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SENADO FEDERAL 

COLÉGIO ELEITORAL 

MESA DO SENADO FEDERAL 

A Mesa do Senado Federal faz saber, por mim, Primeiro-Secretário, que a .relação dos Delegados da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão, constante da composição do Colégio Eleitoral, publicada no DCN ( Seção II) de 30 
de novembro de 1984, e republicada no DCN (Seção II) de 20 de dezembro de 1084, fica alterada, em virtude de decisão 
da Mesa, tomada em reunião realizada no dia II de janeiro de 1985, passando a delegação da Assembléia a ser assim cons
titwda: 

DELEGADOS 

Edivaldo Holanda Braga 
Eduardo Costa Mathias da Paz 
José Ribamar Elouf 
Manoel da Penha Oliveira 
Marconi Tácito Félix Caldas 
Raimundo Rocha Leal 

SUPLENTES 

Antonio Pontes de Aguiar 
Carlos Alberto Ril:leiro de Melo 

Sala de Reuniões da Mesa, efu 11 de janeiro de 1985. - Senador H enrlque StmtiUo, Primeiro-Secretário. 

ATA DA REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDJi;RAL, REALIZADA NO DIA QUATRO 
DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS )i: OITENTA E CINCO 

As dezenove horas do dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Mesa, 
sob a Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, Presidente, presentes os Senhores Senadores ·Henrique Santíllo, Lenoir 
Vargas,_ Milton Cabral, Raimundo Parente e, ainda; os Senhores Senadores Odacir Soares e Marcelo Miranda, convocados em 
virtude das ausências dos Senhores Senadores Lomanto Júnior e Jaison Barreto, reúne-se a Mesa do Senado Federal. Abertos 
os trabalhos, o Senhor João Ül'lando Barbosa Gonçalves, Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas, por 
detenninação do Senhor. Presidente, _dá notícias_ d~_clesenvolvime_gto _do Cl"onograma das obras que, em virtude da reunião do 
Colégio Eleitoral, estão sendo __ realizadas no Plenário da Câmara dos Deputados. Em seguida, o Senhor Presidente comu
nica que, tendo recebido do Líder do Partido Democrático Social da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão a 
documentação referente à eleição dos delegados daquela Assembléia, procedida em virtuôe da dec.isão do Tribunal Regional 
Eleitoral, que considerou nula a eleição anterior, designou Relator da matéria o Senhor Senador Marcelo Miranda, uma 
vez que o Senhor Senador Jaison Barreto, Relator d()_ processo anterior, não poderia estar presente à .eumão. Conhecido o 
Relatório, apresentado pelo Senhor Senador Marcelo Miranda, que concluiu pelo acolhimento das novas indicações dos dele
gados da Assembléia Legislativa do Estado. do :Maranhão, é concedida vista da matéria ao Senhor Senador Odacir Soares, 
convocando o Senhor Presidente, para discussão e votação do Parecer do Relator, reunião da Mesa a realizar-se no próximo 
dia nove, quarta-feira, às_ dezoito horas, e determinando que se distribua cópias do mesmo a todos os membros da Mesa. 
Nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, sendo lavrada por·· mim, Nerione Nunes 
Cardoso, Secretário-Geral da Mesa, a presente Ata que, assinada pelo Senbm Presidente, vai à publicação. - Senador 
M OtWtJr Dalla, Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA NO DIA NOVE DE 
JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 

As dezoito horas do dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da '~.tesa, sol:J a 
Presidência do Senhor Senador Moacyr Dall'!, Pr!'Sid~nte, presentes os Senhores_ Senadores Henrique Santillo, Lenoir Vargas, 
Milton Cabral, Raimundo Parente e-ós Senhores Senadores Odacir Soares e Marcelo _Mi~an~a,_ co.nvocados em virtude das 
ausências dos Senhores Senadores Lomanto Júnior e Jaison Barreto, presentes, ainda, os Senhores Senadores Martins Filho 
e Alexandre_ Costa, reúne-se· a Mesa do Senado Federal. Abertos os _trabalhos, é concedida a palavra ao Senhor Senador Hen
rique Santillo, que propõe a prórrogagão do prazo para a apresentação das credenciais dos Delegados das Assembléias Le
gi~tivas para as dezessete horas do dia quatorz~ de_Janeiro, sendo a proposta aprovada. O Senhor Presidente comunica 
ter recebido do _Presidente do Tribunal Superior Eleitoral o offcio número cinco, de sete de janeiro corrente, encaminhando 
CÓJ:>ias dos A<oórdãos números s~e mil novecentos e cinqüenta e seis e sete mil novece_ntos e çjn,qüenta e sete, ambos de 
dezenove -de dezembro próximo passado, exarados no Recurso número seis mil cento e s.etenta, inteFPosto por Celso. da Con
ceição Coutinho e .outros, da decisão em _que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão se declarou competente para apre
ciar o pedido de nulidade da se'!,são pública que indicou os Delegados e Suplentes ao Colégio Eleitoral e no Mandado de 
Segurança número seiscentos e quarenta e quatro, respectivamente. O Senhor Presidente_ comunica, -ainda, ter recebido, do 
Depotado E_stadual do Maranhão, Celso da Conceição Coutinho e outros Senhores Deputados, impugnação à comunicação 
do· Lider do Partido Democrático. Social na Assembléia Legislativa daquele Estado, Ricardo José Murat, que encaminhou à 
Mesa do Senado a relação dos Delegados daquela Assembléia, eleitos, e;n reunião da bancada, a vinte e quatro de dezembro 
rpróxirno passado e, as contra-1:azões a essa in>pugnação ·encaminhadas pelo Deputado Estadual do Maranhão, Ed1tardo Gosta 
Mathias da Paz e olltros Senhores Depotados, através de Procurador. Finalizando, o Senhor Presidente passa às mãos do 
Relator, Senhor Senador Marcelo Miranda, os expedientes recebidos. e, por solicitação deste, concede-lhe o prazo de uma hora 
para exame da documentação, sUspendendo, em segllida, a reunião. As dezenove horas e vinte minutos, reabre-se a reunião, 
passando o Senhor Relator a proferir o seu pareeer sobre os documentos que lhe foram encaminhados, concluindo por 
manter o -seu ponto de vista exposto na rem>ião anterior, pelo acolhimento das novas indicações dos .Delegados e Suplentes 
da Assembléia Legislativa do Maranhão, eleitos na reunião do dia vinte e _quatro de dezembro de mil novecentos e oi
tenta e quatro pela bancada do Partido Democrático Social. Com a palavra o Senhor Senador Odacir Soares que, na reunião 
anterior pedira vista do processo, emite o seu -voto contrário ao acolhimento daquelas indicações, _e pela manutenção dos 
nomes dos Delegados que integram a relação do Colégio Eleitoral já publicada no Diário Oficiald!?! .três de novembro de 
mil novecentos e_.oitenta e quatro. Anunciada a discussão dá matéria, usam da palavra os Senhores Senadores Lenoir Vargas, 
Od-acir Soares, Milton Cabral, Marcelo Miranda, Henrique Santillo e Raimundo Parente, ficando a sua votação adiada, por 
concenso da Mesa, para a reunião- a realizar-se na próxima sexta-feira, dia onze, às dezoito horas. Nada mais havendo que 
tratar o Senhor Presidente dá por encei!rada a reunião, sendo lavrada por -mim, Nerione Nunes Cardoso, Secretário--Geral 
da Mesa, a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. - _s~::ad_<>r_ !.foacyr Dai/a, Presidente. 

ATA DA REUNIÃO_ DA MESA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA NO DIA ONZE DE 
JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 

As dezoito horas do dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco, na •Sala de Reuniões da Mesa, sob 
a Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, PresideiYte, presentes os Senhores Senadores Henrique Santillo, Lenoir 
Vargas, Milton Cabral, Raimundo Parente e os S<l!lhores Sen:Nores O~eir Soare~ e,_ Marcelo ~fÍ!;(lnda, copvocados em 
virtude das ausências dos Senhores Senadores Lomarrto Júnior e_ Jaison Barreto, _presentes, ainda, os Senhores Senadores 
Martins Filho e Alexandre Gosta, nos termos do disposto no artigo cento e trinta do Regimento Interno da Casa, reúrle-se 
a Mesa do Senado Federal. Abertos os trabalhos, _o Ser1hor Consultor-Geral, Dontor Alberto Moreira de Vasconcellos, por 
determinação do Senhor Presi<knt!', lê n despacho _exarado pelo Senhor Ministro Washington Bolivar, Relator, no Tribunal 
Superior Eleitor-al, do Mandado de ·Segurança número seiscen tos_e quarenta e nove, impetrado por Celso da Conceição Con· 
linho, no qual se pede a citação da Mesa do Senado Federal como litisconsorte necessário no feito em que o Tribun-al Regio· 
r1al do Maranhão declarou nula a eleição dos Delegados da Assembléia Legislativa do Maranhão, realizada a vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e oiteiYta e quatro. Ao final, esclarece o Senhor Consultor-Geral ter sido informado por 
aquele Ministro de que o Tribunal não se-reuniria antes da Sessão "do Colégio Eleitoral para julgar o Agravo de Instru
mento a que se refere o Senhor Senador Odacir Soares em seu voto. Em segllida, ainda por determinação do Senhor 
Presidente, o Doutor Nerione NUiies Cardoso, See!'etário--Geral da Mesa, lê os textos de -telex encaminhados pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa· do Estado do Maranhão, Deputado Celso da Conceição Coutinho, comunicando fatos relacionados 
com a realização da rifunião da bancada do Partido Democrático Social que elegeu, a vinte e quatro de dezembro último, 
os novos delegados daquel_a_ Assemb~ia ao Colégio Eleitoral e a expedição de credenciais aos delegados eleitos na reunião 
da referida ·bancada, realizada r10 mês de outubro de mil novecentos e _oitenta e quatro. O Senhor Presidente dá, ainda, 
conhecimento aos seus Pares do texto do Qfício através do qual o Senhor Deputado Paulo Maluf se inscreve, nos termos 
do disposto no Ato número quatro, de mil novecentos e oitenta e quatro, da -Mesa, para, na sessão do ·Colégio Eleitoral, 
encaxnin1lar a votação. Pede a palavra o Senhor Senador Raimnndo Parente que, à vista das informações prestadas pelo 
Senhor Consultor-Geral sobre o _não_ julgamento antes da ses são do Colégio Eleitoral, do Agravo de Instrument_o impe· 
trado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, referente à indicação de Delegados da Assembléia Legislativa do Maranhão, 
propõe à ·Mesa acolher -ambas as representações daquela Assembléia a já aceita .pela Mesa, e cuja relação está publi
cada no Diário Oficial do dia três de dezembro último, e aquela encamirmada à Mesa do Senado pelo Líder do Partido 
Democrático Social na referida Assembléia, Deputado Ricardo Jorge Murad, objeto do Parecer em apreciação tomando..se, 
em separaao, os doze votos, para posterior decisão. Manifestam-se sobre a proposta os ·Senhores Senadores Martins Filho, 
Milton Cabral, Marcelo Miranda, Lenoir Vargas, Alexandre Costa e Odacir Soares. Ordenando os trabalhos, o Senhor 
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Presidente põe em discussão o parecer do Relator, Senador Marcelo Mira~da, que conclui_ pelo acolhimento das rrovas 
indicações dos ~Delegados da Assembléia Legislativa do Maranhão, contraditado pelos Senhores Senadores Odacir Soares e 
Raimundo Parente em suas respectivas manifestações. Usam da palavra, na discussão da matéria, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas; acompanhando o voto do Senhor Senador Od_a cir Soares, Alexandre Costa, ressaltando o interesse político que 
envolveu todo o processo líà -indicação dos Delegados da Assembléia Legislativa do Maranhão; Marcelo Miranda, des
tacando o papel político d~ Mesa na apreciação da matéria, e o Senhor Senador Odacir Soares reafirmando o ponto de 
vista exposto no voto proferido na reunião anterior. Encerrada a discussão, é submetido a votos_ o_ parecer do Relator, 
consignarido-se o seguinte resultado: votam com o Relator, pelo acolhimento das novas indicações, os Senhores Senadores 
Henrique Santillo e Milton Cabral, este~ com declaração de voto em separado; votam com o Senhor Senador Odacir 
Soares, pela marlutenção das indicações anteriores, contrariando, portanto, o parecer do Relator, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas e Raimundo Parente, cabendo ao Senhor Presidente o voto de desempate, o qual o faz favoravelmente ao 
parecer do Relator, pelas razões c aduzidas _ rto vot~ em separado. Nada m"is havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral da Mesa, a presente Ata que, 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

PARECER 

Sobre novas indicações de delegados, e respectivos suplentes, da Assembléia Legislativa do Estado dn 
Maranhão, ao Colégio Eleitoral a que se refere o art. 74 da Constituição Federal, em virtude da decisão da 
Justiça Eleitoral que anulou a anterior escollul dos membros da bancada do Partido Democrático Social, ma
ioritário na referida Assembléia. 

Relator: Serurd<n- Marcelo Mirancúl 

Fm sua reuriião de~ 21 de novembro- transato, esta M~sa acolheu, à unanimidade de seus integrantes, a indicação 
dos Delegados e Suplentes para co:nrpor-a representação esta dual maranhense ao Colégio Eleitoral, nos termos do judicioso 
parecer ofertado pelo Emiriente Senador Jaison Barreto (cf. ata dos trabalhos, publicada no DCN-II de 29-11-84). 

Acompanhando o pronunciamen:tõ __preliminar' do mesmo Relator,c~ na oportunidade a, douta Mesa também negou 
provimento à impugnação feita por vários membros da bancada do PDS, à frente o Deputado Estadual Rainaundo Rocha Leal. 
os quais pretendiam Jazer prevalecer a anterior escolha dos próprios impugnantes, ocorrida em 6-8-84, an~es do advento 
da Lei Complementar n9 47, de 1984, --que adaptou a Lei Complementar n9 15, de 1973, às disposições da Emenda 
Constitucional n9~ 22, de 1982. 

Em seu parecer, o ílustre Relator assinalou que a ata da reunião da bancada do PDS, realizada em 25 de ~outubro 
de 1984, ~consigna: 6 protesto de um dos signatários da impugnação, Deputado José Elouf, contra a presença ameaçadora de 
agentes armados da Policia Féderal nos corredores e dependências do prédio da Assembléia Legislativa estadual. 

Em razão disso - prossegue a Ata - consumou:se o protesto com a retirada de quinze dos dezesseís Deputados 
que não exercitaram o direito de voto por se sentirem coagidos. ~ 

Todo o episó~io alire~ratadQ ll~<:<Onsti):tÚ.l!._porém, óbice à aprovação das indicações dos Delegados_ e Suplentes, 
prinaeirament~ porque rtão fora absoluta":' ente obj~to _da impu&n.ação enc~inhada à Mesa do Senad_? Fed~ral; ~undava-se 
aquela exclus!Va!llente na suposta pretenção de dirertos adqumdos dos rmpugnantes, em face da nao-confmnaçao de sua 
escolha, por ocaBião da segunda reunião da bancada pedessista realizada em 25-10-84. - - -

Por outro lado, a despeito da atitude do D_eputado José Elouf e seus companheiros, que se insurgiram contra a 
votação por se sentirem coagidos pela presença de agentes da Polícia Federal, conforme noticia a ata dos trabalhos em tela, 
levou-se em consideração que, de qualquer forma, a eleição coutou com a presença de observador qualificado da Justiça 
Eleitoral, que subscreveu~a ata respectiva, sem qualquer ressalva, certificando, pois, a validade e correção do processo 
e!etivo e de seus resultados, segundo expressa exigência do Ato n9 2, da Mesa do Senado Federal. 

Em conseqüência, maiufestou-se o -ilustre Relator, com integral as~®.time~to de. seus Pares, no sentido do aco
lhimento das referidas indicações ~de Deputados Estaduais da bancada pedessista maranhense, como Delegados e Suplentes 
ao Colégio que irá eleger o Presidertte da Repfiblica a 15 de janeiro corrente, cnjos nomes vêm estampados no parecer pu
blicado no DCN, Seção II, de 29 de novembro p.p., e na listagem da composição do mesmo Colégio, publicada no 
DCN-II de 30 do referido mês. 

Os fatos oCorridos durante a reunião da bfll1cada do PDS_ na Assembléia Legislativa do Maranhão induzkam, não 
obstante, outros de seus membros, o Deputado -Ricardo -Jorge Murad, a representar ao C. Tribunal Regional Eleitoral com 
o propósito de anular a sessão pfiblica de 25 de outubro de 1984, que elegeu ditos delegados e suplentes, sob o fundamento 
de que a reunião da bancada fora realizada sem observância das formalidades legais (ausência de cabine e cédulas), além 
da presença de agentes armados da Policia Federal no recinto da votação. -~ ~- - -

A irliciativa logrou acolhida da mencionada Corte Eleitoral, a qual, primeiramente, através da Resolução n9 3.498, 
de 13-11-84, firmou sua competência para apreciar o feito e considerou a representação meio processual hábil para pedir 
a nulidade do ato impugnado; e, finalmente, através da Resolução nq 3.504, de 27 do mesmo mês, ao julgar o mérito da 
questão, unanimemente e nos termos da manifestação do Ministério Público, acolheu a representação _ _ 

"para declarar a nulidade da eleição dos Dclegado; e respectivos Suplentes da Assembléia Legislativa do Es
tado o do Maran:hão, ao . Colégio Eleitoral que elégerá os Srs. Presidente e Vice-P;esídente da Repfiblica, por 
inobservância de garantias constitucionais e legais que devem presidir o exercício do direito do voto, conforme 
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foi comprovado pela audiência da fita "vídeo-cassete" apresentada pelo representante, comunicando-se esta 
decisão à Mesa do Senado Federal, tendo em \ista as atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13 da 
Lei Complementar n9 15, de 13-8-73, com a redação dada pela Lei Complementar n9 47, de 22-10-84". 

(Anote-se que dita comunicação aqui foi recebida em 11-12-84, conforme Olicio n9 721, de 23-11-84, do Exm9 
Sr. Desembargador Presidente João Manoel de Assunção e Silva). 

Contr'a ambas as Resoluções do E. TRE do Maranhão foram interpostos. recursos. especiais ao C. Tribunal Superior 
Eleitoral, pelos Deputados Celso da Conceição Coutinho e outros, 11a qualidade de delegados ao Colégio Eleitoral titu
lados na sessão pública anulada, sendo o primeiro recurso não conhecido pelo c_ TSE eri{ sessão de 19-12-84 ( Rec. ESp. 
n9 6.I70 -·TSE- Pr. n9 4.415/84) e o segundo inadmitido na origem pelo Sr. Presidente âo E. TRE-MA, conforme des-
pacho indeferit6rio de 7-12-84 (Pr. n9 921/84). · · 

Igual sorte meniceu o mandado de segurança :impetra do pelos mesmos interessados junto ao C. TSE, que, na· refe
rida sessão de 19-12-84, julgou prejudicado o pedido (MS rf/ 644 - PR n9 4.220/84). 

Em. conseqüência, a bancada J?edessista dissidente procedeu à constituição de nova liderança, na pessoa da 
Deputado Ricardo Jorge Murad (conforme documentação junta aos autos), o· qual, a sua vez, promoveu a realização 
de nova reunião para escolha dos Delegados e Suplentes em substituição àqueles sufragados em 25,10-84, observando-se 
nessa segunda eleição, levada a efeito em 24,12-84, as formalidades e exigências da legislação em vigor, inclusive o que 
a respeito determinou o Ata_n9_2, de 1984, da Mesa do Senado Federal, salvo obviamente o calendário normal previsto na Lei 
Complementar n9 47, de 1984_ ( art. 59). · 

Ultimadas essas providências, o atual Líder da bancada do PDS na Assembléia Legislativa do Maranhão, Deputado 
Ricardo Jorge Murad, através de mandatário constituído, encaminhou recentemente à apreciação da Mesa do Senado 
FederaLa.nova relação dos nomes que irão compor a representação maranhense ao Colégio Eleitoral, instruindo a comunicação 
nos termos legalmente estabelecidos, conforme documentação protocolada nesta Casa, além de. expor circunstanciadamente 
os fatos aqui narrados. 

Assim, embora de antemão se 'afigurem em condições de acolhimento, achando-se em ordem a documentação 
pertinente e satisfeitas as exigências legais, antes de adentrar o exame do processo de indicação dos delegados e suplentes 
com que ora nos defrontamos, cabe-nos abordar a questão prévia da pertinência ou legitimidade desta segunda indicação 
feita pela bancada majoritária, em face da existência da decitão da Mesa do Senado Federal que acolheu a anterior indicação 
e tendo em vista a inobservância do calendário, previsto em Lei, pa.ra o processo normal de escolha dos delegados. 

A questão não é meramenteacadêmica, como a alguns possa parecer, mas de grande . reJevãncia e conseqüências 
práticas, porque são conhecidas as corr~ntes anJa,gônicas em torno de como se deve con.;!uzir a douta Mesa do Senado 
Federal, diante da situação concreta que se- criou com a anulação da sessão pública da bancada pedessista maranhense, 
havida em 25-10-84, e a repercussão dessa decisão judicial em ato de alçada deste Colegiada. 

Na linha de iterativos pronunciamentos do C .. Tribunal Superior Eteitoral ( expl"essos nas Resoluções n\>6 11-787, de 
24-11-83, 11-919, de 7-8-84, e 11-985, de 6-11-84), entendemos inquestionável a competência normativa e decis6ria da Mesa 
do Senado Federal para dispor e deliberar sobre todas as questões prévias relacionadas ao Colégio Eleitoral, cuja existência 
e funcionamento não se restringem ao dia 15 de janeiro de 1985 - data de sua reunião --' em face da extensão e 
complexidade dos atas preparatórios e de jurisdição voluntária praticados . pela Mesa com vistas à ·composição e regular 
funcionamento desse Colegiada Especial. · 

Especificamente compete· à Mesa examinar os aspectos ligados à regularidade _(ormal ou à capacidade eleitoral 
ativa e passiva· no que tange à sucessão presidencial, ao registro dos candidatos e à composição dos membros do Colégio 
Eleitoral, consoante atribuições que lhe foram nutorgadas pela Lei Complementar n9 15, de 100'3, e Lei Complementar n9 47, 
de 1984. · -

Esta competência especial de que se acha investida a Mesa do Senado Federal se insere, porém, no plano da 
jurisdição não'Contenciosa ou· função administrativa, como órgão que preside ao processo eleitoral indireto presidencial, mas 
nem remotamente tangencia a função jurisdicional própria do Poder Judiciário, não a :exclui nem a substitui. 

Não se reveste, portanto, de natureza de prestação jurisdicional em matéria litigiosa, atividade de exclusiva e 
privativa alçada do Poder Judiciário, no caso, da Justiça Eleitoral, eis que a tarefa de dirimir conflitos e. resolver questões 
suscitadas por litigantes é intrinsecamente e_constitucionalmente dos órgãos e autoridades judiciais, cujas provisões têm 
ascendência sobre os demais Poderes e autoridades e sobre a sociedade que a eles se acham jurisdicionados. 

Afigura-se, portanto, igualmente incensurável o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar 
e julgar os feitos em matéria eleitoral, em todos os nfveis e formas de eleição, diretas ou indiretas, resolvendo controvérsias 
e validando ou anulando pleitos, além de poder fixar a data de realização · de eleições quando não determinadas por 
disposição coris1itucional ou lega~ conforme: prescreve o Código Eleitoral. 

