdo para :üeritar que nã-o é apenas um Senador do
PDS que está na tribuna, abordando esse importanfíssimo projeto que-se transformou em lei com a participaÇão
do C_ongressO -Nâ.cional. Eu 'diria, nObre Senador, ·que,
de rato, não é apenas um Senador do PDS, eu diria que
tambêm não ê _apenas um Senador da República, é um
bfaSHelrO-que,-SObretudo, conseguiu, dentro do Congresso Naciorlã.l, implantar o regime da mais plena democracia, 'ao lOngo da discussão desse projeto, no âinbito da
Canissão Mista, da qual tive a honra de fazer parte. Digo, sem--temer qUalquer atropelo, porque digo a verdade
plena, que sem V. Ex• dificilmente o Congresso Nacional
teria chegado a -!:IIJl consenso, para agasalhar as tão variegadas opiniões que surgiam, tumultuariamente, em relação aos mais variados assuntos. Assim, Senador
VirgíliQ Távora, quando o nosso País estiver num ponto
de privilégio den_tro do mercado mundial, com a nossa
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indústria de InformâtiÇã-servindo de exemplo da capacidade industrial brasileira, perante os povos do resto__do
mundo, V. Ex.~ será visto, sem sombra de dúvida, como o
homem que tornou possível o entendimento, possível a
conciliação, dentro de uma situação em que as posições
eram as mais diferenteS que se poderia imaginar. -Essa ê a
posição de V. Ex' na lei sancionada, ontem, pelo Senhor
Presidente da República. Desejo, com a sua permissão,
manifestar algumas estranhezas em relação ao_s vetos
presidenciais, porque, em determíndao momento, nobre
Senador VirgíHo Tãvora, eu estava em seu gâbinete, e
apenas eu, como membro da Comissão Mista, é que tive
a oportunidade de assistir aqueles momentos finais, que
posso considerar dramáticos, dos acertos que V. Ex.• fazia c_om as mais altas autOridades do Governo, a respeito
da redação final do substitutivo a ,ser levado à Ç9missão
Mista. E presenciei mesmo os esforços do Corone:l gdson Dytz que, em diversos telefonemas ao General Danilo Venturini, colocou V. Ex• na linha telefónica, com
quem, então, V. Ex• discutiu, em profussão, aqueles pontos fulcrais, fundamentais do seu su_bstitutiyo. Assim,
parecia-me que, ao se encerrar aquela reunião da qual
participou o Coronel Dytz, tudo estava abrandado e re-solvido, porque eu mesmo, depois de sair do gabinete de
v. Ex•, fui qUem levou o Coronel Dytz, com muita honra, aliás, à reunião da Bancada do PMDB, que tinha lugar no 15~> andar, do Anexo II, da Câmara dos Deputados. Não podendo me alongar, embora desejando, quero
apenas agradecer a V. Ex•, em nome do Estado do Amazonas, o afeto, a dedicação e a compreensão' que V. Ex•
teve no 'tratamento da emenda que tomou o n' _113 e que
se transformou no art. 29, do projeto de lei; emenda de
minha modesta autoria, que inclUiu, no te:w;to da lei ontem sancionada, o teor do protocolo que havia sido firmado entre a SEI e a SUFRAMA, protocolo que_ estava
virtualmente revogado pela lei e seu conteúdo. Aquilo,
nobre Senador Virgílio Távora, simplesmente salvou a
Zona Franca de Manaus. De sorte_ que o meu Estado
tem para com V. Ex• uma gratidão perpétua, e tão cedo
o nome de V. Ex• não d~.aparecerá dos lábios de todos
os amáronenses. É a homenagem que o Amazopas presta a V. Ex•, nesta oportUnidade.
O Sr. Gastão MWler -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Com prazer.