Assim, ao decretar a nulidade da sessão pública que em 25-10-84 escolheu primeiramente os membros da bancada 
pedessista na Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão ao Colégio Eleitoral, e ao validar a nova reunião da bancada, 
havia em 24-12-SA, através de Ooservador especialmente designado; que certificou· ·a regularidade e idóneidade dos 
novos resultados proclamados, dúvida não há de que o E. TRE-MA agiu nos termos constitucionais e legais, decidindo 
matér-ia litigiosa de sua _alçada e provendo, à vista de se defrontar caso omisso na Lei Complemenfar l19 47, de 1984, 
através de sua faculdade genérica tambéni institulda em Lei para legitimar a repetição do pleito eleitoral. 
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É bem verdade que o ato aqui praticado, quanto ao acolhimento das . anteriores indicações de Delegados e 
Suplentes, não constituiu objeto do pronunciamento do E. TRE-MA, o qual. se limitou a anular a sessão pública de eleição 
dos mesmos delegados e suplentes da bancada do PDS ocorrida em 25-10-84, disso dando ciência à Mesa do Senado 
Federal. 

Tambéin é verdade que a !!puta M.esa não foi presente na ação, não se lhe estendendo, portanto, a teor do art. 472 
do CPC, ós efeitos da coisa julgada. 

Não se pode ignorar, todavia, que Ó julgado da Corte Eleitoral desconstituiu o pressuposto da deliberação adotada 
pela Mesa do Senado Federal: se a escolha dos delegados veio a ser nulificada por decisão judicial definitiva, dita nulidade 
deve alcançar em nosso sistema jurídico aos atos subseqüentes on derivados, cóino a indicação dos nomes feita à Mesa do 
Senado Federal e o posterior acolhimento da relação nominal aqUi consumado. 

--- - -

Lícito, portanto, à Mesa rever seus próprios atos, desde que os pressupostos necessários à sua existência e validade 
foram afastados por decisão judicial definitiva, a despeito de não ser esta oponível, como tal, ao que aqUi ficou aprovado, 
em atenção inclusive ao princípio constitucional da harmonia entre os Poderes. 

Preliminarmente, pois, manifestamo-nos no sentido de tornar sem efeito a deliberação da douta Mesa do Senado 
Federal, tomada em sua reunião de 21 de novembro último, que acolheu o elenco de nomes de Deputados Estaduais 
encaminhados para compor a representação estadual maranhense ao Colégio Eleitoral, em virtude do inteiro teor da decisão 
definitiva do C. Tribunal Regional Eleitoral do Maraubão que declarou nula dita escolha, excluindo, destarte, o pressuposto 
necessário àquela aprovação dos eleitos por· ato da Mesa do Senado Federal. 

Pronunciamo-nos, também, quanto à legitimidade de nova indicação· de Delegados e Suplentes, através de segunda 
eleição realizada em 24 de dezembro passado, sob o pálio da Justiça Eleitoral maranhense, não se exigindo a observância do 
calendário fixado na Lei Complementar n9 47, de 1984, por se configurar caso oiniss'o- e situação decorrente de prestação 
jurisdicional, conforme resolvido pelo E. TRE-MA. 

Pelo exposto, estando atendidas todas as exigências l~gais,. somos-·· de parecer que áS novas indicações feitas 
merecem ser acolhidas, nos termos do Ato n9 2, de 1984, desta Mesa e, para a ulterior publicação da composição final 
do Colégio Eleitoral, explicitamos que a mencionada representação assim se acha constituída: 

DELEGADOS: 1. Eduardo Costa Mathiai da Paz 
2. Edivaldo Holanda Braga 
3. José Ribamar Elonf 
4. Manoel da Penha Oliveira 
5. Marconi Tácito Félix Caldas 
6. Raimundo Rocha Leal 

SUPLENTES: 1. Antônio Pontes de Aguiar 
2 . Carlos Alberto Ribeiro de Melo 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 11 de janeiro de 1985. -- Moacyr Dalld, com deciaração de voto -
Marcelo Miranda - Henrique Santillo - Lenoir VargM - vencido a favor do voto em separado do Senador Odacir 
Soares - Milt<m Cabral, com declaração de voto - Raimundo Parente - Odacir Soares, vencido com voto em separado. 

ADENDO AO PARECER RELATIVO A NOVA INDICAÇÃO DE DELEGADOS E RESPECTIVOS 
SUPLENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

Relator: Sfmador Marcelo Miranda 

Por despacho do Senhor Presidente, veio ter às nossas mãos a Impugnação ofertada pelo Deputado Estadual Celso 
da Conceição Coutinho e demais integrantes da <apresentação estadual maraubense ao Colégio Eleitóral, aprovados anterior
mente por esta Mesa, em sua reunião de 21 de novembro próximo passado. 

Insurgemcse os impugnantes contra a ·aprovação dos novos nomes ora submetidos à nossa apreciação. 

Alegam os impugnantes em defesa de sua pretensão, que, estando ;pendente Agravo de Instrumento a ser julgado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, a decisão do E. TRE - MA, que anulou a primeira eleição, não é definitiva. Acrescentam 
que o Ato da Mesa não foi objeto de apreciação judicial, não podendo ser modificada, a menoS que· uviscefalmente nula ou 
inva.Jidada pelo Poder Judiciário", em face do direito subjetivo dos Requerentes. 

Concluem no sentido de que requereram a citação da Mesa do Senado oomo litisconsorte necessário em novo 
Mandado .de Segurança recém-ajuizado perante o TSE. 

Falece razão aos impugnantes. Bastar-nos-ia reportar às considerações já expendidas no Parecer ora aditado. 

Com efeito, os próprios impugnanl:es aler_tam para o fato de que a deciSão da Mesa do Senado Federal é suscetível 
de revisão quando eivada de nulidade ou invalidada pelo Poder Judiciário. _ 

Exatamente sobre esta ressalva, bem lançada pelos impugnantes com a'jJ<>io jurisprudencial e doutrinário por eles 
invocado, é que ·se arrimou a conclusão do nos.>.o l'arecer, sendo certo que inexiste preclusividade em matéria de ,nulidade 
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e é legitima a revisão pela Mesa de sua anterior decisão, sem que tal implique em-lesão de supootos d,ireit<>s subjetiv<>s que 
não podem, evidentemente, derivar_ de_ ato nulo._ 

Citem-se, a propósito, a jurisprudência pacífica de nossos Tribunais: 

"A Administração Pública pode declarar a nulidade oos pr6prios atos." ( SúMULA 346). "A Adminis
tração pode anular seus pr6prios atos, quando eivados de vl.cios que os tomem ilegais, porque deles não se 
originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência Qn oportunidade, respeitados os dfreitos adquiri· 
dos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." ( SúMULA 473) . "A Administração pode anular seus 
pr6prios atos." (STF, em RDA, 78:200). "A anulação de ato administrativo inicial importa a oos atos conse
qüentes." (TJSP, em RDA, 98:124). "A Administração pode anular os seus pr6prios atos, quando ilegais." 
(STF, em RDA, 122:139). "A Administração pode corrigir os pr6prios atos, quando eivados de ilegalidade ou 
carentes de utilidade para o s_erviço público." (STF, em RDA, 130:248). 

I'or todo o exposto, mantenho o meu entendimento já expressado no Parecer divulgado na última reunião, no sen
ti® de que as novas indicações feitas merecem ser acolhidas nos termos do Ato n9 2, de 1984, desta Mesa. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 11 de janeiro de 1985. - Moacyr Dalla, Presidente, com declaração 
de voto. - Marcelo Miranda, Relator. - Henrique Santillo ~ Raimundo Parente, vencido nos termos do voto proferido -
Odacir Soares, vencido com voto em separado. - Mílton Cabral - Lenoir Vargas, vencido por acompanhar o voto, em sepa
rado, do Senado.- Odaeii Soares . 

VOTO DO SENADOR ODACIR SOARES 

Sobre indicação de novos delegados e respectivos suplentes, da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão, ao Colégio Eleitoral. - _ _ 

O Líder da Bancada do Partido Democrático. Social na Assembléia Legislativa do Maranhão, Deputado Ricardo 
Jorge Murad, através de procurador, encaminhou à Mesa do Senado a nova rclàção dos nomes que deverão compor a dele-
gação inaranhense ao Colégio Eleitoral. · 

A Presidência designcou Relator da matéria o Excelen tissimo Senhor Senador Marcelo Miranda que, na reunião da 
Mesa, realizada a 4-do corrente mês, deu conhecimento do teor do seu·l'arecer, no sentido de serem ·acolhidas as novas 
indicações feitas e constantes do expediente firmado pelo Lider da Bancada do PDS. 

Os argumentos cuidadosamente alitrl:iados pelo ilustre Relator, data oenia, não me convenceram, razão pela qual, 
solicitei vista do processo, para melhor examinar os diferenfe< aspectos de ordem legal que envolvem a pretensão ora formu-
lada. · · · ·· -

I - PRECLUSÃD 

A Comunicação que o ilustre Líder da Bancada do POS na Assembléia Legislativa do Maranhão endereçou ao 
Presidente da Mesa do Senado Federal, com· os nomes dos Delegados e Suplentes ao Colégio Eleitoral eleitos pela Ban
cada do Partido na Reunião ·realizada nó- dia 24-12·84, para substituir aqueles que foram escolhidos na Reunião que teve 
lugar no dia 25-10-84, data oenia não pode ser acolhida para o fim a que se propõe, que é -o de compor o Colégio Eleitoral 
que se reunirá aos 15-01-85 para eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República, a teor dos arts. 74, §§ 19 e 29 e 75 
da Constituição Federal. · · 

A escolha dos Delegados das Assembléias Legislativas foi regulada pela Lei Complementar n9 15, de 13-8-73, nos 
seus ans. 49 a 89, cuja redação foi alterada pela Lei Complemerttar n9 47, de 22:10-84, para o fim de adaptá-1os às dispo
sições da Emenda Constitucional n9 · 22, de . 29-6-82: 

Pela redação dada ao art. 59 pela Lei Complementar n9 47/84 estabeleceu-se que a indicação a que se refere o 
§ 2'1 do art. 74 da Constituição far-se-ia no mês de outubro, fixando-se, assim no dia 31 daquele mês o tênno final para 
9ue as Assembléias Legislativas procedessem à escolha. dos seus Delegados e respectivos Suplentes ( n9s I a V e parágrafo 
unico, n9s I e II), cumprindo aos Presidentes das respectivas Assembléias fazer publiear os rromes no ·Diário Oficial, comu
nicando tais nomes e respectiva qualificação, no prazo de três dias, à Mesa do· Senado Federal ( ants. 69 e 79). Não 
atendida a regra do cwput do art. 79 a comunicação seria feita pelo Lfder da bancada do Partido majoritário (parágrafo 
único do art. 79) . · 

DiSpõe o art. 89, na redação -da Lei Complementar rt? 47/84 que, 

·:recebida a comunicação,- a Mesa do Senado Federal publicará, até 5 de dezembro, no Diário Oficial, a com· 
posição do Colégio Eleitoral". 

Pelo Ato n9 2 da Mesa do Senado Federal, de 22-1().84, ficou determinado que a composição do Colégio Eleitoral seria 
também :publicada no Diário doCongr. essa Nacional (item V), desde que .-ecebida. a comunicação até o dia. 19 de novembro 
(item II), atendido o disposto no item III. _ 

O DCN-II, de 30-11-84, ;publicou a composição do Colégio Eleitoral. 

Na reunião de .21-11-84 esta Mesa acolheu, à unanimidade, o parecer do Eminente Senador Jaison Barreto pelo 
recebimento da indicação dos Delegados e Suplentes representantes da Assembléia Legislativa do Maranhão ( cf. DCN-II, 
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de 29-11-84, que publicou a Ata do.s trabalhos). Na oportunidade, esta Mesa do Serrado, decidindo preliminar suscitada 
pelo Eminente Relator, negou prõv:iroento à impugnação de Deputados da bancada do PDS da Assero.bléia Legislativa do 
Maranhão, à frente o Deputado Estadual Raimundo Rocha Leal, os quais pretendiam devess'e prevalecer a anterior escolha dos 
mesmos, ocorridlt aos 6-8-84, antes do advento da Lei Complementar nq 47/84. Observou, ainda, o Eminente Relator, que 
a ata da reunião da barrcada do PDS, realizada aos 25-10-84 na Assembléia Legislativa do Maranhão, consigna o protesto 
de um dos signatários da impugnação, ·Deputado Estadual José Elouf, contra a presença, considerada ameaçadora, de 
Agentes da Polícia Federal no recinto da Assembléia, ausência de cédulas e cabine indevassável. Não obstante, a presença 
do Observador da Justiça Eleitoral, euja a·ssirtatura foi aposta na Ata da Sessão, afasta a admissibilidade de óbice ao livre 
e>:ercício de manífestação da vontáde eleitoral. 

Transposta a preliminar, houve por bem a Mesa do Senado de decidir pelo recebimento da comunicação, enten
dendo, conseqüentemente, isento de mácula e legitimo o mandato outorgado aos Delegados e Suplentesc da Assembléia Le
gislativa do Maranhão para o exercício do voto rio Colégio Eleitoral, conforme se lê no Diáric> do Congresso Nacional -
Seção II, de 29-11-84. - · 

Não obstante se considerarem prejudicaâos ·e terem ingressado conr Representação no TRE do Maranhão - que 
em 13-11-84 decidiu pela sua competência para apreciar o pedido e pela idoneidade da forma processual eleita para 
pedir a declaração de nulidade do ato de escolha dos Delegados (Resolução nq 3.4;98), questão que teve o seu mérito jul
gado no dia 27-11-84, (Resolução ri? 3.504) - nenhuma comunicação ou medida processual adequada se fez presente 
ao conhecimento da Mesa do . Senado Visando a sobrestar a decisão sobre o acolhJmento dos Delegados e Suplentes, es
colhidos na reunião da 'bancada -do PDS aos 25 deoiltubro ·de 1984 em atendimento ao disposto na Lei Complementar 
n9 '47/84. Somente aos 1h12-84 foi recebido o Oficio uQ 721, datado de 27-11-84, do Exmo. Sr. Desembargador Presidente 
do TRE do Maranhão comunicando o decidido através da Resolução nQ 3.504. _ -·· . 

Para esta Mesa as proVidências judiciais tomadas junto ao TRE do Maranhão se constituem res inter allios, 
não afetando a decisão tomada na reunião da Mesa aos 21-11--84. (DON II de 29-IF84). · 

O Ato n9 2 da Mesa do Senado. dispõe que até o dia 5 de dezembr.; de 1984 deveria ser publicadO: no Diário Oficial 
da União e no Diário do Congresso-NaCional a composição do Colégio Eleitoral. O DCN ~II, de 3{}-11-84, publica a 
listagem de composição, bem como o DOU.- Seção I, de 3-12-84. 

Como se vê, ultimados foram- os atos preparatórios de composição do Colégio Eleitoral, nenhum recurso tendo 
sido interposto contra a decisão da Mesa. que acolheu a indicação dos Delegados .e . .xe"Pectivos Suplentes da Assembléia Le· 
gislativa do Maranhão escolhidos na reunião da bancada do PDS realizada aos 25 de outubro de 1984.. . . .. 

Cumprido o ca'lendário para l comj>OSição do Colégio Eleitoral, o que s.e consumou pela publicação dos nomes dos 
seus membros nos órgãos da imE.rensa, oficial_predetenninados, emerge a imPQssibilidad~ de sua alteração fura dos casos do 
art. 21 da Lei Complemenhr n9 15/73 e do n9 VI do Ato n9_ 02 da Mesa do Senado. Jncide, na hi:eótese, preclusão temporal. 

II - DECISÃO "SUB-JUDICE" 

Além d;sto, contra a decisão do Tribunal Re_gfo~al ·Eleitoral do Maranpão, foi interposto Recurso Especial, preVisto 
no Código Eleitoral (Lei. n9 4.737;8e 1965), em seu art. 276-L Dito Recurso foi inadm.itidopelo Presidente daquela Corte. 
Os interessados, .então, ofereceram Agravo de Imtrumento, ainda não apreciado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. 

Assim, a decisão do .Tribunal Regio!'al Eleitoral do_ Estado do Maranhão ainda não é definitiva. 

A matéria está, :portanto, subnwtida à apreciação da Justiça Eleitoral. 

A bem da verdade, a Suprema Corte Eleitoral, ao apreciar o Reeuiso n9 6.170, em que sãO Recorrentes Celso 
da Conceição Coutinho e ontros Delegados indicados para compor o Colégio EI.,itoral, apenas .reeon~eceu a competência 
da Justiça Eleitoral pam apreciar e julgar recl<tmação relativa a obrigações impastâs pOr lei aos Partidos Politicos. Não julgou 
o mérito i/;a decisão do Tribunal Regúmal que anulou a eleição dos Delegados e Suplentes da Assembléia Legislativa do Ma
ranhão an Colégio Eleitoral.. 

A nova eleição levada a efeito pela Bancada do · Partido . Majoritário da. Assembléia maranhense não é decorrente 
de decisão judicial que haja considerado nula a deciaão da Mesa do Senado que admitiu o nome dos eleitos a 25 de outubro 
de 1984, romo Delegados ao Colégio Eleitoràl. ;Tal t!!?çisão, em vanseqühlcia, até aqui, não foi desconstituída. 

III - CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, a indicação feita pelo atual Líder da Bancada do PDS na Assembléia Legisl.ativa do :Maranhão, 
de novos nomes para compor o Colégio Eleitora~ não merece acolhida.l1: que, à mingua de qualquer ~o ou procedimento 
judicial contra o Ato da· Mesa que ltCOiheu a indicação dos eleitos. a 25-10-84, a matéria se aeha preclusa. Não bastasse 
isto, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão ainda não transitou em julgado. Acha-se como foi 
dito acima, pendente de apreciação pelo TSE, recurso sob a forma de Agravo de Instrumento. 

Como poderia a Mesa do Senado, antes da tú!çisão judicial definitiva sobre o assunto, ltCOiher a novlrindicaçlto de 
Delegados? 

Por tudo o que aqui se acha exposto, opino contra I'ÍaJ1lente à pretensão d<r Deputado · Murad, mantendo - em 
conseqüência - a relação de nomes de Delegados que integram a relação já publicada na Imprensa Oficial, em sua 
edição de 3 de novembro de 1984. - Senador Odacir Soares. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

Senador Milton Cabral 

Janeiro de 1985 

Coerente com o meu ponto d_e vis_ta anterior de _absoluta isenção, como exige a postura de membro da Mesa do 
Senado Federal, e considera.ndo ter claramente definido: . . . . _ 

19) que à Mesa cabe, apenas, examinar os aspectos formais das indicações, sendo a sua decisão um ato meramente 
administrativo; - · · · 

29) que, reconhecidamente, o Tribunal Regional Eleitora1 considerou nula a eleição dos Delegados da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia 25 de outubro de 1984; 

39) que, à vista da decisão do TRK e não podendo aquela Assembléia Legislativa, nos termos constitucionais, 
deixar de compor o Colégio Eleitoral, impõe-se a substituição de sua delegação; 

49) que, tendo sido procedida nova eleição de Delegados e Suplentes, pela bancada do Partido Democrático 
Social, majoritária naquela Assembléia.. com_ o!>ediência às disposições legais que regem a matéria; 

59) que, uma vez que os recursos ·eleitorais não têm efeito suspensivo, permanece a decisão do TRE, até o presente 
momento, válida sob todos os aspectos jurídicos; 

69) que a decisão da Mesa do Senado Federal, acatando a indicação anterior, por se tratar de ato administrativo, 
é passfvel de revisão pela própria Mesa; meu voto é pela aceitação das indiCações ora examinadas, nos termos do Parecer 
do Relator. · 

Sala das Reuniões da Mesa do Senado Federal, 11 de janeiro de 1985. - Senador Müton Cabral. 

VOTO DE DESEMPATE PROFERIDO PELO SR. PRESrDENTE 
Senhores Senadores: 

Achando-se empatada a votação, passo a decidir. 

A Mesa do Senado foi expressamente notificada pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, sobre a 
decisão da referida Corte que decretou a nulidade do Processó Eleitoral havido em 25 de outubro de 1984, em reunião da 
Bancada do PDS com assento na Assembléia Legislativa Estadual, para escolha dos Delegados e Suplentes que iriam 
compor o Colégio EleitoraL 

O Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar o Recurso n9 6.170, em que são recorrentes os Deputados anteriormente 
eleitos, por unanimidade reconheceu competência ao Tribunal Regio!'al Eleitoral para . julgar representação em que se 
reclama de descumprimento de obrigações impostas pela Constituição e leis complementares à Bancada de Partido Político 
majoritário, na indicação dos delegados da Assembléia Legislativa ao Colégio Eleitoral destinado a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente da República. _ . . 

Decidiu ainda aquela Suprema Corte Eleitoral, na mesma ocasião, que a deliberação proferida por Tribunal 
Eleitoral, no exercício de sua função jurisdicional, não conflita oom as atribuições da Mesa do Senado, sublinhando que, em 
obediência à independência e harmonia dos Poderes, "quem estiver investido na função de um deles, não podem exercer 
a de outro". 

IDdiscutível, assim, a competência da Colenda Corte pam julgar a matéria eleitoral em tela. 

A nulidade declarada pelo TRE do -Estado do Maranhão, contamina os atos subseqüentes. Não há como se falar 
em preclusão pelo fato de haver esta Mesa acolhido a indicação anterior e, contra ela, não ter havido qualquer .recurso. 

O cerne do problema reside no fato de ter sido declarada nula, por quem possui competência para fazer esta 
declaração, a eleição dos Delegados. 

Quanto à existência de Agravo de Instrumento interposto contra despacho do Presidente do TRE do Maranhão 
que negou seguimento ao Recurso . J!:special, proposto visando modificar a decisão daquela Corte Eleitoral, isto não altera o 
quadro. :€ que, segundo o art. 257 do Código Eleitoral; "os recursos eleitorais não terão efeito suspensioo" e o parágrafo 
úirloo do citado artigo estipula que "a execução de ql.l<I[qu.er ac6rdão será feita imediatamente atrooés de oomu.nicação por 
ofício, telegrama, cm, em casos espe'ciais, a critério do Presidente do Tribtmal, atraoés de c6pla do acúrdão." 

Ora, o TRE do Maranhão, tão logo adotou a Resolução n9 3.504 que declarou a nulidade da eleição realizada a 
25 de outubro de 1984 por inobservância de garantias constitucionais e legais que devem presidir o exercício do direito de 
voto, cuidou de notificar, via telex, esta Mesa. 

Nestas condições, não possuindo os reCu:rsos eleitorais efeito suspensivo e determinando a lei a execução imediata de 
qualquer acórdão, parece-me que e5ta Mesa tem o dever de rever sua anterior deliberação, através da qual havia aprovado 
a :indicação dos nomes da representação maranhense, alcançados pela referida nulidade. 

Entendo ser legftimo prover sobre a nova indicação feita pela Bancada, uma vez atendidas as formalidades e 
exigências legais, sendo certo que o calendário anteriormente estabelecido diz respeito ao processo eleitoral normal e não 
aquele oriundo de caso omisso e situação submetida à apreciação iudiciaL · 

Por isto, desempato a votação, acompanhando o :ilustre Relator, Senador Marcelo Miranda. - Moacyr Dalla, 
Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

COL~GIO ELEITORAL 

MESA DO SENADO FEDERAL 

A Mesa do Senado Federal, tendo em vista o disposto no inciso VI do Ato n.O 2, de 1984, e 
após as credenciais dos Delegados das· Assembléias Legislativas dos Estados, faz saber, por mim, 

Primeiro-Secretário, ser a seguinte a composição do Colégio Eleitoral incumbido de eleger, a 15 de 
janeiro de 1985, o Presidente da República: 

MESA DO SENADO FEDERAL 

Presidente: 
Moacyr Dali a ..................... . 

19-Vice-Presidente: 
Lo manto Júnior ........•..•....... 

29-Vice-Presidente: 
Jaison Barreto . . . . . ... . . .. .. .. . .. . • _. 

19-Secretãrio: 
Henrique Santillo ....... , •....•.. 

29-Secretãrio: 
Lenoir Vargas 

39-Secretãrio: 
Milton Cabral .................... . 

49-Secretãrio: 
Raimundo Parente .....•.... ·- ... 

ESTADO DO ACRE 

SENADORES 

Altevir Leal ..................... . 
--Jorge 1<áfúme ........ : : ....... _ .. 

Mário Maia .. ., ............. -~· ....... . 

DEPUTADOS 

Alércio Dias .... : ... ............ _ .. . 
Aluísio Bezerra ........... -.....•..... 
Amilcar de Queiroz .............. . 
Geraldo Fleming ................. . 

-José Mello ..................... . 
Nosser Almeida ........•.....•.. -... 
Rui Lino ................... ·- ..... . 

·wnây Vianna .............. , .... _ ... . 

DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 

Alcimar Nunes Leitão .......... . 
Edson Cadaxo ....•.. · ...•..... -.•... 

Félix Pereira · ........•..... ·- • · • · · 
Francisco Thaumaturgo ......•...• 
Manoel Pacifico ............... .. 
Valmir Ribeiro .................. - · • 

ESTADO DO AMAZONAS 

S§NADORES 

Eunice Michiles ................ . 
Fábio Lucena ................... . 

DEPL)TAQQS 

Arthur Virgilio Neto ..........•.• 
-~-Carlos Alberto de Carli ...........• 

José Fernandes ................ . 
Josué de Souza ................... -
Mário Frota .................... .. 
&mdolfo Bittencourt ............ . 
Ubaldino Meirelles .............. . 
Viva! do Frota ................... . 
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DELEGADOS DA ASSEMBLI:IA 
LEGISLATIVA 

Erasmo Prestes Amazonas Neto 
Francisco Guedes de Queiroz .... . 
João Pedro Gonçalves da Costa ... __ 
João Thomé Verçosa de Medeiros 

Raposo ...•........... "' ..... -. ---· 
Manoel Monteiro Diz ............ . 
Samuel Peixoto da Silva .......... " 

ESTADO DE RONDôNIA 

SENADORES 

Claudionor Roriz .... _ ............ . 
Gaivão Modesto ............. ~- .. 
Odacir Soares .................. . 

DEPUTADOS 

Assis Canuto ...........•...••.. -. 
Francisco Erse .. : . ... -.......... . 
Francisco Sales ...........•••..... 
Leónidas Rachid ................ . 
Múcio Athayde ......•.........•. 
Olavo Pires ........ --~- ...•...... 
Orestes Muniz ... ·" .-........... ·'· 
Rita Furtado .................... . 

DELEGADOS DA ASSEMBLI':IA 
LEGISLATIVA 

Genivaldo José de Souza ........ . 
Heitor Luiz da Costa Júnior ...... . 
Jô Yutaka Sato ................••• 
José de Abreu Bianco ...........• 
Marvel Faber Pelucio Falcão ...... -
Oswaldo Piana Filho ........•.•••• 

ESTADO DO PARA 

SENADORES 

Aloysio Chaves ..... ~, .... -~,--<c·
Gabriel Hermes ...•.•••.•........ 
Hélio Gueiros .................. . 

DEPUTADOS 

Adem ir Andrade ................. . 
Antônio Amaral ................ ---· 
Brabo de Carvalho ..•.•....••.. ~ 
Carlos Vinagre .......•••••.•... ·-" 
C?ut!n.ho Jorge .. , .............. . 
D1oms1o H age ........ -.... -•. -~-- ·'···· 
Domingos Juvenil ...... -,-· ..•. _ .• _._ •. 
Gerson Peres ....•.••.••...• ·-·-· 
J~r11e A~ba_ge .......•••• - ......... ~ 
Luc1a V1ve1ros ........ -~- ...•..• _. 
Manoel Ribeiro .......•. ··-------~ 
Osvaldo Melo .•....•....•••.•.•• 
Ronaldo Campos ............. _ .... . 
Sebastião Curió ........... __ ..•• 
Vicente Queiroz ................. . 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção nJ 

DELEGADOS DA ASSEMBLI':IA 
LEGISLATIVA 

Amílcar Benassuly Moreira ..... . 
Hermínio Calvinho Filho .....•... __ 
Lucival de Barros Barbalho ...... . 
Manoel_ Gabriel Siqueira Guerreiro . 

-- Mariuadir José Miranda Santos .... 
• Flõmero-)(lmenes Ponte·.·:.~,-:::.:.:. 

-~ ·ESTADO DO MARANHÃO 
SENADORES 
Alexandre Costa ...•..•... ------·· 
João Castelo ................••.•• 
José Sarney ......•.............. 

DEPUTADOS 
Bayma Júnior .................. . 
Cid _ÇaJY"ªIho ........ _ ....... ·c· ••• 

Edison Lobão ....•............... 
Er1_oc_ Vieira : ... ·.· .............. . 
Epitácio Cafeteira ............... . 

_Eurico Ribeiro .....•........•.... 
Jayme Santana ............••.... ·-

__ .;::-_ _:-Joiio. AlJ;l_mto ~- Souza .. , ... _ •...... 
·~···João Rebelo .................... . 

José Burnett ................... . 
--José Ribamar Machado .......... . 

Magno Bacelar ._ .............. -~ .. 
Nagib Haickel ....... : ......•.• _ 
Sarriey Filho ..............•• ·-· .. 

·Vieira da Silva .........•...•.... 
Victor Trovão ................... . 
Wagner Lago ..........••...•.. _ .. 
DELEGADOS DA ASSEMBLI':IA 
LEGISLATIVA 

Ec;iivaldo dE! Holanda Braga ...... . 
l;duardo Costa Matias da Paz ... . 
José Ribamar Elouf .............. . 

-rvianoel.da F'êriliá ·õnvéira ~ ... · .. : .. 
Ma_r_cli,l"lll"áclto Féli_x caldas ...... _ 
Raimundo Rocha Leal ............ -

ESTADO DO PIAUI 

SENADORES 

Alberto Silva ................... . 
Helvídio Nunes ........•...•........ 
João Lobo .................•.... 

..DEPUTADOS 

Celso Barros •..........•........ 
Ciro Nogueira ....•.......•.•..... 
Heráclito Fortes ................ . 
Jonathas Nunes .. ____ ..•....•.... 
José Luiz Maia ..........•..•••.. 
Ludgero Raulino ... , ... _ .. : . .....•. 
Milton srand1!,o .•.•.•.•... _., •..•.. 
Tapety Júnior ................ _ •..••. 
WaU_ Ferraz ......... _.:. ;. _. . •.· .. . 

- DELEGADOS DA ASSEMBLI':IA 
-LEGISLATIVA 

.lldefo~;;õ Vieira Dias- ...... ~: -~-- -~-
.José _doJ=têgo LoQ.ãq ........ ,_, ... . 
Sabino Paulo Alves Neto .....•.•. 
Sebastião Rocha Leal ........... . 
Waldemar de Castro Mac~do ..... . 
Wilson de Andrade Brandão ...... . 

Janeiro de 19115 

~STADO DO CEARA: 

SENADORES 

Almir Pinto .................... . 
José Lins .............•......•.. 
Virgílio Távora ................. . 

P.§PUT&OOS 
Aécio de Borba ................. . 
Antônio Morais ................. . 
Carlos Virgílio .••••.........•.... 
Chagas Vasc-oncelos ............ . 
Cláudio Philomeno ......... : . ... . 
Evandtcr Ayres de Moura ........ . 
F'lavío Makílio . .. : .•. -............ . 
Fl.l rtado Leite •......•............ 
Gomes da Silva ................. . 
Haroldo Sanford ..........•...... 
Liwrne Belém ...... : ...•........ 
Lúcio Alcântara ................. . 
Manoef Gonçalves ......•.....•• __ 

-Manüel Viana ....... .-: .... : . .•... 
Marcelo ·unhares ....... : ...•. : . . 

-Mauro Sampaio ................. . 
~ Moysés Pimentel .. : .............• 

Orlando Bezerra .... · ............ : 
Ossiari Araripe ................. . 

--- Paes de--Andrade ....... : .......• 
Paulo Lustosa .................. . 
Sérgio Philomeno ...............• 

DElEGADOS-DA ASSEMBLÉIA 
LEGIS[AiiVA 

Antônio Gomes da Silva Câmara 
Etevaldo Nogueira Lima ......... . 
Francisco Jarbas Neri Bezerra de 

Menezes ..................... . 
José Mário Mota Barbosa ....... . 

'Maria Dias Cavalcante Vieira ..... . 
Raimundo ·coelho Bezerra de Farias 

ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

SENADORES 

Carlos Alberto ................•.. 
Martins Filho ................... . 
Moacyr Duarte ................. . 

DEPUTADOS 

- Agenor Maria .................. . 
Antônio Câmara ................ _. __ _ 
Antônio Florêncio ............... . 

· Henr~que ~duardo Alves ......... . 
Jesse Fre1re ....•............... 

· João Faustino ................... . 
Vingt Rosado ................... . 
Wanderley Mariz ................ . 

DEL!EGADOS DA ASSEMBLI':IA 
LEGISLATIVA 

· Car-los· ÃÚg.usto ................. . 
Getúlio Rêgo ... .- ................ . 

- José Fernandes ................ . 
Márcio Marinho ................. . 
Raimundo Fernandes ............ . 
Willy Saldanha ............. :· . ... . 



Janeiro de 1985 

ESTADO· DA PARAIBA 

SENADORES 

Humberto Lucena ..........•..... 
Marcondes Gadelha ............ . 

DEPUTADOS 

Adauto Pereira ................. . 
Alufzio Campos ................. . 
Alvaro Gaudêncio ............... . 
Antônio Gomes .... ~ ............. . 
Carneiro Arnaud ...... - •...... ·~ .. 
Edme Tavares .........•........ ~. 
Ernani Satyro ...•.....•......•... 
Joacil Pereira .................. . 
João Agripino ......•............ 
José Maranhão ........•......... 
Raymundo Asfora ............... . 
Tarcfsio Buriti .................. . 

DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 

Afranio Atayde Bezerra Cavalcanti 
Egídio Silva Madruga ..•......... 
João Ribeiro ..........•......... 
José Soares Madruga ..•......... 
Nilo Feitosa Mayer Ventura ..... -~- ~-
Van i Leite Braga Figueiredo ..... . 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

SENADORES 

Aderbal Jurema ............•...• 
Cid Sampaio ....•....•....•...•. 
Marco Maciel .......•. ·- ....... . 

DEPUTADOS 

Antônio Farias ..............•... 
Arnaldo Maciel ..........•....... 
Carlos Wilson ......•.••...•..... 
Cristina Tavares ..•.... , ...•....• 
Egídio Ferreira lima ...........•. 
Fernando Lyra .................. . 
Geraldo Melo .........•......... 
Gonzaga Vasconcelos ........... . 
Inocêncio Oliveira ............... . 
Jarbas Vasconcelos ............. . 
João Carlos de Carli ...........•. 
José Carlos Vasconcelos ........ . 
José Jorge ..•.......•........•.• 
José Mendonça Bezerra ......... . 
José Moura .............•...•... 
Josias leite ............••.•..... 
Mansueto de Lavor ......•...•.... 
Miguel Arraes ...........•..•.... 
Nilson Gibson ........•.•.......• 
Oswaldo Coelho ........•.•....•. 
Oswaldo lima Filho ............ . 
Pedro Corrêa ............•••....• 
Ricardo Fiuza ...........•••...... 
Roberto Freire ...............•... ~ 
Sérgio Murilo .........••.•......• 
Thales Ramalho ................ . 

DIÁRIO- DO CONGRESSO NACI()NAL <Se(;ão Ir) ~ 

DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 

Cantalício Cabral ............... . 
Carlos Porto •................... 
Felipe Coelho .................. . 
Fernando Bezerra Coelho ........ . 
Joel de Holanda ..•.............. 
Severino Otávio ................ . 

ESTADO DE ALAGOAS 

SENADORES 

Carlos Lyra ................. ' . · · 
Guilherme Palmeira ... ~ .......... . 
Lulz Cavalcante ................ - . 

DEPUTADOS 

Albérico Cordeiro ..............•. 
Djalma Falcão .............. -~ .. . 
Fernando Collor .............••.. 
Geraldo Bulhões ..........•.••..• 
José Thomaz Nonô ............•• 
Manoel Affon!!;O ......•.... _.-..... . 
Nelson Costa •...... ·~· ...... ~· -· -~- · 
Renan Cal!ieiros .. _ ......• _. , ..•.•. 

DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 

Benedito de Lira ................ . 
Emílio Silva .•................... 
Edval Gaia ..•................... 
Hélio Lopes .........•....•...... 
Laércio Malta ................... . 
Roberto Torres .................. ~ 

ESTADO DE SERGIPE 

SE~ADORES 
Albano Franco ................. . 
lourival Baptista ................ . 
Passos Põrto ................... . 

DEPUTADOS 

Adroaldo Campos ................ . 
_ Augusto Franco ................ · · 

Celso Carvalho ...........•..•.• · 
Francisco Rollemberg ........... . 

. G_ilton G;;ucia •.............• ,_. , .. . 
Hélio Dan tas •........... , ... __ . _ .• · · 
Jackson B<trre.to~ , ~·, ...........• · · 
José Carlos Teixeira .........•.... 

~DELEGADOS DA ASS6MBL~IA 
LEGISLATIVA 

Américo Alves dos Santos ....... . 
Francisco Vieira da Paixão ...... . 
José Cleonãncio da Fonseca ..... . 
-losé Matos Valadares ... ~ ........ . 
Manoel Conde Sobrai ........... . 

-- Manoel Messias Góis ............ . 

_T~rça-felra 15 Oll . · 

ESTADO DA BAHIA 

SENADORES 

Jutahy Magalhães .............. . 
Luiz Viana ..................... . 

DEPUTADOS 

Afrísio Vieira lima .............. . 
Angelo Magalhães ............... . 
Antônio- Osório ................. . 
Carlos l:)ant'Anna ...............• 
Djalma Bessa ............•.•.•• ,., 
Domingos Leonelli ....•.......... 
Elquisson Soares ............... . 
Eraldo Tinoco .................. . 
Etelvir Dan tas ... _-. _-_ ...•....•.... 
Felix Mendonça ..............•..• 
Fernando ~Gomes ............... .. 
Fernando Magalhães . . . . . . . . . . . . . _ 
Fernando Santana ............... . 
França Teixeira ................•. 
Francisco Benjamim ............. . 
Francisco Pinto .................• 
Genebaldo Correia .............. . 
Gorgõnio Neto .................. . 
Haroldo lima •...............••.. 
Hélio Correia .................. .. 
Horácio Matos ..................• 
Jairo Azi ....•.........•....•.•.. 

- João Alves .............•........ 
Jorge Medauar .............. "" .. 
Jorge Vianna .................• ·-· 
José Lourenço ...............•.. 
José Penedo ................••.. 
Jutahy Júnior ............... ·- •. 
Leu r Lomanto .................. . 
Manoel Novaes ...............••. 
Marcelo Cordeiro .... ~ ..........•. 
Ney Ferreira ................... . 
Prisco Viana ....................• ~ 
Raymundo Urbano .............. . 
Raul Ferraz ..................... . 
Rómulo Gaivão ............•..... 
Ruy Bacelar .............. ·~· ... . 
Virgildásio de Senna ............ . 
Wilson Falcão .............••.... 

-DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 

Clemenceau Gomes Teixeira 
Faustino Dias lima .............. . 
Luiz Eduardo Maron de Magalhães 
Luiz Lago Cabral ...............• 
Murilo Coelho Cavalcanti ........ . 
Paulo Virgílio Maracajá Pereira ... . 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

SENADORES 

João Calmon ........... -~- ..... . 
José lgnácio Ferreira ............ . 
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DEPUTADOS.... 

Hélio Manhães ... , •. ···~-·-··-···· 
José Carlos Fonseca ......•..• c. •. 

Max Mauro ......••. ----'" .. -~· •. 
Myrthes Bevilacqua .... _. -·--·-··. -· •. 
Nyder Barbosa ....... -· ....... .. 
Pedro Ceolim ....... "" ·"··-···-• .. _,, 
Stélio Dias ..................... ~ 
Theodorico Ferraço ._.,_:·._, :_: .. _: .. :-...:'..:_ ___ _ 
Wilson Haese ........ , ............ . 

-DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 

Dailson Laranja .......... ~- .•... ,,.~~ 
Dilton Lyrio Netto ............. _ ·-····- -
João Gama Filho _ ................. ~ 
Juracy Magalhães Gomes ... : ...... -
Moacyr Martins Brotas Júnior ....• ,. 
Paulo César Hartung G_omes .. _ ... ;. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SENADORES 

Amaral Peixoto ................... . 
Nelson Carneiro ....... ··-·-·-· ----
Roberto Saturnino .... ·~ ...... ----·-. 

DEPUTADOS 

Agnaldo Timóteo ..... -.. -. --~~' --~._ •... o 
Alai r Ferreira .............. '" ...•.. 
Aloysio Teixeira .......... -· --~-- •.... 
Álvaro Valle ......... -~-- .... -----~--
Amarai Netto ........... ''···-- ··~--, .. -
Arildo Teles ..•• :·c .... '0-•• -.L.-.. -"'~' 
Bocayuva Cunha .....• ,,_ .... •'· ,-.. -.. -, .• ;.,. 
Brandão Monteiro . -· ............. ~._,_ 
Carlos Peçanha ............. o ••• ,_, __ , 

Celso Peçanha ............. ~ .. -- <·--
Ciemir Ramos ... --~- .... ·~·-· ... ~-· . 
Darcíl i o Ayres ........... _ ........... , 
Daso Coimbra .......... -<~ ..... , ... · 
Délio dos Santos .... ., ....... ; .. ,. •. 
Denisar Arneiro ........... - ........ . 
-Eduardo Galil .................. -.-. 
Fernando Carvalho ......•.•...... 
Figueiredo Filho ................ .. 
Francisco Studart .............. · •- , 
Gustavo Faria ..•....• · . .-..__:-:-' .•• c-.o-:.:; 
Hamilton Xavier ................. . 
Jacques -D'Ornellas .............. . 
JG de Araújo Jorge .............. .. 
Jiulio Caruso ••....• -· .......... -•. 
Jorge Cury ..................... .. 
Jorge Leite .............. • .... ·- •. 
José Colagrossi .................. -
José Eudes ... ·• .............. •- --· -
José Frejat ..•........•.•..•.. - .. 
Lázaro Carvalho ......•• · ......... . 
Léo Simões ................... .. 
Leónidas Sampaio .............. . 
Marcelo Medeiros ............... . 
Márcio Braga ................ · .. .. 
Márcio Macedo .......•.......... 
Mário Juruna ..................•• 
Osmar Leitão ................... . 
Roberto Jefferson ............•.... 

DiáRIO DO CONGRESSO NACIONAL _(Seção :ri)_ 

Rubem Medina ............. __. ....... . 
Saramago f>Tn .. heiro . : . .. : . .. ::-:: .. 

.,. -Sebastião Ata! de ..........•..•••• 
·-'---Sebastião Nery ................ ,._., •. 

Sérgio Lomba ....... "" ............ -
Simão Sessim ................ _ .... . 
Walter Casanova ........ ~ .. ·--·. 
Wilmar Pai is .•... ·-· .............. . 

• • D-ELN~P_Os DA ~SSEMBL~IA 
LEGISLATIVA 
Alexandre Farah ...............•. 
Carlos Fayal ...• -. -~ .. -· ......... . 
Eduardo Chuqhy ..........•...... 
Jose"üomes-Talarico-: :. : . ... : .... 
Pâuío'dúentar ..... ~·· .. : .. .•.... 
Paulo--Ribeiro . ~ .... , . ::_.- . : ....... 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

SENADORES 
Alfredo Campos ................. . 
Itamar Franco ..••...•• : .• ••.••••• ,., 
Morvan Acayaba ........••.•....• 

DÉPUTADOS 
Aécio Cunha ....... -· •..... .: .. ..• 
Anlbal Teixeira ...... :- ........ __ _ 
Antônio Dias ................... . 
Bonifácio de Andrada ............ . 
Carlos Cotta~ ... ·

0

• ....... ~--=- --· -~ 
· _6_arlos Eloy ............... -- -· ..• 
·Carlos Mosconi .. _ .............. .. 
Cássio Gonçalves ................. . 
Castejon Branco ..... _ •.. ~., ..... . 

• - CfirisTovam Chiaradia ............ . 
· Emflio Gallo .................... .. 

~- Emflio Haddad ................... . 
Gerardo Renault ...............•. 

· ="Homero Santos .................. -
Humberto Souto ...........•...•. 
Israel Pinheiro .........•.•..•.... 

· Jairo· Magalhães ...........•••... 
João Herculino ..... . •, ...•... : .•. 
Jorge Carone .................. .. 
Jorge Vargas ....................... . 
José Aparecido .............. --- .. 
José Carlos F-agundes ..• :-:--:-: .•.... 
José Machado ................ .. 
-José Maria Magalhães ........... . 

· José Mendonça •cte Morais ....... . 
-.José Ulisses .................... . 
·Juarez Baptista ............. -~--. 
Júnia Marise·-..... -; -~ ..••••• c-•••• 

-Luís Dulci ..................... .. 
Luiz B•accarini .................. . 
Luiz Leal ........... ·--- ........ . 
Magalhães Pinto ........... ·-· ... . 
Manoel Costa Júnior ............ . 
Marcos Lima ..........•.••..•... 
Mário Assad ................... . 
Mário de Oliveira ............... . 
Maurício Campos .................. . 
Melo .Freire ..... •o• .............. . 

- Milton Reis ....................... . 
Navarro Vieira Filho ............ .. 
Nylton Vellóso . : ........ ·--- .... . 
Oscar Corrêa Júnior .............. . 

Janeiro de 1985 

Oswald() Murta_.· _,_. o· ...•• _ ... o· •. · 
- . Paulino Cfcero de Vasconcellos .. . 

Pimenta da Veiga ................ _ 
Raul Belém .............•.•.•.•. 
Raul Bernardo .......•..•• ~- .. .. 
Ronaldo Canêdo ........ ·-· ..... . 
Ronan Tito ........................ . 
Rondon Pacheco .............•.. 
Sérgio Ferrara ................. · •. -

· Silvio Abreu Júnior .............. .. 
Vicente Guabiroba ................ . 
Wilson Vaz .............•.•...... 

DELEGADOS DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA . . 

-· Adem ir Lucas Gorne·s . _ ; .... ~ .. ·• _:: 
Dalton Moreira Canabrava ....... . 

- Elm-o Braz So-ares ...... ~. :· .... .. 
Felipe Néri de Almeida ... · .•.... :. 
Genésio Bernardino de Souza .. ; .. 
Jairo Magalhães Alves ............. . 

ESTADO DE SAO PAULO 

SENADORES 
Amaral Furlan ....................... . 
Fernando Henrique Cardoso ...... . 
severo- Gomes .............. - •... 

[í'EPUTÀbb-S-
Adail Vettorazzo ................. . 
Airton Sandoval ....• _ ........... . 
Airton So.ares .................•. 
Alberto Goldman ............... . 

· - Á[cides Franciscato ...........••• 
Armando_ Pinheiro ...•...•....• ·
Aurélio Peres .....•.........••.. 
Bete Mendes •....... ·-~ ..... ___ _ 
Cardoso Alves .....•........• , _ .•• 

_ Gel sei· Arnaral ........... : .. -~-~- ·-
Cunha Bueno ....... , .......... -- . 