O Sr. Gastão MUller - Senador Virgílio Távora, em
nome da Liderança do PMDB e em meu nome pessoal,
congratulo-me com V. Ex• pelo trabalho notável que
e:rterceu sobre o problema da Irformâtica, comO- relator
da Comissão Mista. De foàna particular, eu já havia me
congratulado com V. Ex• A serenidade, a tranqUilidade
com que trabalhou, sumindo do Plenário, mas nós sabíamos que era para trabalhar em cima do relatório que ia
apresentar, gerou um notável trabalho técnico, mostrando a sua capacidade, a sua inteligência indiscutível,
como um belo Oficial de Engenharia que foi o brilhante
Oficial do Estado_ Maior. Congratulo-me, portanto, com
V. Ex• Não poderia fugir à oportunidade para também
deixar registrado nos Anais do Senado uma outra manifestaçãá de V. Ex•, que eu recortei e coloquei no bolso,
para que, na primeira oportunidade, eu manifestasse
aqui no plenário do Senado. t de O Globo de domingo,
que diz o seguinte:
Virgllio: Não hã meio legal de voto secreto no
Colégio.
É o tftulo da notícia.

O SR. VIRGILIO TÁVORA-ta nossa opinião.
O Sr. Gastão MWier - Exatamente. Mas quero que
fique registrado, por-que a autoridade moral de V. Ex• é

para nós muito importante nes_sa conturbada sucessão
presidencial, Leio:
Fortaleza - O Senador Virgílio Távora (PDSCE) disse ontem não acreditar que o voto no Colégio Eleitoral possa vir a ser -secreto, "porque tudo
depende única e exclusivamente de uma possibilidade legal, e essa eu não vejo".
Távora frisou também que não crê em quebra de
norrrlalidade constitucional, porQue o processo sucessório_ está seguindo o curso normal.
De modo _que eu me admiro quando uma ilustre figura
de Minas Gerais confessa de público, pela imprensa falada, escrita e televisionada, que se pudesse dar um golpe
daria. Isso me surpreende porque repercute muit m-al na
opiniãó pública, principalmente para um homem que está no eritardeCer da vida pública. Mas vamos ao que disse o ·senador Virgílio Távora :__:e V. Ex•s Verificarão
duas "posições diferentes, embora originá-rias do mesmo
-Partido, no passado.
-Vamos para o 15 de janeiro ganhando quem
-ganhar e tomando posse quem ganhou-- garantiu.
O Senador, no -entanto, admitiu que está de acordo com- a·-previsão - feita hã alguns meses -do
Candidato da Aliaitça Democrática, Tancredo Neves, de~- que, até o dia 15 de janeiro, haverá müitas
turbulências no processo sucessório. Essas turbulência-s; segundo ele, sempre foram uma constante nas
-sucessões presidenciais nas últimas décadas, mas
observou -que o País agora está muito mais amadurecido politicamente e Que, põrtanto, não pode continua-r adofãndo práticas políticas de 40 anos atrás.
Isso, Senador Virgílio Távora, e- uma alegria para nós
da OposiçãO e para todos os Senadores de um modo geraL Os democratas sinceros acham que se resolvem os
problemas sucessários pelo voto, seja direto ou índireto,
e oãO por ameaça de golpe de estado ou resoluções esdrúxulas ao processo _democrático. V. Ex• é um exemplo
para todos nós e um exemplo para as novas gerações de
políticos. Ainda hã gente neste País que pensa, raciocina
e admite que a democracia é de quem ganhou no voto.
Meus Parabéns, Senador Virgílio Távora, pelas duas razões que geraram o meu aparte.

O SR. VIR~GILIO TÁVORA- Eminente Senador, só
temos _a agradecer a V. Ex• pelas referêncíã.s generosas
que fez quanto aO parecer e ao trabalho que desenvolvemos no affaire Politica Nacional de Informática. E, ao
mesmo tempo, dizer a V. Ex.•, quanto à segunda parte do
seu alongado aparte, que justamente seu falecido tio que foi metfcólega muito antes de V. Ex• entrar na vida
pública:...._ se vívo fOsse, lhe daria a mesma coiSã.. Sempre
assistimos em todas as sucessões presidenciais, a essa turbulências; essas afirmativas de inconformidade e sempre
vimos quem eleito tomar posse. Só para citar após 1945:
Outra, Getúlio, Juscelino, Jânio e Jango.
O Sr. Gastio MWier- Senador Virgílio Távora, eujâ
vou ressaltar o que vai acontecer, e que V. Ex• jâdeve ter
previsto: De-pois da eleição de 15 de janeirO - e acho
que, numericamente, não hã como o ex-Governador
Tancredo Neves perder- vai começar uma outra turbulência, também clássica no Brasil, que é a turbulência de
que "não vai tomar posse", ''ganha mas não leva". Mas
isso também vai passar, e o presidente vai tomar posse
normalmente. vai g_overnar os quatro anos. Estimo que,
d~ por diante, o procssso se desenvolva normalmente,
cOmo vinha se desenvolvendo afltes de 1964,

O SR. VIRGILIO TÁVORA.::_ Sem dizer amém à
primeira p:irte da sua afirmativa; e segundo a História
nos diz - diz sempre- não hâ dúvida que-está certa.
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Mas, Srs. senadores, se viemos a esta tribuna, foi juspela responsabilidade de relator de um projeto
que teve o apoio unânime da Comissão Mista respectiva
e quando submetido a votos no Plenário do Congresso
com exceç_ãa de um voto, ser consagrado imperativo explicar àqueles que víranl tantos vetos neste projeto, que
realmente não desmerecemos da confiança que depositaram no relator. Acreditamos que, dentro das limitações
políticas e administrativas existentes, não se poderia produzir algo muito diferente do que foi feito. Praza a Deus,
o mais rapidamente possível, mercê de uma mensagem
deste Governo ou do próximo, pelo menos na parte referente ao veto, dos recursos necessãrios à pesquisa e ao
desenvolvimento seja reposta a situação. Sem pesquisas,
sem desenvolvimento, Srs. Senadores, é uma brincadeira
pensar-se etn Informática genuina com tecnologia brasileira. Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!'Palmas!)
~mente

PORTARIA N• 262, DE 1984
O Primeiro-Secretário, no uso das suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto nos artigos 468,
item II,§ 1~>, e 481, §§ J9 e 49, do Regulamento Administrativo do Seilado Federai, resolve designar Armando
Pereira Alvin, Técnico Legislativo, Classe. .. Especial",
Américo Dias Ladeira Júnior, Técnico Legislativo, Classe "~pecial", e Alexandre Marques de Albuquerque
Mello, Técnico Legislativo, Classe "Especial", para, sób
a presidência do primeiro, integrarem a COrit.iSsão de InquéiifO -Administrativo incumbida de apurar os fatos
constantes_ do Processo n' Of0177 84 1.
Seilado Federal, 11 de outubro de 1984. -Henrique
Santlllo - primeiro secretario

ATA DE COMISSÕES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
4• Reuniio, realizada em 30 de outubro de 1984
Às dez horas do dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão,
Ala Senador Ale:rtandre Costa, presentes os Senhores Senadores Ale:rtandre Costa, Presidente; Lourival Baptista,
Mauro Borges, Moacyr Duarte, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Morvan Acayaba, Gastão MUller, Marcondes
Gadelha e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão d_o Distrito Federal:
Deixarri de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Alfredo Campos, Benedito Ferreira e Itamar FrancoA
Havendo número regimental, o S_enhor Presidente de~
clara abert~s os trabalhos, e dispensa a leitura da_ Ata da
Reun_ião anterior, que ê dada como aprovada.
Em seguida o Senhor Presidente comunica aos Senho·
res Senadores que a reunião foi convocada para discug..
são e votação dos pareceres dos relatores sobre as diversas partes do Projeto de Lei do Senado n9 153, de 1984DF, que "estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1985".
São relatadas as seguintes partes do projeto:
19) Gabinete do Governador e Procuradoria Geral,
Relator: Senador Jutahy Magalhães; Parecer: favorável.
Posto em discussão e, em seguida, em votação, o parecer,
é o mesmo aprovado, por unanimidade. 2') Secretaria
do Governo e Secretaria de Administração, Relator: Senador Lourival Baptista; Parecer: favorável. Posto em
discussão e, em seguida, em votação, o parecer, ê o mesmo aprovado, por unanimidade. 3~>) Secretaria de Finanças e Reserva de Contigência, Relator: Senador Passos Pôrto; Parecer: favorável. Posto em discussão e, em
seguida, em votação, o parecer, é o mesmo aprovado,
por unanimidade. 49-Secretaria de Educação e Cultura,
Relator:- Senador Mauro Borges; Parecer: favorável,
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com a Emenda n'i' I dQ Relator. Posto em discussão e, em
seguida, em votação, o parecer, é o mesmo aprovado,
por unanimidade. 5\") Secretaria de Saúde e Secretaria de
Serviços Sociais, Relator: Senador Saldanha Derzi; Pare.