. Darcy PassQs .................. . 
Dei Bosco Amaral ..............•.• 
Djalma Bom ................... . 
Diogo Nom.ura ....... ~ ....... " ._ 
Doreto Campanari . ·-· ......... .. 
Eduardo Matarazzo Suplicy ...... . 
Este\11!rn. Gaivão _ ..... _ ......... _. .. __ . 
FarabuiJni _Júni.or_ . ·~ . .., . , ..... _.,, ·=· 
Felipe Cheidde .......... ·-----·--
Ferreira Martins ...........•..•.. 
Flávio Bierrenbach ............••.. 
Francisco Amaral ..........••. ·-· 
Francisco Dias .. -? ._ ............ ·•·•·-

Freitas Nobre ........... : _ _- ..... .. 
Gastone Righi ................. .. 
Gióia Júnior ................... . 
Herbert Levy .... , .............. . 

. Horácfo Ortiz •. _ •...... -~- ---- .. _ .. 
lrma Passoni ..................... . 
Israel Dias-Novaes .......••....•• 
João Bastos ..................... -
João Cunha ............ _ ....... .. 
João Hermann Neto .............. -
José Camargo ._._ ..•... ,-........• 
José Genoino .................... . 

.Maluly Neto ............ _. ........ .. 
Márcio Santilli ..................... . 
Marcondes Pereira ............... . 
Mário Hato ... : . ........•.•.. , .. . 



Janelro de 1985 

Mendes Botelho ................ . 
Mendonça Falcão ............... . 
Moacir Franco ................•.•. 
Natal Gale .........•............ 
Nelson do Carmo ............... . 
Octacflio de Almeida ............ . 
Pacheco Chaves ............... . 
Paulo Maluf ...... ·-· ........... . 
Paulo Zarzur ........ : . .......... . 
Raimundo Lefte ....... """" ... -~ ·--~~ 
Ralph Biasi .................... . 
Renato Cordeiro ........ ~ ... c. ; .. .. 
Ricardo Ribeiro ............ ~- ....•. 
Roberto Rollemberg ............ ~ .. 
Salles Leite .•..•................. 
Salvador Julianelli .............. . 
Sarnir Achôa .................•.. 
Theodoro Mendes ............... . 
Tidei de Lima .............. ' ...... . 
Ulysses Guimarães ............... . 

DELEGADOS DA ASS•EMBLeiA 
LEGISLATIVA 
Aloysio Nunes Ferreira Filho ..... . 
José Yunes .... , ...... .-. ,,- ...... . 
Laerte Pinto .................... . 
Luiz Carlos Santos .....•......... 
Mauro Bragato ................. . 
Néfi Tales ............•......... 

ESTADO DE GOlAS 

SENADORES 

Benedito Ferreira ............... . 
Mauro Borges ............•....•.. 

DEPUTADOS 

Aldo Arantes ........•...• ·-· •.•. 
erasilio Caiado ............••••... 
Fernando Cunha ...........•....... 
Genésio de Barros ...........•.•. 
lbsen de Castro .............•... 
Iram Saraiva ....•............... 
lrapuan Costa Júnior .........•... 
Iturival Nascimento ............... . 
Jaime Câmara ......••. ·-· .•..... 
João Divino .......•............. 
Joaquim Roriz .....•.•..........• 
Juarez Bernardes ........•. , ..... 
Paulo Borges ......•.•.......... , 
Si queira Campos ................ . 
Tobias Alves ................... . 
Wolney Siqueira •........••....... 

DELEGADOS DA ASSEMBLeiA 
LEGISLATIVA 

Angelo Rosa Ribeiro ............ . 
Divino Nogueira Vargas .......•... 
Frederico Jaime Filho ........... . 
José Edmar Brito Miranda .....•.. 
Juarez Magalhães de Almeida .... 
Milton Alves Ferreira ...........•. 

ESTADO DO MATO GROSSO 

SENADORES 

Benedito Canellas ........•....... 
Gastão Müller .................... . 
Roberto Campos ..•.......... ~ ..... -

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã~ m • ~ ~=- r---r. -- _-.' -- '~ "'-. ..:1.- ..; ,...._.-_- ~- • • ~-.._<' ~--. . 

DEPUTADOS 

Bento Porto_ .. _._.,._. ·:·c·:..c·:•. • ..- ><• • • 
CrTstTno-·cortes ................... . 

"Dante de Oliveira .... :.· .. : ......... . 
Gilson de Barros ............... . 

··-Jonas Pinheiro ....... ""'". ····~-~ .. . 
.. -~ Maçâo Taclano ...•. : ........ :~ ••.. 

Márcio Lacerda ..... " ••.....••.•.. 
··Mil tem. Figueiredo ....• , ...... ., ••.. 

DELEGADOS DA ASSEMBLeiA 
LEGISLATIVA 

Ary Campos ... :: ._, ~ ..... _ .• ,~ ... _ 
F~ancisco tl(lonte_iro _. ·~·-· .. , . '-'··- .. . 
Ninomiya MLguel -~~· .... --~'" ..... . 
O~car' J'!ibeiro .• , • ·~ .•. -~-----~" .. __ .• 
l.tbiratal}_Spinelli ....... ~·. ,._,-<-· .. 
Zanete: _Ça@iDar . , •. . _.v .•••••••• 

ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL 

SENADORES 
José Fr_itgeHi ......... _ .......... . 
Marcelo Miranda ...... _ ............ . 
Saldanha Derzi ................. ·. 

DEPUTADOS 
Albino Coimbra ................... . 
Harry Amorim .................. . 
Levy Dias ...................... . 
Plfnio Martins .........•.•.•... ~ •. 
Ruben Figueiró .... ·-· ........... . 
Saulo Queiroz ................. .. 
Sérgio Cruz .................... . 
Ubaldo Barém .................. . 

-_.~ PELEG_f,QOS QA ASSEMBL~IA 
- ·LEGISLATIVA 

·Anis Faker .........•..•.... ~-- .• 
Gandi Jamil Georges .....••. ·-··. 

. . Roberto Moaccar Orro ......•...• 
·• ·"Valdir Pires Cardoso .............• 

V alter Pereira de Oliveira .......•. 
Walter Benedilo Carneiro .....•. ·-

_..;.; >"' • - - - ~ -

ESTADODO PARANA 

SENADORES 

. Affonso Carrtargo ...............• 
" Alvaro Dias ............•..• ·--·· . 

Enéas Faria ..................... . 

DEPUTADOS 

Alceni Guerra .................... . 
Alencar Furtado ................ . 

-Amadeu Geara ................ .. 
.·Anselmo Peraro ................ . 
Antônio Mazurek ............. ·-. 
Antônio Ueno ........ ·-· ........ . 
Aroldo Moletta ....•.............. 
Ary Klfuri ...............•....... 
Borges da Silveira ..........••••. 

o, Celso Sabóia .......•..•..••.•.. 
- Dilson Fanchin .................. . 
·Fabiano Braga Cortes ........... . 

Hélio Duque_ .... --~ ............. . 
lrineu Brzesinski _ ... · ...........•.• 

·Halo Conti ..................... . 
·José Carlos Martinez , ........... . 
José -Tavares · .................... . 
Luiz AntôniQ Fayet .............. . 
Maltes Leão .................•... 
Norton Macedo ................... . 

- Oscar Alves .................... . 
Os~~! do Tr~~isan ,.,.,.""""······•, .-. ,-. -, c 
Otavio Cesano .................. .. 
Paulo Marques .................. . 
Pedro Sampaio ......•...•.•..... 
Reinhold Stephanes ......•....... 
Renato 9ernardi .............•... 

· Renato Loures Bueno ............ . 
· Renato Johnsson ................ . 

Santinho Furtado .......•......•. 
Santos Filho .................... . 
Sebastião Rodrigues Júnior ......• 
Valmor Giavarina ................ . 
Walber Guimarães ... -.......... ; . 

DELEGADOS DA ASSEMBLeiA 
LEGISLATIVA 

-Amélia Hruschka . ·-· ........... . 
Aníbal Khury .................... . 
Antonio Martins Anibelli .......... . 
Arleir Tílfrid Ferrari Júnior ........ . 
Artagão de Mattos Leão ......... ,. 
Eduardo Baggio ................ . 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SENADORES 

Jorge Bornhausen 

DEPUTADOS 

AC!hemar Ghisi .......•.•... __ .. . 
·· "Artenir Werner ................. . 

Casildo Maldaner ............... . 
Dirceu Carneiro ........... _ .... . 
Epitá"cio Bittencourt ............•. 

-Evaldo Amarai .................... . 
Ivo Vanderlinde ........•.......•. 
João Paganella ............•...•. 
Luiz Henrique ................... . 

• Nelson Morro •.........•.•....... 
Nelson Wedekin ................ . 
Odilon Salmo ria -· .............. . 
PÇIUIO Melro ..................... . 
PedtQ Colin .................... . 

. Renato Vianna ...........•...... 
Walmor de Luca .............•• _ 

DELEGADOS DA ASSEMBLéiA 
LEGISLATIVA 

Aldo Pereira de Andrade ........... . 
.Amílcar Gazaniga ...........•.... 
Moacir Bertoli .................. . 
Neudy .Primo Massolini ....•.....• 
Ruberval Francisco Pilotto ....... . 

-Salomão Antonio Ribas Júnior ... . 
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ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL 

SENADORES 

Carlos Chiarelli .............•...• 
Octávio Cardoso .... ·-· .. "'' ...•.. 
Pedro Simon ................... . 

DEPUTADOS 

Aldo Pinto ........ - ••.•......•. 
Amawy Müller ................• >O 

Augusto Trein ......•........••• __ . 
Balthazar de Bem e Canto .......• 
Darcy Pozza ................... . 
Emídio Perondi .......•........•.. 
Floriceno Paixão ................. . 
Guido Moesch .................... .. 
Hermes Zaneti ................. . 
Hugo Mardini ................... . 
lbsen Pinheiro .................. . 
lrajá Rodrigues ....... ·-· ....... . 
lrineu Colato ................... . 
João Gilberto ................... . 

D:tARIO DO CONIGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Jorge Uequed .............•..... 
José Fogaça ....... : ...•.•...•..• 
Júlio Oostamilan ............... . 
Lélio Souza .................... . 
Matheus Schimidt ............... . 

. Nadyr Rossetti ................. . 
Nelson Marchezan ..•...... _ ....•.. 
Nilton Alves .................... . 
Oly Fachin ..................... . 
Osvaldo Nascimento ............ . 
Paulo f1.1inçaronª ..... ,,.'" .. _, .. ,_-"'. 
PeJ;Iro. _Gerroªno_ , . _ ... -· .......... . 
Pr<!.tini 4e_M_on;~is ................. . 
Rosa Flores .................... . 

_ Rub-ª!l!l Ard_t;l__Qg_hi ..........•..... 
$iegfrie_d ti e use r ......... -...... . 
Sinval Guazzellí ................• 
Victor_:::[aq_çioni : . •. : . .... _. : . ..... · 

DELEGADOS DA ASSSMBL~IA 
--LEGISLATIVA 

Airton V•argas .................. ·- .. 
. Camilo Moreira ................. . 

Janeiro de 1985 

Lu iz Fe rn ando Staub ............ . 
Pedro Américo Leal .....•.....•.. 
Roberto Atayde Cardona : . ....... . 

-- Valmir Susin ......... -.......... -. 

TERRITóRIO DO AMAPA 

DEPUTADOS 

Antônio Pontes ......•........... 
Clark Platon .........•.......•.. 
Geovani Borges ................ . 
Paulo Guerra ................... . 

TERRITÓRIO DE RORAIMA 

DEPUTADOS 

Alcides Lima •................... 
João Batista Fagundes ........... . 
Júlio Martins ................... . 
Mozarildo Cavalcanti ............. .. 

senador Henrique 5antillo 
Primeiro-Secretário 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA I• REUNIÃO PREPARATÓRIA, 
EM 27 DE FEVEREIRO DE 1985 

1.1-ABERTURA 

1.2-FALA DA PRESIDENCIA 

Finalidade da presente reunião, destinada à eleição 
e posse do Presidente do Senado Federal para o biê-
nio I985/I986. ·----

1.3- ELEIÇÃO DO PRESIDENTE 

IA-PROCLAMAÇÃO DO SR. JOSf'. FRÃ
GELLJ, PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

1.5-PRONUNCIAMENTO DO SR. MOA· 
ÇYR DALLA AO PASSAR A PRESIDENÇIA DO 
SENADO FEDERAL . 

1.6- PRONUNCIAMENTO DO SR. JOSfl 
FRAGELLI AO ASSUMIR A PRESIDENCIA 

1.7- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação da 2• Reunião Preparatória a realizar
se hoje; às IS horas e 37 minutos, destinada à eleiÇão 
e posse dos demais membros da Mesa. 

SUMÁRIO 

I.8- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 2• REUNIÃO PREPARATÓRIA, 
EM 27 DE FEVEREIRO DE 1985 

2.I -ABERTURA 

2.2- FALA DA I'RESIDENCIA 

__ J:_ihalida'Q_c;_d_a presente reunião, destinada à eleição 
dos Vi~P_residentes, dos Secretários e dos Suplentes 
de Secretârio da Mesa do Senado Federal para o biê
nio. 85/86. 

2~3- ELEIÇÃO DOS VICE-PREliiDENTES 

2.3.1- Proclamação dos Srs. Guilherme Palmeira 
e Passos Pôrto~ respectivamente, 19 e 29 Vice-
Presidentes do Senado Federal. 

2.4- ELEIÇÃO DOS SECRETiÚiJOS-

Proclamação dos Srs. Enéas Faria, João -LObo, 
Marcondes Gadeiha e Eunice Michíles, respectiva
mente, {9, 29, 39 e 4~>~Secretârios. 

1.5- ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DE. sE: 
CRETÃRIO 

Procl~maÇão dos Srs. Martins Filho, Benedito Ca
nelas, Alberto Silva e Mario Maia, Suplentes de Se
cretário. 

2.6-0FICIO 

Subscrito pelo Presidente e pelo Secretário-Geral 
do Partido da Frente Liberal, comunicando a publi
cação no Diário Oficial da U Õião, dos a tOs cOristituti
vos do referido Partido. 

V~,- ÇOMUNlCi\ÇÃO DA PRES!DENCIA 

- Conyocação de s~são solene do Congresso Nacio
nal destinada à instalação da 3• SessãO" LegishitiVa 
Ordinária da 47• Legjslatura. 

2.8- ENCERRAMENTO 

3-SE;CJtETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 111 a 5 de de
zembro de-1984. -

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI· 
DOS 

Ata da P Reunião Preparatória, em 27 de fevereiro de 1985 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e José Fragel!i 

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

Jorge Kalume- Altevir Leal- Márío Maia- Euni
ce Michlles - Fâbio Lucena - Raimundo Parente -
Ciaudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
- João Castelo -- José Sarney - Alberto Silva -
Helvídio Nunes - Joào Lobo_- Almir Pinto~ José 

Üns-:- Vfrgmo Távora- Car~oS Alberto_- Ma~cyr" 
Duãi.Ye - Martins Filho - Huffiberto LuceDa - Mar
condes Gadelha- Mitton Cabral- Aderhal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel - Gufiherme Palmeira 

_---=- Carlo~Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior -Luiz Viana- João Calmon
José Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo~ 
to- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar 

Franco - Morvan Açayjlba _- Alfredo Campos -
Amaral Furlan --Fernando Henrique Cardoso- Seve
ro_Oomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão Müller
Robert_o Ol.mpos- José Fragelli - Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi- Affon-so Camargo- Álvaro Dias 
- Enéas Faria- Jaison Barreto -Jorge BornhaUsen 
- Lenoir Vargas- Carlos Chiare!H- Pedro Simon-
Octávio Cardoso. 
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ÀIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

AlOISIO BARBOSA DE SOIIJZA 

Dirotor Exec::utjvo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativo 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista. de 
presença acusa o comparecimellto -de 68 Srs. Senadores. _ 
Havendo número regimental, declaro aberta a reunião. 

Sob a proteção de Deus, inicíamos nOSsos trabalhos. 
.A presente reunião preparatória destina-se à eleição 

do Presidente do Senado Federal, que dirigirá oúfaba
lhos da Casa durante a 3• e a: 4• Sessão Legislativas da 
47• Legislatura. 

De acordo com o disposto no art. 63 do Regimento In
terno, a eleição para Presidente do Senado Federal far
se-á por escrutínio seCretO e maioria de VotOs, preserikã 
maioria- da- composição da Mesa. 

Passa-se à votação: 
O s-r. 1~"-Secretârio vai proceder à cliariiada dO-Norte 

para o Sul. À medida em que os Srs. _Senadores forem 
sendo chamados, deverão se dirígif à cabine indevassã
vel, junto às cabines de telefones_ Q.o plenário, onde se en~ 
contram as cédulas e sobre cartas que deverão ser_ depo
sitadaS na urna localizada à frente da Mesa. 

O Sr .. 19-Secretârio procederá à chamada dos Srs. Se
nadores. 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal --Mário Maia - Euni..: 
ce Michiles - Fábio Lucena -:-_Raimundo Paren_te ~ 
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir SoareS 
- Aloysio-chaves- Hélio Guelrps- Alexª-n.dx:e Costª _ 
- João Castelo - José Sarney - Albert.o_ Silva ~--
Helvídio Nunes -João Lobo - Almir _Pinto - JÕsê
Lins - Virgílio Tâv_ora - Ca-dos Alberto - M(lacyr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha- Milton CabraL-:- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco .Maciel - Guilherme Palmeira 
-Carlos lyra- Luiz_ Cava_l~nte-----:- Albanp Franco ....:... 
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viãria --João Calmon
José Ignâcio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo
to - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino.-- Ita_mar 
Franco - Morvan Acayaba - Alfredo Campos - -
Amaral Furlan -Fernando Henrique Cardoso- Seve
ro Gomes - Benedito Ferreira~ Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Can.elas- Ga:Stão MUller--
Roberto CampoS -- Jost Fragelli - Marcelo Miranda 
- Saldanha Derzi- Affonso Camargo __:__Álvaro Dias 
- Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen 
- Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon---
Octávio Cardoso. --- - - -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está cone 
cluida a votação. 
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Via Superfície: 
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Exemplar Avulsa, Cr$ 50,00 
Tira$Jem: 2.200 exemplares 

Convido os Srs.. Senaaor~ .JV<1..v --~~~ 

Müll~r para S~r~~ de fis~is. (Pausa.) 
Vai se pioceder à contagem das sobrecartas. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Foram en
contradas na urna 68 sobrecartas. O 1lÜ_mero coinciQ_e_ 
com o número de votantes. 

Vai~se passar à apuração. 

O SR. Jose lGNÁC!O FERREIRA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

-O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Datla) - Conced_o_ a 
paiVi-a 3o nObre ·seltad0f--Jcisê IgnâciO Ferr"élrà, j:.C:la~ or-
~eii"I:: ---- -- -= --· . -- - . .. .. -. . 

O SR. Jose IGNÁC!O FERREIRA -Sr. Presiden
te, requ_eíro a V.El'ta. que os votos sejam enunciados em 
voz alta, à propoição em que forein sendo retirados das 
sobr~:tas_. _\~.~!mas.) 

O SR-~PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O~r. !'
Secretário atenderá a reiviridicação do eminente Senador 
José Ignâcio_Ferreira. 

(0~-Sr. 1~"-SecTetâdO esclarec_e que alguns votos jâ ti
nham sid_o r~tirad.os das soQreçartas.) 

Procede-se à apllr~ção. 

O SR. PI!ES!PENTE (Moacyr Dalla)--., Está conclufda 
a aPuração, ciue acusa o seguinte resultado: 

Para Presidente do Senado Federal, Senador José Fra
gelli, 38 votos. 

Para Presidente do Senado Federal, Senador Luiz Via
na, 29 voto"s. Houve I voto em branco. 

Tenho a honra de proclamar eleito no cargo de Presi
defite dO -senado Federal, para a "3• e 4• sessões legislati
vas da, 47t- Legislatura, o nobre Sr. Senador José_ Fra-
gelli. (P-ãfmas.) · - -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) :- Srs .• Senado
res: 

Assumi ã- Presidência do Senado Federal, em decor
rência de iflfausto aconte_cin).entO par~ esta CaSã e para a 
Nação: o iriespet:ado -fãlecimento do inolvidável Presi-
dente Senador Nilo Coelho. _ 

Â dor que senti pela perda do amigo, do companheiro 
e. .do Uder, somou-se o peso da responsabilidade de 

-substituí-lo na condução_ dos trabalhos legislativos; 
numa fase crucial da vida parlamentar. 

No momento em que fui guindado a tão alto posto, 
pela confiança unânime de V~ Ex•s, tomei COnSCiência da 
Colnptexidade da tarefa que me era cometida. 

1lativa, pre
via que, em seu cuuv, <»....._. __ . .Caminhos a 
serem trilhados pelo Brasil nos próximos tempos. E aler
tava para a grave e pesada responsabilidade do Congres
So Naciónill, em virtude -da importância sirigular de um 
período que fatã.lmente seria marcado por mutações 
políticas que culminariam com o fim de um ciclo da vida 
brasileira. 

Os--acontecimentos provAram o acerto_de minha previ
são. Abre-se para o País uma nova era, que todos espera
mos seja de c-onsolidação dos ideais democrâticos, de re
cuperação económica e de promoção da justiça social. 

O Poder Legislãtivo como um todo, e o _Senado Fede
ral, como sua Cãsa fiais alta, cumpriram sua miSsão:Al· 
tas doseS de paixão e di:. radíciãlismos, n.-aturaís qUando se 
encontra em jogo a disputa pelo poder, por vezes se fiZe
ram sentir. 

Mas o processo político se desenvolveu sem traumas 
maiores, merca do espírito público e do patriotismo de

- monstrado por todas as facções empenhadas na luta. 
Estou certo de que todos nós cumprimos nosso dever 

De minha parte, acredito não ter desmerecido a con
fi:iriça de meus Nobres Pã.res. 

-cOnsciente da- melindrosa posiÇão de Presidente do 
S~il.açlg ~- Qq_ C9!18r~so em épo~s de exaltação parti
dária, c~mo foi a que atravessamos, firmei o propósito 
de r~ger- minha conduta pela Constituição e pelas nor
mas regimentaiS. Estou convicto de não me ter afastado 
delas. 

Volto à minha trincheira, agora na bancada da Opo~ 
sição, disposto a._ continuar trabalhando pela grandeza 
do Senado e. do Poder Legislativo, pelo meu sofrido 
povo capixaba e por todo esse imenso Brasil. 

-Srs. Senadores: 
Agradeço-lhes a cooperação que me prestaram, no de> 

sempenho da tarefa de presidir esta augusta Casa. Meu 
reconhecimento especial aos líderes *loysio C_haves, 
Humberto Lucena, Nelson Carneiro e Roberto Saturai
no, __ os quais, ·nas ocasiões mais diflceis procuraram~ 
colocar-se em sintonía com as decisões desta Presidência. 

Por dever de justiça, faço questão de realçar o apoio, a 
dedfcação e a lealdade de meus coÍnpanheiros de Mesa 
Diretora, tanto os de meu Partido como os do PMDB, 
os emirienteS Senadores Lomanto Júnior, Jaison Barre
to, Henríque SantilÍo, Lenoir Vargas, Milton Cabral, 
Raimundo Parente, Almir Pinto, Odacyr Soarc;s e Mar
tins filho. 