cer: favorável. Posto em discussão e, em seguida, em vo~
tação, o parecer, é o mesmo aprovado, por unanimidad;.,
6'1) Secretaria de Viação e Obras e Secretaria de Serviços
Públicos, Relator: Senador Moacyr Duarte; Parecer:- fa·
vorâvel, com a Emenda n~' 1 do Relator. Posto em ciiscussão e, em seguida, em votação, o parecer, ê o mesmo
aprovado, por unanimidade. 7'i') Secretaria de Agricultura e Produção, Relator: Senador Marcon_des Gadelha;
Parecer: favorável. Posto em discussão e, em-seguida, em
votação, o parecer, é o mesmo aprovado, por unanimidade. 8'>') Tribunal de Contas e Receita e Texto -da Lei,
Relator: Senador Alexandre Costa; Parecer: favorável ao
Projeto C pela rejeição da Emenda n'i' 1, que lhe foi apresentada pelo Senador Itamar_ Franco. Posto em discussão e, em seguida em votação, o parecer, é o mesmo
aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu Kle_ber Alco(orado Lacerda, .Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Pl'esidente.
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
14• Reunião, realizada em 24 de outubro de 1984.
Às dez horas e trinta minutos, do dia vinte e quatro de
outubro de mil novec:entos e oitenta e quatro, na Sala de
Reuniões da Co.n:iis_são, na Ala Senador Nilo Coelho,
sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Vi~na, Presidente, presentes os Senhore_s__Senadores <:@s1ão MUller,
Nelson Carneiro, Lourival Baptista, Amaral Peixoto,
João Calmon, Marco Maciel, Octãvio Cardoso,_lorge
Kalume, Jutahy Magalhães, Morvan Acayaba e Ita~ar
Franco, reúne-se a Comissão de Relações ExtetiQres.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o-s- Senhores Senadores Moacyr Duarte, Roberto Carripos,
Virgílio-Távora, Enéas Faria, Severo Goriies, Saldanha
Derzi e Pedro Simon.
Havendo número regimental,-o -senhofPtesidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que ê dada por aprovada. A seguir,
o Senhor Presidente comunica, que tendo sido designado
o Senhor Senador_ Itamar Franco, para relatar o ProjetO
de Decreto Legislativo n'i' 15, de 1984, Sua Excelência solicifara através de requerimento, informaçõeS, ao Poder
Executivo, sobre determinadoS: pontos, referentes -ao
acordo, objeto do referido projeto; havendo sido respondidos pelo MinistériQda_s Relações Exteriores, as infor~
mações requeridas, e uma vez, não se encontrando presente Sua ExCelência, e dado a necessidade de urgenciar
a apreciação da proposição, designaria o Senhor Sena-
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dor Nelson Carneiro, para, em Substituição _ao Senhor
Senador Itamar Franco, relatar a matéria. cOncedendo,
dessa forma, a palavra ao Senhor Senador Nelson C.ar~
neiro, que emite parecer favorãvel ao Projeto de Decreto
LegiSlativo n'i' 15 de 1984, que ''aprova o texto do Acordo, sobre o estabelecimento e os privilégios e iinunidades
da Delegação da Comiss_ão das Comunidades Européiasno Brasil, firfnado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comissão das Comunidad.~s J;uropeias e concluído em Bruxelas, 04 Qe abriLde 198_4". Apresentado o parecer, e não havendo quem queira usar da
palavra para discutir, é o mesmo submetido a votação,
sendo aprovado, por unaniffiidade. Dando_ prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente anuncia apresença dos Senhores Vasco Mariz e Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, indicados para exercerem as
funções de Embaixadores do Brasil junto à República
Democrãtica Alemã e junto à República ·do Equador,
respectivamente, que comparecem à Comissão, a fim de
expor aos Senhores Senadores, acerca dos planos de trabalho sobre as missões que assumirão. Determinando,
para tal, que a reunião torne-se s_ecreta, para ouvir os Senhores Embaixadores, assim como, para deliberar sobre
as seguintes Mensagens Presidenciais: n'i' 143, de 1984,
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha
do Senhor Vasco_Mariz, Ministro de Primeira Class..e, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de EmbaiXador d_o_ Brasil jt,mto à Rept)bl!ça Democrática Alemã.