Grato sou, por igual, ao funcionalismo da Casa quci a 
todos nos dã suporte para o desenvolvimento de nossos 
trabalhOs. 
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Srs. Senadores: 
Antes de deixar esta cadeira, felicito a Casa pela 

eleição de seu novo Presidente, o eminente Senador José 
Fragelli. 

Tenho a certeza de qUe S. Ex•, por seus ornamentos 
morais, por suas virtudes parlamentares, por sua estrutu~ 
ra de perfeito homem público, saberá liderar-nos pelos 
caminhos que levem o Legislativo à sua afirmação como 
verdadeiro poder. _ 

Convído S.Ex•, -Sr. SeD.ador Josê- Fragelli, a assumir a 
presidência doS trabalhos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi._Pronuncia o se
guinte discurso.) -

Srs. Senadores, Srs. Deputados, minhas senhoras, 
meus senhores: 
~ um privilêgio tomar assento a ~sta me_sa, neste ins

tante, pela bondade dos meus ilustres pares, que honra
ram aquele que, por sua ativTáade -na política provinCía:- · 
na, em lides que se alongam por quarenta_ anos, jamais 
alimentara a pretensão de atingir tão~ dignificantes 
funções. Compreendo aS reSPOnsabilidades que me aco
metem a partir deste momento. As transformações por 
que vão passar as nossas instituiçõiSCO:In a nova RC
pública, desde a posse do preclaro P~.esidente Tantredo 
Neves, exigem de cadii brasileiro e, particularmente, de 
cada um de nós nesta Casa, reflexão, trabafho, espírito 
público e preocupação pelos anseios do povo, que os ma
nifestou na mais memorável campanha cívica que este 
pais assistiu. -

Substituo nesta Presidência o -eminente Senador Moa
cyr Dalla, que encerra a sua gestão com a estima e a con
sideração de todos o Srs. Senadores, bem como os 
nobres companheiros _de Mesa, que deram a sua contri
buição aos trabalhos desta Casa durante os últimos dois 
anos. 

Aqui se reúnem todas as forças político-partidárias 
que formam o Senado. da Federação; aqui dividem as 
mesmas responsabilidades todas as legendas nele repre
sentadas. Só poderia ser assim, uma vez abertas as com
portas da liberdade e conseqUentemente participação do 
povo no processo político. Processo que, na democracia, 
é visceralmente dialético, no qual a regra é o debate, a 
crítica, a discussão, expressando-se pelo governo da 
maioria, com a colaboração e a fiscalização da minoria. 

A maioria monolftíca de ontem passa a ser a minoria de 
hoje, defrontando-se com uma maioria-compósita, maS 
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unida nos propósitos e objetivos de uma renovação ins~ 
pirada nos anseios populares proclamados explosiva
mente no movimertto das diretas-jâ. Pela primeira vez, 
foi o povo, e não as cúpulas e elites partidárias, quein di~ 
tau novos rumos à politica nacional. Os doutrinadores e 
clemJistas da_ nossa sociologia política apontavam como 
fatcir preponderantemente impeditivo à instauração da_ 
dei-11ocr8.cia nO Brasil- a ausência do povo nas grandes 

- ca:mpanhas eleitorais. Oliveira Vianna obs.erVav8. a inuti-
Ii_d_ade dessas campanhas para granjear votos, por meio 
da granjeio de c_onvicções, e sobretudo pela fixidez e 
imutabilidade dos quadros partidários, não conseguin
do, as propagandas _eleitorais, modificar num ápice a sua 
estabilidade. O ano político de 84 transformou a realida
de nacional, e nem aquela tradicional fixidez e imutabili
dad_e dos quadros partidários póde resistir ao ímpeto 
avassalador das vozes populares nos grandes comícios, 
em_ que a oratória dos político:; foi apenas um eco dos 
clamores das massas. o fato antes impeditivo, é, agora, o 
fator deteoninante. Ppis, afinal aí está o povo. 

A sOciedade bi-asiieira, por iodos_ os seus segmentos 
sociais, queria e quediberdade para reconstruir a sua de
mocracia e austeridade no trato da coisa póblica para 
restaurar a dignidade nacional. Com dignidade e_ decên
cia, a alma brasileira acredita que q corpo nacional se 
reerguera. por si. O Poder Legislativo terá responsabíli~ 
dade específica nessa magna tarefa e não menor que os 
demais Poderes ,da República. Cumpre, ante~ de tudo, 
que volte a tomar posse de si mesmo. Que passe a ser um 
Poder, não apenas na concessão escrita das prescrições 
constitucionais das suas prerrogativas e funções, mas no_ 
exercício efetivo dos poderes que expressam. O Legislati
vo não poderá Ser indulgente na comp~reensão. e na apli
cação dos seus poderes, fraquejando ou· abdicando- e 
quanto já fraquejou e quanto já abdicou!- pelo alicia
mento ou piissão de quaisquer forças, porque a indul
gência própria seria maior- que o crime de outrem. 

Daí que a Direção do Senado e do Congresso, que 
1gora se empossa, há de zelar pelas atribuições e prerro
gativas inalienáveis do Poder, e mais que·isso,pelo-seu 
exercício, faiendO da doutrina constitucional que a c_on

-sagra nos textos, um instrumento de ação que as valorize 
na prática, até mesmo restaurando praxes republicanas 
que duraram até 64. ta única maneira do Congresso dar 
a sua indispens~vel colaboração para que o governo do 
P9vo·, seja", semp!e, governo_ pelo povo, para o poyo e 
acreSceritaria; com o poVo:Vili o problema, com a acui-
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dade que era muito sua, Pontes de Miranda, quando dis
se que, para que se governe com o povo, é preciso que 
subsista o assentimento popular, não só no instante da 
inveStidura no poder pelo sufrágio, mas em todo o curso 
do_ mandato, "Os governantes eleitos- insiste_o saudo~ 
so jurista e ideólogo- Deputados, Senadores, Vereado
res, Presidentes, ÇJovemadqres, Prefeitos são comis
sários ou delegados do povo, e como tais, o que lhes 
curllpre, para não traírem, é fnteirãr-se da vontade do 
-povo, realizando-a i1õ-âia-a-dia do exercício do manda~ 
to". Corno propriedade. Deputados, Senadores, Verea
dores, foram também designados comQ. "governadores 
eleitos"~ porqu-e a participaÇão do Poder Legislativo, no 
governo da sociedade, em nada deve perder erl"l: força e 
responsabilidades, para o governo eleito do Poder Exe
cutivo. E se há uffi compromisso maior dos representan
tes legislativos, é o da_ ma.!lutenção sem transigências dos 
poderes da sua competência, concorrente ou exclusiva, 
prescritos no· pacto fundamental que embasa a democra
cia. 

_Saudemos, pois, o Novo Parlamento, retratado coffio 
todos o queremos: ético, livre e independente. 

Ousaria dizer que procedendo nestes termos, este Con
gresso recebeu uma nova investidura popular na campa
nha das diretas, do mesmo modo que o futuro eminente 
Chefe do Governo. A sensibilidade dos políticos porta
dores dos mandatos que exercem, recompondo os qua
dros partidários rio LegislativD,já ê uma prova de acata
mento daquela vontade popular, que vale por uma reno
vação" da Confiaõça neles depositada no momento do vo
to, não importa o tempo e a forma da sua expressão. Um 
novo Executivo, um novo Legislativo, para uma nova: 
República. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Antes de en~ 
cerrar 9S t_rabalhos, convoco os Srs. Senadores para a se
gunda r~união preparat&ía, a realizai---se às 15 -horas e 37 
minutos, a fim de se proceder à eleição e posse dos de
mais membros da Mesa. 

Convoco, ainda, sessão solene do Congresso Nacio
nal, a realizar-se no dia I~' de março, às 10 horas, no ple
nário da Câmara dos Deputados, destinada à instalação 
dos trabalhos da 3~ Sessão Legislativa Ordinária da 47• 
Legislatura. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 34 minutos.) 

Ata da 2~J. Reunião Preparatória, em 27 de fevereiro de 1985 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Guilherme Palmeira. 

ÀS /5 HORAS E 37 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: -

Jorge Kalume- Altevir Leal- MáriO Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves --: Gabriel Hermes- Hélio dueiros 
- Alexandre Costa - João Cãstelo - José Sarney -
Alberto Silva- Helv(dio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto -José Lins- Virgílio Távora ....:... Câi-los Alberto 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Luce
na - Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Aderbal 
Jurema·- Cid Sampaio - M8.rco- Macicl- Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos- Põrto - Jutah_y 
Magalhães - Lo manto Júnior - Llliz Viana- João _ 
Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla · ~ 
Amarai Peixoto- Nelson Carneiro-Roberto Saturni-

'[tõ -~ Iiaffi_ar ~ranco_~-_.MRrvàn Ac;ay<i"b~- ~-AÍfre~o 
!:arriPos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes-- Benedito Ferreira- Henrique 
Santi1lo __ - Mauro Qorges- _Benedito Canelas- Gas~ 
tão Mal1er- Roberto Campos- Josê Fragelli- Mar~ 
c.elo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camargo ~ -
Álvaro Dias - Enéas F8.ria - JaisOn Barreto -Jorge 
Barn_hausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe~ 
dro Simon - Octávio Cardoso. 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre· 
sença acusa o_ comparecimento de_69 Srs. Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a reunião. 

Sob a proteção de Deus, iníciamos nossos trabalhos. 

_O SR. PifESií>ENTE (Josê Fragelli) ~ A presente 
i~_unfão_-d~tina~se à eleição e posse dos Vice-Presidentes, 
doS ~.ecr.etários, :aos Suplen_tes de S~retários da Mesa do 
Senado -Federal. 

Ó _SR. PRE;SIDENTE (José Fragelli) _,Passa-se à 
e~elção para preenchimento .dos cargos de 19 e 29 Vice
Presidentes. 

Vâi~se procéder à votação. 
O Sr. {~'-Secretário procederá à chamada, do Sul para 

o Nort~. À· medida em que forem sendo chamados, os 
Srs. Senadores deverão se dírigir à cabine indevassãvel, 
junto às cabines detelefone_s do PlemVio, onde se encon
tram as cédulas e sobrecartas que deverão ser deposita
das na urna localizada à frente da Mesa. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, peço a 
palavra par_a uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jpsé Fragelli) -Concedo a pa
lavra, para uma questão de ordem ao nobre Líder do 
PDS. 
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O SR. ALOYSIO CHÁ VES (PDS-· PA. Para..Jlma Pinto- Josê Uns,.....: Virgílio Távora- Carlos Alberto 
questão de ordem. Sem revisito do orador.)- Sr. Presiw - Moacyi Duarte- Martins Filho- Huffib~rto Lucew 
dente, Srs. Senadores; na - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal 

Apenas para uma melhor elucidação aos colegas de ______ Jurema_- Cid Sampaio - Marco Maciel -Guilherme 
Plenário, no sentido de que seja explicitado se o escruti- Palmeira -Carlos [yra - Luiz Cavalcante- Albano 
nio que vai se realizar a,gora se destina à eleiÇão do 19 c:; 29 ' Frailco -_Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Vice-Presidentes da Mesa do Senado Federal. Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana -João 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Informo a V. 
Ex• que jã anunciei a eleição para o preenchimento dos 
cargos de }9 e 2~'~Wce-Presidentes do Senado Federal. 

Procedewse à chamada. 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS.SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce MiChiles - Fâbiõ Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz -·Gaivão Modesto - Odaclr Soares 
~Aloysio Chaves - Gabrid Hermes- Hélio GueirOs 
--Alexandre Co-sta- João Castelo- José Sa~ey
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto - José Uns- Virgflio Távora- Carlos Alberto 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Luce
na- Marcorrdes Gadelha- Milton Cabral .....=. AderbRI 
Jurema - Cid Sampaio- Marco Maciel- Guilherme 
Palmeira- Ol.rlOS: Lyra- Luiz-Cavalcante- Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana -João 
CalmOn ....:... José lgnâcio Ferreira - Moacyr Dalla :....:.
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no - Itamar Franco - Morvan Acayaba - Alf~""'~do 
campos·:_ Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- SeverQ Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gasw 
tão Mcmer- Roberto Camjjós- José Fragelli- Mar
Celo Miranda- Saldanha_Derz~- Affonso Camargo- · 
Álvaro Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge 
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe
dro Sill!Pi:t - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está concluí~---
da a votação. - -

Solicito que seJa trazida a urna à Mesa, pa~a se proce
der à contagem das sobrecartas. 

Solicito a presença dos Srs. Senadores Gastão Mílller 
e João Castc:;lo, para atuarem como .fiscais da apuração, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O número de 
votantes coincide com o de sobrecartas encontradas na 
urna. 

Vai-se "proceder à aputação,.(Paus_a_.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ~o s~guipte o 
resultado da apuração; para 19-Vice:.Presidente, Senador 
Guilherme Palmeira, com 40 votos; Senador Odacir Soa._
res, 26 Votos; para 21'-Vice.:.-Presidente, Senador Passos 
Pôrto, com 34 votos; Senador Aderbal Jurema, _32 votos. 

A Presidência tem a honra de proclamar eleitos e de
clarar empossados os Srs. Senad?res, Guilherme Palmei-_ 
ra para a 1 ~ Vice-Presidência, e Passos Pôrto, para a 2• 
Vice-Presidêrrcia. 

Vai-se passár agOra à eleiÇão para preenchimento dos 
cargos de J9, 29, 39 e 41' Secretários. 

O Sr. !9-Secretãrio proCederá à chamada, que serâ fei
ta do Norte_ para o Sul. 

A Mesa esclarece que os Srs. Senadores devem votar 
para 19, 21', 39 e 49 Secretários numa s6 c;obrecarta. 

(Procede-se à votação.) 

Calmon - José Ignácio Ferreira - Moac~r Dalla ~ _ 
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturniw 
no - Itamar Franco - Mo~vao Acayaba - Alfredo 
CampOs~-Amaral Furlan- Fernando Henrique Carw 
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gasw 
tão_Ma!ler- Roberto Campos -José Fragelli- Marw 
ceio Miiai:tdi- Saldanha Derzi - Affonso Cilmargà- -
Álvaro Dias - Enêas Faria - Jaison Barr~to __:Jorge 
Bornhausen - Lenoir _Yargas- Carlos Chiarelli- Pe-
drÓ Sinlon-~~gc_~âvío ""Cã'rdoso. ·-

·o SR. PR"ESIDENTE (José Fragelli)- Está concluí
da a votação: 

Passa-e à apuração. 
Solicito a-presença dos nobres Senadores João Castelo 

!"Gastão Müller, para.à.tuarem como fiscais da ·apu-
raçã-o. · ~ 

Foram encontradas sDhrecartaS em núrrlero qUe coin-
cide Com o de vOtantes. ·· 

Passa-se à apuração da votação para Secretários. 
:PaUsa.) ·· ·--· - -" · · · -·-

O SR.. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Está concluJw. 
ia a ap_uraçào. 

Para 19-Secretário, Senador Enéas Fada, caril 54 vo
tos; para 29-SCcrelârio, Senador João Lobo, com 37 vo
tos; para 29-Secretârio, Senador Moacyr Duarte, com 2;] _ 
votos; pª_ra 39wSe:c~et-ª_fi!)_,_Senador !14arcondes Gadelha! 
com 47 __ voto_s; parã 49-Secreiãrio,-Senadoia Eunici Mi
chilles, co_m 37 votos; para 49-Secretário, Senador Carlos 
Alberto, Com 25 votos. 

k Presidência tem a honra de proclamar eleito~ e -d~ 
clara( empossados os Srs. Senadores: 11'-Secretário, Se
nadõTEnéaS Faria;_29-Secretário, Senador João Lobo; 
39-Se_Qret_ádo, Senador MarC:ond<bs Gadelha; 49-
Secretârio,_SenB.dQra Eunice MiChi\les. 

Co"nvido~~s-srs. Senadores eleifris para assumirem os 
seus lugares à mesa, a fim de se proceder à eleição dos su~ 
plentes de secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragêlli)--: V ai-Se pâ.Ssar 
à votação dos Suplentes de Secretário. 

O Sr. 19-Sécretário procederá à chamada dos Srs. 
Se~adores, dO_Sul pafa o Norte. 

(Procede-se à votação.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. 
SENADORES: . 

J_orge Kalume - Mário Maia - Eunice Michiles -
Rai~undo Parente - ClaUdionor Roriz - Gaivão 

_Modesto- Odacir Soares- Gatiriel Hermes- Hélio 
-Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo --José 
Sarney -cAlberto Sil~a- João Lobo_~- José Lins
Carlos Alberto - Moa_cyr Duarte~ Maxtins Filho -
Humbeito Lucena _:_ Marcondes Gadelha -- Milton 
Cabral - Cíd Sampaio- Marco Maciel- Guilherme 
Palmeira -- Lui~ Cavalcante-~ Lourival Baptista -:-:

_Ju4thy Magalpães - Lomanto Júnior- Luiz Viana-
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAltl OS-SlfS:-- J_oão Calmon_ -José_!g_n_!cio Ferféir~a-.:..:. Moacyr D8.Ua 

SENADORES: -~Amaral Peixoto - Nelson Carneiro--=-Roberto 

Jorge Kalume- Alteyjt_Leal- Mãrio.Mai_a- Euni
ce Michiles - F:~~io Luçena - Raimundo Par~nte -
Claudionor Roriz - Galvãq .Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio ChaVes -....:.....-uabrieJ Hermes..;.. H~lio G~~ir;s 

· -Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney
Alberto Silva =Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 

Satilrnino """':'" Itamar Franco - Morvan Acayaba -
Alfredo Câmpos - Amarâl Furlan - Fernando 
Htnrique Oi.rdôso; _-:- · Severo·~ Góíiiês ·....:--HenriqUe 
Santillo ----:- "1\{ã.Uro =BorgeS .~·. Bene(Hf()CâiielaS ~ 

,(jastlfo MCiil~::...: Roberto caln.PO.s_ ~ Jos~ F-raSelli ..:..... 
Marcelo- Miranda - S_~idanha Dcrzi - ÃffÕ.nso 

Cªm~rgo _- Álvaro Dias - Enêas Faria - Jaíson 
Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas -
Carlos Chiaielli - Pedro Simon - Octâvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Estâ 
concluída a votação. 

Convido aos Srs. Senadores Jorge Kalume e Gastão 
~íi~ler, _para atuarem como fiscais. 

Solicito _que o funcíOnãrio traga a urna até a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -
foram encont!'a_das _na urna sobrccartas em número que 
coiricide cOm O de votantes. 

Vai-se proceder à apuração da votação. (Pausa.) 

. -0 SR. PREsÚJENTE (Guilherme Palmeira) - Estã 
conCluída a apuração, com o seguinte resultado: 

·Martins Filho, 45 votos; Benedito Canelas, 29 votos; 
Albeito SilVa, 38 VOtOS; Mârio Maia, 35 vOtos; Moacyr 
Duarte, 1 vOto; Odacir Soares, I voto. 

·Proclamo eleitos _ suplentes de _Secretârio oS Srs. 
Senadores Martins Filho, Benedito_ Canelas, Alberto 
Silva e ~ãrio Maia. 

O Sr~-M~~cyr Duarte- ~r. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -
Concedo_ a_ palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, 
pela ordem. 

O SR. MOACYR DJ]ARTE- Sr. Presidente, a Mesa 
acaba de anunciar voto em favcir do meu nome. Creio 
que não fui candidato; conseqUentemente, esse voto não 
pode ser computado. Então~ é nulo o voto. 

o-- -sR. PREsiDENTE (Óuilherme Palmeira) -
EsclareçOiO nobfe Senador Moacyr Duarte que não" há 
candidatura. __ regist_rada; portanto, espontaneamente o 
Senador_escolh_e o seu candidato e, certamente, quiseram 
homenagear V. Ex~ com o voto. 

O SR. MOACYR DUARTE,-:: ST. Presidente, sem 
desejar cOiilfiü:lita-r a Mesa, a eleição que se procedeu 
agora fo1- para supleiltes. Conseqüentemente, eu não 
poderia ser votãdo neste escrutínio para 29 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Foi 
~totado para suplente, nobre Senador, espontaneamente, 
independente de registro de candidatura. 

Está completada a composição da Mesa que dit:igirá 
os trabalhos do Senado_ Federal nas duas próximas 
sessões_ legislativas. 

O S:R. PRESiDENTE (Guilherme Palmeira) 
SObre a rrieSa, exPediente que serã tido pelo Sr. J9 
Secretãrio. 

É lido o s_eguinte 
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Exm9 Sr. 
Senador Mo_acyr_ Dalla 
Presidente do S~mado Federal 
Nesta 
Senhor Presidente, 

Para os devidos fins, comunicamos a V. Ex~ que nesta 
data a Comissão_ Diretora Nacional Provisória do 
Par~do da Frente Liber.al, atendendo a dispositivos 
tegais, fez publicar nO Di~ rio Oficial da União, confofme 

-C6jiía 3Qe_Xa, oS ªtoS OOnsthutivos do referido Partido, 
_ c;:Õ_~preen_dendo o Manifesto de Lançamento, o Estatuto 
e o Programa Partidário. 

ComO poderá -observar V. Ex', são signatários do 
--"-----CifãdOManifesto, e portanto membros do Partido da 

-Frente Liberal DOS ditames âa lei, os Senadores Marco 
Maciel~ L~iz CaVãica-itte; Jorie Bornhausen, Guilherme 
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Palmeira, Benedito Canelas, Carlos Chiarelli, J o sê Lins, 
Claudionor Roriz, Eunice Michlles. Albano Franco, 
Aderbal Jurema, João Lobo, Marcondes-- Gadelha e 
Milton Cabral. 

Nesta oportunidade renovamos protestos de estima e 
consideração. -Senador Marco Maciel, Presidente
Deputado Saulo Queiroz, Secretário Geral. 

E o seguinte o Manifesto de Lançamento, Estatuto 
e o Programa Partidário do Partido da Frente 
Liberal. 

Partido da Frente Liberal 
MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO 

Os abaixo assinados, cidadãos brasileiros, no pleno 
gozo de seus direitos políticos decidem fundar o Partido 
da Frente Liberal, que se constituirá como pessoa 
jurídica de direito público interno, tendo como objetivo 
exercer atividade política e Partidáriã- nos -termos da 
ConstituiçãO da Rep'Ó.blica FCderativa do Brasil e da 
Legislação Partidâria e, em obediência ao- disPosto no 
Art. 5_1', n~' 1, da Lei 5.582 de 21 de julho de 1971 com a 
redação que lhe deu a Lei n~' 6.767 de 20.12.79, e indicam 
a seguinte ComiSsão Diretora Na~ia:Iial_ Pr~visória: 
Governador Jos~ Agripino Maia; Éx- GOvernador Josê 
Augusto Amarai de Souza; Ex-Goverriador Ney 
Aminthas de Barros Braga; Senador Marco Antonio de 
Oliveirã Maciel; Senador Jorge Konder Bornhausen; 
Senador Luiz de Souza Cavalcante; Deputado Federal 
Saulo Garcia QUeirOz; Deputado Federal Wo,Jney 
Wagner de Siqueira; Deputado Federal Tarcfsio de 
Miranda Burityj Deputado Federal J aymc; Manoel 
Taváres NeTVã de Santana; Deputado Federal Stelio 
Dias, escolhidos pelos fundadores na forma da Lei. O 
Partido da Frente Liberal orientará sua atuação de 
acordo com o seguinte Manife.st?· 

BRASILEIROS 

Os signatáriOs deste Manifesto, assumindo a plenitude 
dos deveres e responsabilidade de cidadãos Uvres e 
democratas, reúnem-se agora para fundar o Partido da 
Frente Liberal com o prOpósito de efetivar as aspirações 
populares e promover as mudanças que a sociedade 
deseja. 

A hora da reconstrução da democracia deve ser a hora 
do reencontro e da conciliação, indispensáveis à sohição 
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das graves dificuld~des que nos afligem. Não há por que 
reviver antagonTSmos que as novas realidadesse 
incumbiram d~ _superar. 

O que ê preciso, agora, é corresponder à confiança e à 
poderosa corrente de esperança que a abertura polítiC-a 
reacendeu neste País. 
~ oportuno registrar alguns conceitos fundamentais 

que configuram o nosso ideário político: 
1. O compromisso maior do Partido é com a 

liberdade, sob todas as suas fonnas. Combateremos, 
portanto, qualquer manifestação de autoritarismo ou 
restrição da liberdade. 

2. Combateremos, do mesmo rD.odo, a centralização, 
doença cr6nica de nosso org-anismo politico
administrativo, que não se coaduna com a dimensão, as 
diversidades e a urgência de nossos problemas. 
- 3.- A concentração de poder que, ao longo dos anos, 
se processou neste País, acabou por atingi! graveO:tente a 
Federação. a ln_dependência dos Poderes e o dinamismo 
econ~mico e)ocíal. _e iritperioso iniciar, imediatamente, 
a reversão desse processo e ·restituir às Unidades 
Federadas a competência e os recursos progressivamente 
transferidos ao Governo Federal. 

_4. Impõe-se, sobretudo, libertar as_ imensas .energias 
criadoras _dç _homem brasilt;iro, historicamente 
sufocadas pelo centralismo e pelo estatism:o. A_ par da 
discentralização, a grande revolução a realizar neste PaíS 
é a da liberação da iniciativa em todos os planos - no 
político, no social e no económico. ~ preciso estimular, 
por to~os os modos,- a participação comunitária, 
ab'rindo-se opçrt~njdade à fecunda manifestação -de 
nossas diver:_sidades. 

S. Q amplo processo de liberação incluí a proteção 
do cidadão contra- ã -asfixia burOcrática, o controle da 
voracidad~ fiscal e a contenção da interferêllcia excessiva 
do Estado na aÍi~idade económica. Consideramos, 
entretanto, que há problemas e desigualdades que não 
podem ser satisfatoriamente resolvidos pelo livre jogo 
das forçaS do mercado. Existe um espaço legitimo, 
inçlusive na área social-, para a atuação do Estado, o que 
nã~ prejudica, antes preserva a liberdade. 

6. Preocupa-nos o crescimento descontrolado da 
atiV_idade empresarial do Estado, que transbordou 
consideraVelmente dos limites de sua necessidade. Mas a 
desestatização, onde_ se imPuser, há de se fazer sem 
desnacionalização, mediante o fortalecimento da 

- empresa privada nacional. As empresas estatais deverão 
sempre estar sob adequada fiscalização da sociedade. 
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7. Afirmamo,s a prevalência do interesse social sobre 
o individual. Mas, na visão humanfsticã que ínforrita o 
nosso ideãrio, o destinatário final de tOda a atividade 
social é o homem, protegi_do em sua liberdade, dignidade 
e integridade. O desenvolvimento que pregamos há de se 
fazer, portanto, a serviço do homem. Rejeitamos 
qualquer proposta de desenvolvimento- que transfira 
para um futuro distante e indefinido ~ redução das 
desigualdades sociais. 

8. O Partido se compromete com a mudança. Uma 
nação cuja população, ~~ sua $rande maioria, ainda 
padece di carências essenciais rio campo de alimentação, 
saúde, educação e habitação, é certamente uma Nação 
em que há muitas coisáS para niudai--, sem prejutzo do 
muito que é necessário preservar. _O povo brasileiro 
reclama refonnas essenciais e, a seu Ia-do, lutaremos para 
alcançá-las por meios pacfficos, mas sem transigências 
que retardém ou impeçam tornâ-las realidade. 

9. Reafirmamoª nossa integral fidelidade ao 
interesse nacional, como fazem todos os países que 
adquiriram suficiente consciência desse interesse. 
Consideramos extremamente importante preservar 
nossa identidade e nossa cultura, manter sob controle 
nacional o processo de desenvolvimento e buscar a 
redução progressiva de nossa dependência do exterior, 
inclusive e CSP:ecialmente no _campo tecnológico. 
MantCremos, todavia, nossas janelas abertas para o 
mundo, onde a interdependência tende a aumentar e o 
isolaciop.ismo_ tende a desaparecer. 

1 O. O desenvolvimento nacional é uma necessidade 
imperiosa e constitui, entre nós, aspiração generalizada, 
além de poderosa fonte de moti_vação. O brasileiro 
rejeita qualquer tipo de estagnação ou recessão. romo 
País soberano e Cioso de suas responsabilidades, o Brasil 
não poderá tolerar nenhum tipo de pressão ou imposição 
capaz de_ pôr em risco o seu futuro, o seu 
desenvolvimento, a paz social e a garantia de 
oportunidades de trabalho para seu filhos. Lutaremos 
para gãrantir aos trabalhadores, liberdade de 
organização, remuneração jtista, alimentação, 
previdência social, assistência médica, lazer, habitação 
condigna, próteção contra o desemprego, e demais 
condições necessárias- à humanização da vida no 
trabalho. _Lutaremos igualmente para a atenuação dos 
desequilíbrios regionais de desenvolvimento. O Nordeste 
ê prioridade nacional. 

ll. Governar Õ atl\'l.dadtl •s:s~nclal~nente o!itJ.ca. A confi&nC'oll;, • credlbl 
lJ.d&Je ot o1. r•at:t.lc~I''"C:i<> o.::"ns~:oit.uem prelintinar~s J.ndJ.•pon,;.iv~J.s .10 êxí-= 
to d.4 aç:\.:> qo~rn:amt!'nt4l. O P.t.rtld.:> assume 1.1111 el?m~r1J-nl.l$SO claro com o 
rcsu.l><!t.:rcur.ant.o_ .i,;r:&:&.lrS pE~ccndi~ões e c.:m a riqorosa oblhtrv.incia daos 

.DOrlll.!ls d~ .t.ust<Jotld.sJu e honest1Jad" nu trlltó:l do11 asst.tntos pUbl i.cos~ 
ll. Plur-11, d<elfiOcrJt.lCO c aUert.o, o P.:&rtldO da Frente L.ii.Jo'lr.ll lut.aC'á 
pelas C!l•H.;"Õ•U diC'C!t.la e p..lra dOt.<'lr o ra.b de uma nova Const.J.tulç.io, 
~e eor.<Jillide as tn:s:t ltUi,;õos demdcr.itie.J.:; e consaqre as mud<Jnças :re
cl.il-das. 

Rita Furtado: Le'VY Dias; Carlos Eloy: tnt!lio Gallo; Oscar Correa .Jr.:
Tut"i Ju!):ran; Governadores Josi Aqrip1no J>ta1a; Robf!lrto Maga.lh.ies;' Lui-z 
Gonz&'iJ& Hot.&: Huqo N,!.pole.io: V1ce~Govern•dores A.:;tauto aezerr:ar Bon& 
Medciro•.Alaeid da Silv• Nuncr:s1 Roberto do!t Abrsu So4rii: Jo:~& 11::r.r1.!1 Ma.
r1n: Josii AU9UlHO M4ral de Sou:ea, Otivio Laqe do Siqueira; Jolo Cal"
los Santos Made-r; f'rederico _Carlos Soares Campos; Ney Lopell de sou:i:a: 
1\rolde de oUv~.lr:a_; Ft:anc~Uno Pereira; !:leio AlV.ares: Tarehio Maia; 
Ney Am:inthas de aa.rros Braça: Hil1o Beltrào: Fllllll"nando Gay da F"onseea 1 
Saul Raiz; ClÃudio Lernbo: Júlio Ces.ir; S<!rqio Flan~Hn Ouir.rtella; .Joio 
llra9a Júniot": Oto .Jo~~;cob; Juarez Horaes e Silva~ Alberto Lof>eS Mendes 
Rollo; tuU: Fel1pe Machado de S.:ln_t'Mna: Gustavo Horaes Riiqo Reis; An
tonio N. Bulcio Viana; Ma.rcondos Mal:'chettl: E:n1o Brancor !.aerte ttaomos 
Vietraf M.t.u.ríc!.o fl.an~l Reis; J\ntonio Aureliano Sanchez de Man<.lonça: 

L.anç.llfiOS o nosso .:apelo a to~os os brasileiros par.1 que juntos 
••pre•n<!.un,,s ost.- c•mlnh.-da pol-" libcH"dii.Uo, du•oeraci.-, desenvolvJ.mcn
t.o • .t.flrmaC'iO d.;o $Ob<Cr.,_n~a 11illc1on.t.l. 

rst..t.s idoiJ..ss sei3o objeto do ~eb<'lte o aprov&.;io definitiva no 
P:roqraaa do Partido que se:r• •l.sbora~o na Cor:m.~~ •:ll.iqtda pela Lei. 

l!!,~s.tlia~ l'J __ de deze!!U='C'O Çle ),.98~__.__~ 
Aur•lillnO Ch.lVC:II d• Hendon<:«t s .. nadorcts 'tat"CO r1aoclel; LUiz· eav.alcanti1 
.J.Orqe E~=rrnhausenr Cuilherrnct Pa.tll'lei.rAt DenedJ.to Canelas: Ca"i"los Chiare-
111; Josã Lln:s: Cl.arudionbr Roriz; Eunl.ee •Hchiless Albano F'r.J.hco: Adet" 
ba.l Jure111.1; Jc.io LobOt M:arcondel Co~dclh"': Hilton Ca.bral: Oe!)utados F"e-': 
dera h l!•:rbert ~VYt ~aulo LuatoS4t Paulo Melt"ol ~:olney Siqueit"a: -'oaé 
C.arlos r.lqun.3~:&: Nav,1rro Vlelra !"llho1 Funchco r:r:se-t 't'.J.rclslo aurlty1 
Pedro Co11n; José Lourt~nço: .74Y'I!'e S.\ntana; r.lbiano Bracr,1 Cortcst Sou:
ney f'ilhot f'n.nc.tsco Be-nj,1min: Josi!i :~oura: .A'lce-nt cue_ri-ar Norton Maco
éiOJ Saulo QueirOZ! Maul:"iclo Campos: 1\nt:onio PonteS I Paulo Clcero de 
Va•concel tos: M.irlo As•ad, Stilio !H.ut José llllch~~tdot J.airo ~1.19-~tlh.ies: 
Al\,t.onio Pi•s: ~uy &celarr F't'.!mçll Teixeira: Fernando U4StOSI Joio Al
be:C'tO de Souza; t:nOC[tMP Vieira: ceraldo Melo: 1\ércto Cunl'rllt IsE"Ilel Pl
n~iro Filho; 'fhah!:11 R&Siillllo: Inocincto Oliveira: Lúcio Alc.intarat Pr' 

5~~;: J ~!!ir;to::! u~~n~7t.~~.~~;~n!~r~!o~=n~;~;., ~u~~~~~~~ s~~~~; ~~==r:~ 1 
do C•valcJ~ntlt !:valdo Maral; Alvaro Vatle; Cast.ojon ar.snco 1 Victor -
Trovio; N.lt.al O.,lle; Co!lZa'1a VasconcelOJJJ LuJ.z CJirlOJJ Fayett Reinhold 
St.ephanes; !talo Cont1; Oscar Alves; Homero S•nto:; Nylton Vólloso1 
O•v•ldo C'~lhoJ Jose Ca:nargo: Joio Fau~tino: RieArdo Ribcnro 1 F"ut"tado 
Leite: Kilton St"and.lo; Jonathas Nunes-, Tapety Junior; Cel:so Barros; 
Antonio Ucno; Oi_onlsio lfA9'C; f'rai1C11co Studa.c-t.t Cristovam Chiarlldiar 

Cerson HiqJ.no de .Atbuquerque: Fet"nando E'aqundes Net.e-o; E.11ite.ner sorattq: 
Tertuliano "· Brito; -Ana Mari.a Mendonça; João Adalberto da Silveira; 
Elias S. c.a.ri'Ot AfonSo Celsó S~ ca.rmo; "tanoe·l I9nãcio Chaves do Mendon 
ça: alas Forte; RAimundo Mene2:e11 Oiniz: Vln1.c1us Alves da cunha; Anto': 
n_~o saturnli'\.O c:!a Silva: Luh: Gonzaqa_de Ca111pos ~~tos; Alysson P<lUli

-nelli; JÚlio Lander; Josê Silvestre G"o"r9ulho; :t.eônidas Ribas; J::rtco 
hqora.ro; José Auqustoi José Honteiro de Cast~: Rubl Di.ehl: Oelflm 
Ribeiro: Geraldo cur11 :Lui:r: Vcranor Aldo Bellarmino da Silva; Jésus 
Trindade Bar:-reto; .t~X"naldo Lernos Fiçrueiredo: Lui:z Fernando Farta da Aze 
vedor .E:u'iêniO Klein Outra: Huqo Aquiãr; Anton-io Cindido M • Borqes1 R.Õ 
berto- Pel:"e.l.ra da .Silva: tl;:oreêlio Mel'ldellt Roberto Junqu~_i:ra; Euc.lidots -
Pereira Cintra.: C3rl_os Albertc Pereira Oi#St Jo5é RodrJçues Du.lrte:- Jo 
sei E. R. Ca.rlos SalieJJ: Mtonl.o-Pod~star Navãrr-o Vieira: SebastJ..;;o Nol.= 
varro Vieira; Helio Per.::it"a de Rezernde: Joaquim Francisco _Ca.Valc.;~.nt1; 
Joio Cllrlos B.leelo~~;rf Ot.tO!!Iar de Souza Pinto; F'J.laclel!o Neto; ceu.o Bor 
ja; Josi: Arlindo Kun9ler; Oalnlo Teixeit"a 5tarlin9t LU1z \'ar;eonceloz=::
Joio M.lr-ques de Vasccncello.sJ Ivan Carvalho: J.oie· Dlrlos .!Ube!.ro de 
Navarro; Afonso AJ:Inos de Mollo F-ra11Co; Olaovo-·setÚbo81l; Nel:son Sab"i.: 
Aley Nascimento; Luiz Roberto Noqueira So::rare$; Jos& Ant.Or'lio 8.:\rl"OS 
!lu:thO.:r:l Oavi4 Mol"o Filho; Orlando Oini: J.,co_mo MD.ndatto; Jo•i Fral1c1&
eo Martin:; Antoni>? Orc1n1; Oioni:&io Coradi Fi. lho; Eliel Corazta; .João 
Vidoeo Niet.to: J,ose Maria Rost.l.:rolla: Nelson Colporalli: Nel•o~ Cuiral
delli"t Al•1r Caraça; Fernando f"rancile_o V-entur1.nl: Lui-z Martinhg Strin 
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quctti; It..ltiV~_o Cºe):hQI Edson __ ~~~to Gatei"'l Bel'ledito Al.ve.:c de GO<;ioy; 
Joio_ Lameço Netto; V1t.or Euqen!o; Moacy~ M.l.lrq:ues de A:::evt:do;·· "'rtui i\1-
,.,.,. Pinto: Alv11ro A. f'rAq4 Moreira: Adel'tlar de B.u:t:_o_s: Na..b1. Abi ch.,did; 
Celso Toshito Matsud.a; __ Ncl:<on Gugri;"~;~-Ccl.so t.'bi>:.lj(l.ra _R>.~$.somanno; Ald.o 
Dernal de AlmeidA; :Hlllon C~llo Gtieaes Sa!np.li.o; Edson Sousa Batista; 
Marcos Vinic::iolõ Rodriques Vilaça; Ruy SJlva; Lu1:!: Fernando Mendes de 
Al~~~eida: Sinval Boav.,ntura: Arna.ldo da COst.~ i'tetco: Wald.cma.r da Mouto~ 
Cam~llo f'il~o: F'r11nc1sco K.lnoel de ~ollo. !fto~m:o.;_ José: Santana de VaS-
concelos Hore1ra: J'u.are.z Qulnt..io lloskcn; Jose Geraldo de Olivcir'-': Mar 
c::os· d4 CunhA Peixoto: Ot11eilio Oliveira de_ ~lranrla; C.! 1 C~S-.lr M~:·eira
cle IU;reu; Cliudi.t) Aucrust.o Chav~s de 11endo_oo;x, Huão_ C:tMti'õ_!õ; Jo.id t'arlos 
Ribeiro de Navarro; Cleuber Brar'\dào C.J.rnciro; Ja[:n_i__Mi.'l'i-t;_in~ do Espiri
ta San-::.o;-EucUdes Per~ir;.s _Cl.ntra: H~lio E'creira ele Resende; J'o.io Ba
tistol. Rosa; Luiz Vicente R1be1ro C•lllcchio; Josê Sant.a1ur._ de __ Vasconeel 
los: Joio P~rc> Gust:Ln:-·FiivlO Barcbos.t. Ctrvaleanti Jtlnior: Cuy ele f'ont= 
qall;a:'ld Corre• da Silva LoureirO/ t'tãvio Adalberto J'us:liani Ramos; 
Denio 1'tore1r4 de Carv•lho;Oominqoa Lal'ln.a, Antonio Milton Salles 1 J'osé 
Marc,io~~no 'Te1xe1rill_ Aq<r.ltinho Patrüs 1 --