Relator: Senador João Calmon; e n'i' 167, de 1984, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do
Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exe~er a função de Embaix_ador do Brasil junto à República do Equador. Relator: Senador Lourival Baptista. Reaberta a reunião em caráter público, o ~enhor Presidente concede a palayra, pela ordem; aõ Senhor Senador Itªmar Franco, que tece considerações acerca da
-ãprOvãÇão-pela Comissão; do Projeto de Decreto Legislativo noi 15, cie 1984, esclarecendo Sua Excelência; ·que
t:tada tinha em contrário, à designação do Senhor Senador Nelson Carneiró, como relator da m·atéria, em -sua
substituição, mas, que ~~tretãnto, fazia restrições-quanto
a aprovação da proposição, pois como verificOli;ilos documentos enviados pelo Ministério das Relações Exteriores, não constava, co_nforme soli<?Ha!a!- _Cópia- do
"Protocolo sobre Privilégios _e Imunida~es dã.s ComuniCfadi!s EuroPéias ariexo aO Tratado que institui um Conselho único e uma Comissão única, firriiadó em BrUxelas
em 08 de abril de 1965". Ao que em resposta, o Senhor
Presidente esclarece, que a atitude que tomou, em designar o Senhor Senador Nelson CarneirO, para-relatar o
projeto, foi tendo em vista, haver recebido a informação
de que_ Sua Excelência não compareceria à reunião, face
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~ ~utros compromissos, e dado a necessidade de apre.ciaéão do mesmo, com a mãxíma urgênCia, que o assunto e&tavút exigir; e ainda, porque o Relator considerou o
proCesso devidamente instruído, para ser apreciado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente determina o adiamento na apreciação do parecer sobre o Projeto de DeCreto- Legislativo n'i' 14, de 1984, face a ausência do relator, Senhor Jutahy Magalhães.
Nada maiS h:ivend6 a tratar, encerra~se a reunião, lavrandO eU. Paulo Roberto A.lmeida Campos, Assistente
da ComiSsão, a Presente Ata, que lida e aprovada, serâ
assinada pelo Senhor Presidente. - Lulz VIana.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
8• Reunlio, realizada em 31 de oÚtubro de 1984
Às onze horas do dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão~- na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Fábio Lucena e com a presença dos Senhores Senadores Moacir Duarte, João
Lobo e Enéas Faria, reúne-se a Comissão de Serviço
Público CiVil. Deixam de comparecer, por motivo JuStificado, os Senhores Senadores Jorge Kalume, GalvãQ Mo~
desta, Passos Pôrto, Carlos Alberto e Alfredo Campos.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada, A seguir,
são-apreciadas-ãs seguintes matérias: 1. Projeto de Lei da
Câmara n'i' 152, de 1984, que "altera vantagens dos cargos que especifi"c8.". Parecer favorãvel da lavra do Seilhar Senador Moacir Duarte. Aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lef do Senado n'>' 81, de 1984, que
''re'::õga -o§ 19 do artigo 106 da Lei Complementar n'i' 35,
de 14 de março de 1979, alterada pela Le:i Complementar
n'1 37," de-13 de novembro de 1979". Parecer favorável,
nos termos da Emenda n'>' l-CCJ, da lavra do Senhor Senador Moacir Duarte. Aprovado por unanimidade, 3.
Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1981, que ..dispõe
Sobré a sítuação do Servidor habilitado no mesmo concurso público, e dã outras providências", Parecer concluindo pàr aUdiê~cia prévia do Poder Executivo da lavra do Senhor Senador JÕrge Kalume. Aprovado por
unan[midade~ 4, Projeto de Lei da. Câmara n_'i' 165, de
1984, que "fixa os valores de retribuição do GrupoAtividade de Fiscali~ação _de Combustíy.eis, do Serviço
Civil dei-Pode-r Executivo, é dá outras providênciá.s". Parecer favorável da lavra do Senhor Senador João Lobo.
Aprovado por unanimidade. Esgotada as matériaS -da
pauta e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declara encerrado os trabalhos, lavrando eu, Luiz Clãudio de_ Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
- Fábio Lucena.