Antonio TIUJUnch::S de SOusa; Pref. JoslÍ: M,;rico C.u:cial Olyrnpio- Batbo!ia 
Filho; W~olter Batt.st• Alvarenc:ra; Eliv~ni Lopes S<'ltl_t;t._l)__a_e xa.,.tc%; rHl
to:~ Crt:pald~ Lopt:-s; Osmax: de AraU:)o Coe!ho; :t<lnocl J'osê de Almclda: 
Thah.• C.llvalcanti Oli•reir•: r'lÃvio A:nCrieo B:rasll: f"ranci~co F.ldcr 11-11~ 
r•M.iio P. nlho: Benedito .Joll_lo Vall<'Jelaret~; Ronlllldo Co:>sta do\". Silva: .Jo 
11c- E.ust.i'lU\0 ele Ollveit'.l I!!' Stlva; Josoi N.11t.1l d.o N<'l~c:mcntor !lorll:C"lo LÕ 

~~~h~~~~~~!: J~~-~ t~~~!!t~~b~~=:r 5~7~~~~~~ ... ~~~ tZ! b~~:~e ·::~r, ~-~~~c;~:;;;: 
Do~lrn..icio Joi.S de Souuo. l'l,'ld:riio:ta; Wolmer llor$t: 1ll..dto da Sily_.J. Coutinho; 
Ra.ph .. el B.aJd.).cC'1-F'Ilho: !ll<tison Salcs; Wil~on !'"erno:~ndcs Vclosr.o; Nl'Nldo 
R. "ri.llta; Reb<:rto Vietra: IHc.o.rdo_ l.T.B. Prudente: J.,ou:rJ.val ~í<lciro de 
Morllu: Seb,.~r.t.io r..onoes da S1lva: Anton1o Alv<!s de LlMip Mur_!l_lo_lfi.lci
el: ht:f Chonehol: Ellane G.lm:zales Pinheiro ltac:h4dc;>: Cliiudia Gonua
lel:l Pinhel:ro KachadOJ Adtioana COn:.c:«"les Pinholiro 1\ .. u;h<'ldOJ Va1l.ln d• 
Souza Pereira, ·[.uiz Antonio do carvalhO! F.ima d.t ..:o,.t.• !-lotnd-es: H.:.leuu 
TJ:"oncha1 Anthcro F'crreira Nob:rc Neto: f'.ib!.o Coutll\hü OrOilnd.io; !lelson 
Gonçalves de AI.H"""-ll Jos~ Vicente Vaz de Lima; Silvto LOmbardi: Sando-· 
V.lll .JosJ d.11 Silva: Jl.dolfo ..!e C<'lrValho;- A.:thu.c Os.::.ar Junque~ra; CJ:co:ro 
Lue-"s d.a Silva:. E:lla:; !:duo~~rdo_ du Ar<l.Üjo: TÜtlo :lo~.,b~ll.1 V1.anna: J.J.iiiiCI 
Rodrigues Ferreiro~~; E:loisa Clllr\'alho Guimarães; Alcx..tnJre Ant"onio f'e:-
x-e1x-a: José .-.ntonlo de Salcs Neto; Si lv.;rio Moraes .~os ne1$; Roberto 
c. -Guimar.ie:ii Wilson Ch.avca1 Vllldi.t Rodrlauos Vil<tla: t:rtdio B4rboaa. 
S.lln'tO.SI M.J.urilio Miranda C.unbtalal :Jolor SantoSt Jl"):i;,< Ro<ltl<Tues Du<lrtej 
Jlllro C4'l::_va_lhas C.i.m.J.r.l; War.t1<..•tley In,\clo OJ.Ds; 1Í4hllr""" f'ê'rn·ai"lde'.s da 
Ritat Al:r.lt4 rernand"s d.t Rita1 Antooio .I__~;_I.._(!.!:!~ :o>etc~r.J. l'lurt<l; NeusA 
FelliC I'\OtetrolJ :-to~:rt.ll Jo.soi SJ.lva Lula; _C_liudio Silva L"ula; t!ia~.aa Pinto' 
Ferreira; I'Uiur[cio Pi:ro.s ela SilVeira; .TÕio Silv"i~a d" Souu.r Divino 
dos S.tntos C0nça1ves1 Jair <ie F.ittma Carvalho_; Anií:o_1<'l <.1" Fre1ta$ G"uino.a 
:rães1 Jo$e da Silva Maia; Conceiç.io Meridej; da Sllv.S1 M.:o.ri• Helena diii" 
Deus; COI!raldo N.J.polineu Diasl José Ben1amin; ManO<'!l Alves Souza1 :l.arJ.a: 
da Conceição CoatllJ F.itima Aparecida Valad.llres Alves; sCrq10 1-ll:randa 
Lima; :i<'lnieé Re9ina Simões A9ostlnho; _Rod:ri9o Botelho C11.mpas; Gilberto 
Cil Costa F'e:rJ:"eir"; Alcio de Souz:a I'into; Joio Có:n.~s da cost.J.J Eduardo 
Queiroz de twllo: Rómulo Tav.,res ele Melo AbrClll l::v.lndro Silva Clementi 
no1 Ricardo Tadeu de Olivei:ra carv<'llho_: Odilon Rodr~gues Jc. sou:r.a: Ro= 
berto Perei:ra da SilVA; Antonio Càndido M.artins Borges: -.Ada ir rraC]II. de" 
>toraes1 Pe. José Ribeiro d« Silva; Cícero Oumont; "O~p. Est. M.:~rcos da 
Cunha- Peixoto: l'leql.naldo Felix Moreira; João Batistlll Ros..J: l)eo. Est • 
..:r.ainwt Hatê.ins do E$plrito Santo; Oeg. tet. Josê Edu.udo Rodri~'Je$ da 
Cunha SollleSJ A<lade JosC de M.J.coiido; Joio .Al.meid11 NÕquel:rar Cer..tldo HJ.-. 
rand.l.; Lu1z: _Carlos Ferreira Chaves; Cet"C:J:li"õ""ae Kou:ra: J"sé R'"l"'unelo Fi• 
lho; M<lri.ll d4 Concei.ção ... j!inheiro _SilV<\J Noel"l'tl.r Souzo~ .Qe_O_l_l'l~~r_a; Oal=' 
v• da Conceição-s.t.ltOSJ Haqda da Silva Santos; Jo:é Anacleto d~s R.:lls: 
.HIIIJ:ia de Jesus Hiranda Lima.~ Ca:rlos Alberto de Sou:t..t: Cleu:eo~ M."\r14 de 
Carvalho; --z:neid.11. C:r!.stin-ll de Fo~ria; Ione Rodrl.gue$ de Faria; Sê~qio 
Lui:t Souza Araüjo; ,\na Guiomar dil. Si'.va Alves dos S<'lntos: It~id~ Alves• 
dos Santos: Simone dl!l Oliveira Ca~;:va.lho; EtelvinA Celeste <ie ~i:"anda: · 
Eduardo t.ui11: Pinto: Armando Lui:r Al,ves; CláUdia de Oli'le"i:ra C..!f•:.:..lho;' 
L.Joura Christo Aleixo: José Alberto Antunes ~ndcs; Antonia d11 ConC<:!J.
ç.iio l'erelra; Benedito A:raUjo Coelho; M.irio Ville!.<?- Fale.io:)_: Jesus -,'L~ 
ta ir Curlt- t.:;.eio r'livlo de C. Brito; Lui:e -Kllqalhãe-s Maeh.a9J:~l _Ro.:o.>n:S
COlelemberq: Antonio C.J.:rlos PereiraJ Sylvestte _Fer:ra-z: E9reja; H_<'lrCos ~ 

!~n~ ti~~~!; fa N~~~~ ~~P"~~ó~ei~~~a~~9~~1~t~~t~~!s R=~o~~~ 1~~!é~1f,~;:e~~~ 
dos santO:I'J P.o.ulo Rubens Navarro Vieira) Eli.o.ne ~loreira C_:risto:·- Jo:o~.; . -
Matla$ Pereirar Roberto Lopes de Sou:z:a1 Oscar rtiboi.ro- f"ilho; Carlos Al' 
berto Rocll:iques_da CUnha: Amllcar C.arvalho da Sllva: Cil Ce$at" Mote~r:;; 
Abreu; Josê Paulo de Morais: Valte:r Estáeio M~ia: Baldonedo Arttmt N-t~ 
poleio; Sêr9io Leopt:lldo Corréa de Araújo:- J("liiO i'adeu Severo de :0.. ~:et~ 
Roland Auguste ThirJ.et-Lonqs; Edson Pa.II!IIOS Br1.to; Ronald Milton Ce::>lJ...,. 
Jose Henrique Leal Luc011.s; Pedro Nola:«:p de ~r~írjo; J'ese "CãuC:i:H~a Flll>CJ1 
Jo.sê ceral ee Oliveira tilho; Jo!lle Re!"lato So.!!-:-es F:reitas; Mig~:el Arc<!.rl' 
jo de Souz:a: Josõ Francisco da Silva; Manoel Oséas Ft!r:reira: ~ro1ldo A ,I; 
ves da CruJ:; Geraldo Lima A~uio~~r: 1\thos Ferreir~ de Andl'ade; P~neslo 
Rodrigues; ..:roo~êlio de Souza. Rocha; Sebastiana Arrud.1 Sl.queirlll r •'-"1.~eê
lia Ximenea A<;Uiar <l.e Souza; .:rosê Alhos r. de Sá: Lcvi Conrllldo "El1er; 
Josê Vilaço da Silv.a; Ed911rd de r-aula V~ana: Dêcio de Araüjo t.-yra; . 
Edson Rodriques doa Re15; De'O. Est. Ot.on _ NlllscJ.mento ,;rllnior; A.'1a 1".-!J:"ia: 
G. Koraell; Henrique Garrido ê:ort1zo; Assi.a. õos Sar:tos l'lod:riques: H~ro_!; 
do Franci$CÓ da SilVai José Aparecido Pereira; Mton~o·BonifáeiO;PaulQ 
Antonio Pi:r:ani; Saul R. R.:~mos de llo.thayde: Amaury de Souz• Mel lo: [..ololl 
l.. aa:rrenechela: ..:r .. ei de Oliveira; JUlio veris~uno; M<'luric.l.o Eduardo 
lr'r"eitas cardoao; Cidonio C4rdoso Naves;o\r!_tonio JoaquimdA Costa Oourad~ 
~ivaldo ltod.rigues M-!lcha.do, José Vieirl!-_.Fil,hor 1\.go~t~!\ho ~ires _ _,:l:o_s __ R. 
..Tú.niox:: Waldimar A:ra.1jo Olivei:ra; C"'..é'rson Alves Ferreira; Geraldo Costa 

~~r~~ i~~: 1 d;0~~~i:: ~~~~~~sR~: l~~n~~~~o ~t~~;;~o zi~~~~0:!!~~~=~~e~~~f: 
~~~ ~! i~!r c~~ e ~:~r~~~~i~.~~~~~~~a si iv!a~G~~~-t:~r~~q ~~-.'{~=~~t!':~!!~: 
~== ~~~~~~-~~:~ ~~~~~/~~~~~~~-r;l;g-~~l~~ri;,u~: ~~:~~~ ~~~;1~~~~J.~~i~ 
o;!J.o I'ereir-ll; E:dua:do Avelino Pereira: Man-.:>el a.:.:.z:ende; Carlos Mtonio 
Que11:ado soates; Ma:reo$ Mtonio Arag.iio; .Antonio Seb_a':t~.io de _Deus;_Eur.!:.. 
;o CollrCilL Ro.5a; Jorge Malaquias do couto; Jo::;i r.u.!,z: V!!!loso ~"!x:P~a; ~ 
raldo Scbll::lt.ii.o da Silva: Joi!ié Gomes ao;. San.t.os; Antonio Pint:o da Ro
-::hll; 1Jb1~:.stan Mendo• c. RUIOaJ t.uil: E:duol:rdo S.i Ro~;:iz: Carlo . ., Oln:z: M.l.
to5o; Wenes Barros: Ve:r. Rodolfo_Hen:riques Vidig:,.l: Hernani ~egrao Po-· 
reira; A<.!.eliton _Roeha MalaqUill.3; Geraldo ae CarVãl.h.o P_.l.res: !!lln~l.Ma!_; 
t.ines; Mólria Anlill• ROcchetti; J.erfferson St_e_ves :oçav1e;-_: N.anc:-i Br.o.q-a 
Reisl ·ver. Geraldo Maçella Ba:rreto: ..:roi.-.:> Barbato; Aleitrino Leite Ju ... 
nlor1 Pedro Cuim4ries PintO! D.l.nilo ..To~~ iro da Cruz:) f'ern.:~ndo Martins :de 
Ssuu: Cl2otüe Bernl!dett@ L. Ca\'i!!lc!-nt! tl'!! Ql!v~!r"!H Çla~1!"!d,Q r;,uloso _ 
da Rocha; f'ranciaco C. 'Tel.xeir:-.a; Benedito- Fonseca Sobril!ho; Her~cl1to 
cunha ortig.1; .:rosê C.J.rmein d" Farias, E:der Barbos,a _c;!~ _!io1..1~.11J ..::-o sé we~, 
11.inçt.J:In C. Oias; Geraldo Aguiar de Brito "Vi-anna; Pauto Mora.e-:5 COnioa_; 
Antonio F~eu:-y-1 Cleuber C.J.rneiro: Gilbert-o Luiz de Ollvelra; Agamenon . 
Co:;;t.a ~tonteira; Luiz !lenrio.ue Pereiral Lui:r. Roberto 'Ro4:.;:iques da Cun,ha· 
E:ll f'er:re~:ra a.,. SOU%4; Luiz: Ca:rlos Hancll'li; Eliane da Co$t4 Hcn~e!i;" 
InCs :-~a:r!.a de ~uz:a; José Ce:aar Almeida de Araüjo; Jaime Mdré <'ereira 
Mar1ues1 Allan ICa:rdec Si1vo~~ Ribeiro; Racibe Namen Cu:rã: __ Valv.l.no Josi , 
Lopes; J. Dirceu ve1.oso Nogueira: Rubens José Rodrigues_ doa Santos: Cf 
cel'o A. PennaJ Oom1n9os Hilário da Fonseca; Mar-cos Piza Pime:~t.el: Il
tOI\ SJ.lva; R.11imundo l'lcin,.do de Paiva Dutr~_; Qr'lo:~ndo Cavalcante de Oli-. 
veira: Antonio Hiquel de Faria; Jos;é Benedito da Silva; He:rmano Lopes , 

da Silva: Estela l~aria Costa Qu-int<lnilh<'~: Pedro Nunes da ROsa.: Rai111un-· 
do ElliCrson· Bacet"'ar: Emilio C!eero <!e R. Casti-o;_J"o~~:e de :-1esqu1ta D-r.iu-' 
lio,- o:Josê Lopes de Oliveira: Si,;;ill& Vaz da Cos-t;".s: Mano..l ~S$1-IIS R. 
Reis; lfcnrique Gonçalves-_Lim~: _Lui:t Ot.S_vlo Mo:raes de Sou_;(& C~>:t:mo; A.m~r 
o:le Oll.ve1ra Silvar Salvador Borqes de Andrade; Ferno~.ndo Antonio Cul::o.a
r::i.e$1 de raria: C.J.'rlo:o Vieira F'róe:s: Badi.o. Alvos ncdel:ros: Oilmanoei dot 
AraUjo Soat<Ho.: Heitor Alexandre P. Rei:;; Domlnqos E~alocc"h11 Alei...!"'• I. 
Froit<'ls: Fr<t.nctsca M,!.quol: ~tgnio Cat'los de NoquP.ita: Tinta ?-'ula. sa
boia comes; Joio Bolti~t"' de SOusa; Adcrb<'ll J'urcm.a Júnior~ ElJ.seu ~. :Jo 
si 'topos: ~lvaro J4clnto cl• Abreu; 'l'alvane Cuede.s <la Fonseca;- Luiz C-t~ 

- los' do CarPia; Lo.:is Sétqlo !lr.19.1 Côrtes: Eulei" Gare!• do C•rmo: Q$Ôrlo
A"dr1ano f'ilho: Maria Reql.na Gon:o:al-es Pinheiro Mach<~do Chonchol: ReqJ.n• 
Pi:--.heiro Machado Ch.onchol; Nelson Con:-:--o~fles Fer:relra: F'ranc!.seo Edu.ardo 
GOil::.alcs- Pinheiro !'laclo..ado: José Barbcsa Ri001J:"o; Joaquira Araüjo S.ant.o.si 
AJ.ron Carlos da Silva Pires1 Hercufano Carneiro: -H ... reoni Forrl\iga; f'ran 
klln A. i'ae• t...ndi!"IJ -Cesar Ve:rissimo d011. _Silva: ràbio Cuilherrne Vo'1c17 
v .. ln.,quc \'<'lz dt: Souza; Marco~ Mtonio de Carvalho; Jo!>~ In;12:-1o T.w.,ret. 
C.:. ;:11v"' 04v1d Paes Sarmento: :&duaX"o:1o Calmon Costa: Ern.J.n!: Alve:; do 
Ol.:.v<Hr .. ; tvan M. Botelho i' Sebastião Nagib Salom.d.o: .:los& ;!.afile} <.lc Oli 
vo:~rc~~: 1.11-115 Eduardo de AraUJO: l:els.on CO;-reia S.r.ntos: Guilherme JoJ:ê -
Cc:oo.:~ro; Ftsnelseo ,José de f'l<jUcir-cdo: Ele1ro. He~rtins de r~<:> lo: Cel:s.o 
Go::-rt'rO:'Ic I•ereira; Hanoel Borges S<'lntana; Alie(' 1'roC'r:ol1 de ~09UC'ira; 
G1l~<.m Al,..t:r. F'er:relrlll; Mirio To~;~el1n: ValmSsio Nunes Ara.,.io: Juarês 

ià~·~~o~::~"'=!i: "~!v~!~~r.~r~~;~~áo G~:h~~~r; 1j~~Jr~! 1 A;~~:i~.:;;; ~~~~~:! ~ 
R~·yn~J.;.; ~attos ~ C,~s;üo r>!rc-!0": Ant-onl:O dP. D<l!-'S o:!c Olivci.r,l Mel lo: 

-~;~l d:;~:~ 0;~:; ~~~!~v=~~n~~~~ ~~t~~i~t~~~~~=: M~~;~~: H~~~z 5Ca~i~:: I'~~! 
Silva: A,J~·lmo J. Melgaço; Ver. L',ldtnila 11ay:riro.k: Benjarntn F';:>.no.h; Lauro 
K.:.c::..~l::.;~·~; Pedro R<'IYI"undo de 'laç-alhÕC's; 1\lbcrto C. RabC'llo; llci.Lcr Cor 
~cHO Cr..a<l".aS de Oli~·eira: Ale;.:an..dre Antonio Ferreira~ t!clol"" l\n<ir.e.la.-

- :la .ZJ.h'a: Ren011.t• !"a:" ia Ka:rques: Francisca elo:- !..ourdcs Nunes Per~ ira: 
,t...,~·ll•~r A. PereiJ:"-Ii-l Marif:tcla Gheno; J,.fgo Ennfillo Rodack; 't'ãni.J. Crist.ina 
Marnta Vieqas; Flan"k ~.l.}" Neto; !farcôni.o _Ferreira r>orto; .E:ll'liro N<~:Jc:l
soc-:lt~; Custa\'0 Adolfo Medrado Tal'IT.t Brand.io: Fernando ..:rosC Amor ir.~; J'd.il 
se:~. SJ.lveira; Cl'etllildo rerrcira Mendes; Valter Ferr-ei :r a Me:'lr!cs; Anto--

• JUÕ C~:l"oll' O. ']"'igue1redo: Paulo loofonso Soares; Ver. Ed;o;son Euç&nio d.a 

- i,;~~:: F~!~:~~ ~~r1;~~s c~~i-~~~~~is;~s~a~:f;e~!a s~~!n~~i~~;c~!~m~~-
ec SOnato A~ves BJ:"aqa; J"osê C:rueiano de J\raii.JOJ Severino de !lf!"lo Arcü~ 
j.:..;_ J_ú::..io Vilela :abas; N<"lson Cil.bro~~l da C:ostill./ 1\lceu Luciano D-arbos.o.; 
V.era MOrett; Paulo Franci•co Nicob.y !!or•ira; Evandro Brand.io ca,.,pelo; 
Paulo d.e Souza CoelhoJ .Jos• Bonifil.cJ.o d• Go1•r waldom1t'O ,.e:rrc1ra da 
Rosar V1ccor:t• de Paula Ha:rquo:s:; Co-m:-ado Flor1ano Feldne-:r; Heitor Her-

·,;:~~=r 5~~:: ~~i~:l' C:~p~!q~:i;~~r!;<~.~~i~~~ ~~;~e~~~.;~~~~=;~n~!;~d~~ 
be"rto Ol~vc.t.ra t.eal: CCnJ.ldo COm.es Ferraz: Jolce ele l'.attos Teitelroit.; 
J"o1io B;osco Rosa; Sola:~qe Antune:; Re"Zende; Alfredo Ferreira Giam
ll.l.seian1 d• Silva; Roberto Sique.t.ra Reis; Haroldo p, da F'onsoco~~; !:dson 
Al"t"l!f'S Fernandes; Synv.ãl Siqueirar Ver. LucJ.ndo :oJ'osê- Quint..llns; Antonio 
IIO.;"IJ1ra JUn1o:r; Eu:r.êb,io Alves clo~t Silva.: José f;lfllo de Ar-aÚjO) Armando 
Jo;i.:J Cieslin:lk1J F'er:~ando Sir9io Ayres da ~tta; Fernando Eduardo Ai
r..:s d.1: !'IOt_ta; __ llt:la!flil ~taria Moz;:e1ra; R.li_Ul _B. P"ilhOl_ lSll.tiC Lopt:s de Ca•
U:O_t F:i..ivJ.o Antor~io Kunizr lf_11"i;maldo_ P. Campoar Lila Mady1 Sebullão p~ 

t::~\;o;~:~t!:V~~~=~ f D;:~i/i~~~~~g~~~-~!~4 ~~=-~:a ;v~~r ~r~:~~0~0~~I~! 
iDotl.r.:r C.O...rlos ,Übe:rto Uo:rta Resende; rf.iVio Josê COur!; Anioiiio MrianÕ 

~~;e~~!}"~!:.m~~;0~a~~!o~;~e=0~~0bl~~:i~~~ ~i:~/~o!il~~~o~::.~o~~i 
o::nra.:..an Alves F'erreira1 Antonio Hllrcos tllllbelino Lobo: Adiio Rof1no 
tl•.;.u-te: V!t•l Doitiz:ete T:roncha; Joio_ Batista de Sou:t_a Pe:reira; Sebas
t1do do~~ CoJ;to~.!lend~s N•to; Pedro Alves.: Ru:revelclo Barboaa: JoSe !1areos 
::!ct Souzll: Gil Mundin costa.: Dinalt.lo Bizarro dos Santos; Glauco de 1-le-
&.tro•r Tardos Eu9iniQ de Mcdeiroa; El!lanuel Rcz:ende; Marcos Aladl.m 
4• :-'l.at::os.; Renato Levi Pereira dv Barros; Neneiel Alves de Marim; · 
Prl'!. Vll1dyr R.lii>OSl Pref. José Domingos da COs.ta; Wo~~lter LUlZ de Andra 
de; Hur.~bfl'rto d• Matt.OI'f Paulo .Tose Rochal Ivanildo Alves dos Santo•J -
Oioq""O l<lbC"l.t'O de Andrade; Jos.ã Ausnemburgo SoLrei:ra !-!achado: .Josê Vie~ 
ra Alves; 1-tario ~v~_ndsen Pinheiro; Walter Alve$._ Coutinho: ser9i0 r>. A7 
Boechat; Fausto Vicente Monteiro <!e Sá: Carlos Rob(:r-to dos Santos; Sil 
vio Gb.lv.io ~etOJ CJ.lman Menezes P:rudr:nte: ..Jo:~e Demétrio nartln.s de A..-

-. Neto: M.J.(CO A."'lt.onio França Mastro Buono1 V•r. Pedto C'Jstódio dlll S1lva; 
Jo4o t-ta_ri.J. Chaves; -Agostiliho~Jürer. Cerqueira: "Tiinla r!uia ele P.11.ulo Ly
ro~; Raimundo dos Santos Silvã: Antonio Carlos M. Silva, Ve:r. Nel~~:on d-e 

:~~=~.,~~~;!~j~~.ll~~!i ~:s~~=~~; ~~;~n~~!õ I~!~s d~Ü~~~~~ ~~~~~; ~~:~~m~~-
tº- !,l;a flor-h"; Roque _Rodri9ues de Carvalho; Carlos Alberto de Ara\:jo; f.n 
tonto Gcr<'lldo Hende:s Fe-rreira, Josê- Per•i:ra Pcssôa; saulo Levindo c~= 
lho: !!.1oo ll;odr.1Çiues da Cunhal Cãrlos Antonio Cardoso: Ver. ·~auro Cer.ar 
d.z J'ke:o; Antonio I.uarte.Noçue~ra: Ver. Clcero_Gome~ àa Silva: Walter 
1'..1c.i.no ao:&O S•ntcs F'ilhor ..To!lê-Esmcralde da Sil\'a; yer. Victor Cabrcro~~. 
ê,. ruaÕ·~~o; ..:rosi W•nder M("lrlnr<~.; M.árcJ.o Mont~iro; Antonio Reis: Rui B.'l 
t.1st<~. -nde~<: F'1l.ipe de Fili.opo: Os-car Ba.t.J.sta Oliveira i'rovit!el"; Jo'; 
•ê Bca,..,•n;es Me1ra, Leonel Duarte Vilela; Eli de J\brcu GomC:!!; Hi.reio 

~~;~·~~~ .;~~r~~~!a;a~~~~o=o~!~~~ ~~~ti~~~~l~~ç!~v~~;o~;c~~~i~o A~i~~i~ 
11ol.orlhe: Cenaro W, Gomes de_ l'arias; _J'osê <:arlos d• Silva; 11-illo de Ha
te>r> ;.l..o!..,u; José Ânt.onio de OliveiJ:".o."; Lui$ Roberto l!ag•lh.ie.s Mac~.J.do; 
Ubtr<'ll4ra Alves Abbud; R.ll.1110n Mesquitoa; Ronaro M. Co:rrêa: l.au:ro Seabra 
CuUr.lll io.cs1 .:lo~é Henrique Tur:~er-; Adriano Bati:;ta e Araújo; Gu:tt4vo M. 
RCQO he~loJ Edg•r Benil'lil Paulo Célio tloranz:a; Joaquim Ferreira COmes 
~Lo; Arnaldo S. da Silva; João J'o&ê- Cân'liido da Silva; Ser.::o.filll Lopcs 
God~n"!'.::. r'ilho1 Luiz Paulo Hyamoto: 1\:"iosto Revoredo de Carvalho; Jos~ 
Carülo Jo..-tflno; W.lllfredo Mtuncll de Ol.1veir01l Filho: Fl.lvio Monteiro; l 
Juro'lc~· Lc.'f".:'* de Barro•: Williarn Balduino de Olivt:ira) Carlo.11 r.lborto 
ron~"""" ~-"l<;~ado1 .Jos;;ê IUlaon M;agalhlies R;J.belo; Ad.n.lbe:rto e, P:oJ.belo;
"'l:·~ã.:tnt""~<i,. MoteJ.ra Ca-mpo_a; Ml!lnoel Portu<j!uC·l:l- d_- Cun_J,a; William Saulo SJ 
II"K.-.tf!!, R.\J.r>undo d• Silva. Aquino; Hanoel de Sou:r.a Carmo: llél1o Rubens -
Vlcir;.. t'u• .. •anra, Marcu• Vinicios de Oliveira: Nilo No<;_luelra; Ar:1.11ur~· 
Qu~l"f~·z ol<" Mt:dttJ.ros-1 Luiz Gil Siu!o PereJ.ra; Rufino M;\rques f"onscr:.-.; 

- b-en~..!H•• l\.u'1uat.o· Domin<;~os: Flãcio de Almeid11 .S.alca J'Únio:r; Josê l"cl'rt:1 
rll Ll.-. .a: J,...o _Br•z de ·OueiroZi Helder Costa Bollvcntural Ren~"'min Gr:>l-
d,.nt.-._·r"l; Lui"- Cj,rlos "rc1xOira; Hareu-s de C.J.X"valho ·c:t.ndau, G~o~ara<:y :;.,_ 
llot_a tir 0llveira; Milton Honocato ele Me&quit.&J Ada~ino Gonç.llV('Illo r.1ehe 
ço; ~~'-'-'~11'.a F. Galqani: E:dililon Lopes r 1\ntonio Carlos Dcllin•i A:·nori.:n7 
Ai:r41o.l M.o_~lo>sto da Silv~ Fllho; Jocé Er!dio de R.icat"te: Leon.'lrclo C"rl11t.l 
n~ S:>~•r1n!\o; _Carloa Fernan.:Jo de Matos; Walfrl!'do_ fiqucire>do; Cícero ~iT 
va ; ... •.•; J•••e Vec:ci Rosal Israel Tcst..lJ COnz:iile% Bi-a']•l: C.r<Lricl COral= 
clu SC'~l<'ll <ie: SOuza: Pre!~ Sebaat..l.ão Soares dos SantOSl Ml.lear en Cu
nl-.. ~ ~'~""''"''"": Luciano de Sou11~ Neto1 Dep. Est.. Clliud1o ,,vila 1\a Sllv-tl 

s1?i~,:~m:~~:~~g:i~;;:;;~~:~~g~:!r:~nm~: :~~~lh ~:f1;:. 
("'ot$<'1T"~: '~n1a Cristina Marota Vie70115; Joio Picardo fknde!l: Jc,iry <l<~Lil< 
t.t• M~r··''< R.uro.s; Ctegôrlo do Sou:r.;J. Rabelo N~to:Lucillno? r'P.lipl !),1rb<:ll"1:\; 

'"'·~"'"'' ''' "-•.canjo ·de Sou~aJ t"lon d.~o Sllve1ra; Antonio LucJ.:tno Go:IJcS; 
t.~"''''! '·'"~" Du;artu d'_Ol_l\'ei.r;:aJ OlvmDic.o* ll.1rbos.a Filho; Miqu"l Conç.1l
ves de '!elo: l"'e-~rr, .hc:~'~"' Oliveir.J.; l"a.bio Aq:uz-i; Cilber_to Antonio 
f:l<.lr(lc-!l; Paulo R.;._!:><' r~·> :-;, \\':> do!:. S.1n.t.os: Jo.:io Ot.ivio Lobo "Ne:to: CurtiS
Rodrlqllcs tliJOS; !,-:-=-·''-' "l*rlins Pe:1~a Guirn"r.lcs; Wll.:r.mor B-trJ:;•·>olol co~ta: 
_s~·l!:On dos Saõ~t!Jlõ; Galdlno t."u<:hiaro: H.1rcelo J'):<6 Oliv~1ra Dldicr; 
FrtHlCJsco d" C. M<>r.n::. [l.,::-rel<5 T•r.-i:!>: f'ra!"l~lsc;.~ de Oli•t~ira Veloso; P)u-
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lo r.uy C5m4ra MOretra: J>o:..h·r!" ,'\u·;usto F<'rr'éír.i'de B:~rros Galv.io; ~,S,.,. 
n1o1a::; J'ea~uim de- B.lrr.:..•. •; .. ::.<•: ~Ht":?~ Ta·-·arc-s Leite-: A% 11! _ Ibrahim: _Séx:~ 
910 Moura Nnfiolc:.io do Jw-,:::>J ~-ú-~ Sald.,.nh-l n..>ntcn__c;l}e ~lho r _i:dl!.lrdo . 
Ct~.rlos Jn~Ardo: Arltil ~."ti"'.:0>-<!"1"1<:• %1<">tt.c-n5r; Al.-.1;- li.?Ui4o:- '1nr1Uc-s f":a.lho; 
Antonio .\vdllno Rocr.~.o,~•.-~: ~.i.r1o de Brito RuLi.no: .Jose H~rn!:>erto S.lnta
n"-: Jos.} J!onoT,)tO !!.,.. tlli.ve<lr.:'l Jim1or; Ouintil i.,_no_da Sil.va Neiv;o; Ver. 
f"r.:ane1SCo') ~t.t.ll: Os,,nd·;r IU~:<o:-irn 1""ixc-ira; JO!Ié r.'onealves da Silva; 

~~!~.:a~~~~e~~:?~; 1 
5~~;; ~. 1~ 1 ~;~~::i ~~r~~ ~~ ~~!7~~i.~i-:; ,.;::~~!~"~o~!~~i~ 

da M."leedo; Josê ~:<1.1.<:le ATI'I':J,o; u,--.nrl"lU~ LiLcT.:atQ_Sill\".\dor: Antord.o Cel
sa UaJ:"~sa Lopes: .:r.:..sC !.:~ol1 L<.l -:.-,n::;-."llV<:'S 1\.rnl:jc;_ Alc-ino f'inheiro l':ego: 
.!apy l'l'll"lt_(.•nc:9ro ~.:!']:! 1~ • .=i.cs Jí:.n tr;r: !""ra·nc--1 GC'OQ~ Assis GUUiiarãe:s; lt~nato 
Gall!.:J Dias l"llho: J\.r:::al"l-10 Lins a~ Ca:-valho; Vt•r. P1:::tnC1séo Machado Fl
lho; Fral"lcir;eo ~lo!!..Ch.l::lo; Antonio C".:~rlos C".:~rne1ro Le1:.e: Rob~rto No.:ruc1-
ra Perreir<ll: -0rlan1!~ Vicente_ J>.nton1o "Tauri:sono; "rlstõteles Mendes 
Ruas; D.lnb:~l t::;l_u>~r~o C"">C"rl.>cr; rranciseo l'!irand,, de J\lnci.-!.l t"rl!LdoJ Ouri 
val PrazereS; Ccnõro do Tl:".:tdo: Lui.z Gont.:~ga de :1oracs: Cícero -:-ti.randã 
Filho; Orlnndo Euler c!e castro; CJ:"i&ti.,:'LO Machado -.:c-to; l"ref. Paulo 
A!on!io Vclozo C1nt.ra;" Hcnecslau t.c-õneio _dc.S.l SObJ:"inh.o; Fr:lnciseo .:rosC 
P. BranC!er.; Clcr.ic:ntJ.I'IO Ama:z:onn.a Poritu;1l; SCr~it.> Xil:"chner B~ga; José 
Albc.rto Neves da- Fonseca; Vflter: I:st.ieio :-!ai.:~; Jueul"ld,.ino da Silva Fur-

~:~o~e~~~~~;o c~~~;~:o d~c tl~~~~=; 'f~~~~~s M~~!~/:~~;~fç~a~~:~.;~~~:i~11d~ 1! 
Pérpetuo Soc.orro d.:- 5ou.l:.ll Paulucei; M3ria EuçCnia do:t Ca_~tro Rego_; Ro
berto Laino; !'!ii.rio 1-:0LJ:"tiqnoni; !-1au:dcio Co$tll Silva: r>::.icio t.othal:" 
Seh.ukkcl: .Zalmii"IO Zir,-J!Lc:rmann: .Jo:a-~ J\rinos Du~rte V1eir.tl~ Carlos José. 
Lemos; WCreio r~~:ustino C.~:~rdotot.>l 1\bzai Alves l'.ar:rc1ra.: Jairo Gotr~c.s da 
Silva; AlamJ.r Mesquita; Sol:>astiâo !J. Junquoi.r.a de A.!l~rade; Antonio Re
nato S_,_mpaio M.ot:"i!-11:".:1. da Costa; aen.:l<!ito !lêlio de .So.uz.a: Wagner José -de 
Souza: Josoi dos E:s?I:ritO S.:tnto Costa Silva: ~I.I.I.S Carlos R. Di~~:s; Car
los A.lbeJ:"to Alves Sampaio: CaJ:"l.,_ ~-:.:t:ria Moreira Sampaio; Walte-r B-atista. 
Alvanm(Ja: Vercio;lino All:l.:~rello; Jo.io Prudcntc I'rimo; lmtonio r~artins 
Chaves: Rolando :Slaneo; l!aid~e de Sou:ra "ev<:s; José Naté-rcio Cru:!!; De-r 
so .1\.nt.onio Silvério; Manool Batista 11on~eiro: Nllton Ism~el Rosa;_ Jos""é 
Pereira de Queiroz-r !.ourivaJ;. llypÕJJ.tO; Qt.~:~vi-.:tno Ramos. Santos: Euclide5 
'l'enôrio Júnlor; Arlindo da S:llvi!l Santos; Marcos Antonio Porto; rvan 
C..rvalho; Inlnio _Teixeira St;:u:ling; Jail:' Lac;:e de Siqueira: João de Sou 
ra Lima: Teresa Ondinlil Mal tese Krause; Roberto Curi; M.irio .ee Almeiâa; 
Hélio cl.e Luna D;Las: v. Prcf. Gabriel Otãeilio Perei_ra; l:lmael Ribelr.o 
Junqueiril; Josê Wagnei'"'-Jtibeoiro Junqueira r JosoS- Leonardo da Cos:t4 Nc:tt'o; 
José Clénio Pel:"cira: Franc.ls.c:o Luiz P. Meyar; Aqenor E:roboa.ba de Olivei 
r .a; Lu ir Gonraça de Almeida.: ~lartha Norinhil Barros: Tererinha Mo~~rta P!: 
reira Darro:s; Wancl.a Marill R. Mol:"eira Cavalho: Vir<:~l:lio Silva de Luna 

~~=s ~a~!~~~r ~= ~~s~~;~to ~~-~~~~:x~~~~~e~uX~si~m=i~i~z-~e ~;f~~!;e~d"a. 
Cissia de Grinta: Maria Eunice de Ol5ve.irar t,uiz Alberto t)u.,.rte Julido 
ri: M;,ria Na:tllreth c:\e CisJOia ;.dami: Hel~no Junquol-r• FonJ'õeCAl Luiz Ro":" 
beJ:"t:o MCJreira Ribeiro; Anacley RÜ>eiJ:"o Pereil:"a; Aurê.-.. Coli !'!ibeiro:· Jo 
.sê Heleno :>antla<?0-1"eretr"' Mllrla Denirc- ColJ I"'CJ:"eiTa;- LP.1la M-llri.a Ri::
beiro d;s COSta: Prt"f. PliUlO Afdi.niO Pereira Col i": O.t.lv;t /"l.lria R_i~iro 
da Costa; l:ll<'lilc Cll,.,tro de SouuL: Dima'l: Fc>I:"J:"~ira de Oliveira; f:dg.-.rd Pe 
dru Fei:"J:"ei-rar ca-rmcm Lüch. Ribeiro Cost.a: fiaria da Conceicão Renno Mo::
reira; Ar.a Maria Ribeiro Pe-Teira: Jose f:..:imo_Col1 Dias, Silvestre Cas
tro .Junqueira; Josê Rodolfo_ Renno Junq_ueira: _Décio Carneir'o PereiTa; 
Josõ! Lt-ona.rdo CO.t!,ta_ Jliniol": Helt!'na Beatriz .Junquol.'lra Co11; Jacqucline 
Me-nezes. Alk.:nin: Âlvar_o Jo~ê r. Coli; MaJ:"cclo I'eJ:"eira Vi:llela: Gislene 
de Castro Pe~eira: -e:emo Andrade MOJ:"eira; Edmar Antonto Barros Silva; 
João Boseo FeJ:".rer de Andrade; r.ibio C. Teixeira·; Ga_briel H_ele<no St:).vei 
ra Jurrquelra: Scl..>ll~tiiio cornêlio Har~illno; Andrê AU•;msto S.JlCl> MOreirã: 
Glolueio No<;~ueil:"o!l õe Castro:--LaCtciO Moreira Ri~).ro: Luci.,.ne Maria Ri
beiro da C"ost.!'I;_Jos.ê Walter Pereira C"ol1t Acm3ldo Junqueira de Lillla: 
Lenise pereira Vilel~~:; x.eei !'ires Jurrqueira: José ~laTcos Raf.1el: José 
RobeJ:"to RlOOiro; Alex RlC.IIl"do l'". de Andrade: ,Tiilio Nestor F. Mdt"a~e: 
J"0$1C. w .. ner- Junqueira Coli: Cl.Jro~~ Auqnst.'l C:u!marfies PeTC'!l:ra; lsa~l H. 
Fern.:~ndC'!S Alme1da; M"'rla Aj)aJ:"eeida Gonça~e_s: C:ad·o~ Hcnr1'11le Moreira 
Carvalho: José Carlos Rolseman: erica Telles l".oreiTa; Clotilde Sair.ini 
JulidoJ:"e; Sucl~· l\o~e1J:"a Carvalho Jui.idore; Paulo Julidorc: José redro 
Fr-rraz Reis: Oailton JUbair-o CCtl!itã; Ten.•:zinha de Castro Sranco: t.uc1-
l:1.-!! Ribcu·o Castro; .J_os~ We-ber N. dll!' Cnsti:"O; .losé E"clSon Coli D-ias: 
Klriam P • .Jun.:rucira l"erraz; Noro!ICi Rib.;o1ro ,,nd1aóe de l\r,Ujo; 1W-c1o 
Castro Junqueira: José Dlmlls Col~ Dlo!IS; Eduardo Llm.:t de Assis; José 
Heleno Coli Dllll"l; Jos.;. Ribeiro; Joel S1Iva; Miireio José Jtl:bt:::iro; João 
P<"dr\"":0 ~·<"r-reir.l; An<'l Loun:nc~~: F"ern!ira: Pcrlto Maci<e-l de Csrvalho: Iria 
Aparee1J.a Dias: f;elrl-o PrAnclse-o Fottunnto da Cru::; Gal.>ri.el Fc.rreira 
GomesJ Josê PaulO Coli .Dias: EJmunCio P.rl'l!"lijueira fliri\andciJ:- Elalthaur 
I'nncc Ribcao; t-\Oo't<:'lr n:mot•l d.:a Silv.l; '"larDto Hol:"el~ll de Castro; Ra
ch~l .Jun.rur1r;a Frrr•z Reh: I'c-.:iro S6rcio Fe<Tr!l~ R<.'illr.,.'M<"Lrill Pctrortil1a 
Ferraz ,1\ln{j\!rrr""; Luc111,_ '1arla rorr.1u Rcls C.lrb<?nt": ~n<•rl1to S.ust.ltMe-!:1-
t.e Rcr,no: .Jo.;o Cal:" lOs dt" Ca.&tl:"O I'rlnce; tl~ro de AraÜ10 Rr;!I"ICO; Car-
los a.u:m() lia la Ola:~; Alda. Pinto Co~ta: s1Iv1o I\o~t.rol _Gul.mM:.ic.S: :l.lrl~ 
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la Teil!eira: rl:"a!"lCiS.CO iUbc-1TO de :.!acnlh.i~S.l ScbMLtiio Julltino: NÍVeil 
fumPI"Ii.l dt'" Al:ne~dll: Re<:~irlll Abd.all,: /'larlll D1as !1<:"ntelro f'"co_rrõ'll:"i; A9e~ 
nor de Ollvean; Ci!Ho rcrnandt:-$; Lu1z Fel1pe I:lJ.as X.:~.llin; .:i•noel i'le5 
$13s 11.lrquc!'-"; 7êf"c1o f>J,...,rd ~-'"'-"ttl: "Antc<nlo ea cl-uz: An,-,1nelo costa: -
Jo~e Luil! S~ompat"irr.: lJ:"a>ta Eml>pal;ll de 011\'eHa: ~n_tonio Pel:"l"ir."l d11 Ro
f:,l; Salv.,tlur LILI~ G". l'ercira: .To::& rnrlo,; C".or.calvtos D1fleo: P.tulo IH~i 
t"O dt> \'llllc; .Tvo'I•JUir.l r:mbo;~ll.l N~·tc<: I.u1z (l~nz.Joa Rib.:-lr.,; Alex;u·od~~ ou: 
trll da Costa: R11bcns Trcd1C""l c'J<'I. Silva; Dcp. J:H. J".austo Auromll"" r..c>~s 
P•>C"h<l: •:rl:o:(tn NLlt<:>n V-:oiC1.1: Will•lc>,.,llr f"err(."lr<\; T'"11ulo_ h".t<trter c'Ji"L SJ1\'a Ma 
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1.1-a.l..!v .:..t;.._L.; O,u.;_,..,;l J....'lo ;.!Lt..._.n.H, .J.lnL._.IO :3.iol\d; l"l.i~J.O iwUt:l\;lU\IS ii"~lho; 
Ant..on1o rrócopio t:etor N.el~<on de Oliveira Har<tues: Geni Manellhia f"on~ 
S<."Ca f-'..!.rqUt"lil; Lut:l:-\ Hoe1o:!n4 :"!arqu.:o-s: .l'ose Ãlb~_r-to ~rqucs; Ver. Oa\•ld 
Ht"ndes: fLlho; l.l • .u:!:a- v-.~~ela !'1.:-ndl:'S; lrtn<lu Donif.icio 1!.1 5LlV3; 'lar, I'.su 
lo Irlnt•u .1,• Sdv.tJ aenc.t~tn ~·irt.;> Nô•)Uetra: n.;Llo .1e P.luh; s..,b.Hit_i,\Õ 
~e CArval!l.:> Brit..:.; CLlbo.'rt..:> Gonç.:&lV~Il ~rmtl.as; !lt:lLZa ~13rla Lem.:s I'lnto:
~nodlte> Gonc-alv~s C•r..pOli/J .J"<)Sé R~imundo; Et~lvina c..,sta Lemos; I'.sulo 
Alex.,n..:IJ:"e; Jo:sé VH!i.r;s d;s Rocha Fllho; Jose Ola$ :.wtc.o; L\lll: Ho:~nriquc 
01as do: C.llltro; J-'~é LOO;:e-re> ..:lo_s Rt"IS! M.·u::~o., lle-h•n" ·Reis MorJes: c.eral 
do Guim.sr.ies ~l:"t"lral W.1lu·r ~elJ;I.)n Guimari~s Po:~rctral Josã V1cent<!" -
f"..:-rre1ra; Elv1o "-bclar<.lo Cu:st;s; Vt"r.lldo_Gutm.'lriies I'erelra; .JOJ:"ge r.uiz 
C[l:"lO PeJ:"elra: Je>.io Seb.isetio.Franqueira, Ma.ria AnaJ:"ee1d.a f"ranqueir-a; 
Joio Batista de ~lor .\nqe-l.ll ~ar1o~ Carnt~"iro de ".olor Onail:" Dias de C.l.s 
t.t:o; Maç"ll. Du>s R~bQJ.ro: Marta Llic1a OJ.as Rlb~iro: fl..:ql.na Cllilia éle _ :
Castro o~as: Jose Waqner o~as de castro: Rúbio de-CAstro Junqueira; 
RJ.ta ~e C~ostro 01.,5; D"lva Coli R1~1ro Diâsr PaUlo fl<lnrique ·suva; 
Arildo õe_ Cdsti:"O PéJ:"el,ra; Ot.aeílio Dias de Co~~atro; Nils~n Ri!:leiro; Jo
sé Hauri Bac-elai:": !'!ar1a de Loourdc5 Oias do Castro; .Jo:io Batista de Cas 
tror Pedro H~nr.1.que Junqueira: Jol!iê Brarrco Coli; Antonto çabriel de -
C.;utro Pereira: JosC Carlos S&l"l,tia<Jor Ruben!l Amaral CUnha; Geraldo H
de C-\sti.llo: !:dua.rdo H. Ch.ris~i.1no Culi.l\a; Aúcju.sto Ce!tol.r Cele.st1no Cu
nha: JO$i Ca.J:"valho Rennor1 Wil:son Roberto Botelho; José Benedito Dias: 
Wiz Gon:z:.J<l"-1 VJ.llela: RodJ:"io;tO de C.iss1a More'"ra: M.1cali .Jorce Facury: 
Antonio Raf.sel; R.li:uun<io de OtlVeira: Jo:ê- VieirA aorqea: Antonio 'te!_ 

xe1r_a __ d05 __ s_a_ntos: Daniel 'C.11:"li Teill'ttir"-: _M.:tri11 Ren~ã Kurad Lonqlnho: 
Heleno .Junquetra f"onseca; Cel:"1:1- ~ori:ira Junque1ra ronseea, W.J.nda !'1<1ria 
Renno Hore1_~_,l_ Car~.1-l~o~- J:<isus Auqu.sto a.. Fonseca; ocnys Vilhena Borqes; 
M.a.rftla. é ... .:Valho :f\l.rt.ado; Fernando Oias de Almeida; Jose Gera.ldo cl.o• 
Santos: Maria Bernllclete R.l.fael dos S•nt.osl M•ria do C•rmo Rllfael Tadeu: 
Francisco Luiz de lles5a Leite; J'O!õé Martirrs A.rant-es; Fr11n:t Varqas; Ge
túlio LamaCtJ..ne de Paula f"onseca: Gidel Cantas Queiro:t; L.ira.ro Moteira. 
da (SilVa: Jo.aqu1m Jair Ximenes Agutan ReM to More_ttt Uchido: Jo.;C Ne .. 

- -ves Hendes; IgnâeiO toyol• C0st4; Cieero -!'lil:"anda Filho; Rubens TawLres 
Filho: -Luis: Fernando C.:SrcLa ele-Oliveira; Oomincos ...._.- MarquaiJJ Carlos 
Vieira Frôe:JJ; Ro.aemi_ro Leal; Adolfo tope$ Jarnel E-clin; ')uin_tUiano dA 
Silvi Neiva; Ezhlr Eap!ndol.~:~ Golnes KoJ:"eira1 RaimUI'IdO Nonato Filho; ~.1:!, 
quie_l_ H_e_lo_ Campo$ Filho; Ho.leir Medeiros Costa: Ibit:ica S.Otclho Cru-:~:: 
Joile Ferreira doa So~~n.toal Ja1r V1eiro~~ Tannuil .Jiinlor: Alexi.s Sale• de 
p; e Souza; F~a-n_ei:fç:o Jo:sê Pereira): Rosane Set;~oill fi,;lrtins:; Haria da 
cQ;;ceit:::io Ca.rvalhol- Manoel Inãcio Cle Sou2a l'la.Ch.Jdo; Joaci Vecci Rosa; 
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se Fran:eis® .d~ C.al"..,alho; Elllir Souza. e Silva: HenJ:"tque Marek Simon; 
Q5ear de M0r11e• Barros; _Geraldo Goncalves; "lfagner- soaia:S: os~.ralcio San 
tos Bahia Filho; sevel:-ino .José dA S<ilva Filho; Rubens Molino; Sobas ... -::: 
tilo Gerãldo Brollo: Juev.Hna Quin..rino Britoa de Souza; ttelson de 
AtMyde rtibcil:"o; Aôelm.u- comes d• silva: Ed_mundo Abissrum::a; Iracema 
Prestês Abj.asa.mra; H.irio de CArvalho Tavares Le-ite; Ilésio Fernandes 
Machado; D.;~r_ci Alda Sanches ICarklin; Alberto Lopel!L A"'endes ROlloJ Har
eo.s Antonio Silva: Ricardo· Alberto Carneiro La Terzo~~.; Helder Durand 
Jti.bl!!'iro C..bral; Edson P~l"ln,!\ rrancis(:OJ Márip llelli; .r:osd Rob-ert.o_ 
Cht'lstiailir:li: João Luiz Co~~Sares: Osvaldo Vieira Pinto; t-taria Jo.a<i Ro
JnanO; Doni:teh C..sares; Devancil Ap!lrecido fr~~:nciseo; Olean C•saJ:"es 
criado; J'Úll-0 Co!sa.r CasaJ:"e.s; Emiliano Scha~.ririn; Llic:idio Franciaeol 
Jo$ê Pedro de Hattos; .Antonio Venieio FelllJ.n! Edson Barbaroto de SO!! 
za~ Lui:!! Belatti Patrima; Antonio CJI:"los Bellini .Amorim: Ric:ardo 
Re;~:kalla 'l'l.lllla; Ed.WLrdo 'l'abaeof: A.ntanio Carlos Moreira Chaves; Roberto 
Holn-!ll"; Joií.o Ba.t.ista BarboSa;- P<lulo Cesar Villas Boas; Marcos T3vare-s 
Leite; Milton Greqôrio; Xda~:~al:"i.no a.ast.os Filho; A..ntonio CõJ.rlos Leite; 
Aqenor 'l'ilvares Dias; Daniel Gucde-11 (l.e AraUjo; Stephen5on Jorge Tei"Kei
..r4 d11 Cost..ll; Ma.rilena Emilio de Morllesr Ana Har:a.a. Prado Sampaio: Rosa 
!lodr1gues dos Santos; Gc:raldo Aqui3t:" do S.ritO V1a.nn.a; Eduardo d.e Souz.& 
Queil:"oz; ~o.·atdem.ar dos Santos .JUni.oJ:"; Seb:..stid:o .AqO$tinho Couto; ~1auri
C10 Abud F.adal; Maria de- r.ourdes L.lnrellotti.: Wi1li.an Radu.ln Ansarahl 
Luiz Dias: rerJ:"eira; Wilson Rod~i<;~ues Netto; "Wlac\.yslaw Ko.scialkowskl.; 
Sophia Helena de Souza OUeiroz; Yvo!"le l'ent.eado de Souza Ouoli:""OZ; Paulo 
de Rezende Barbosa~ CaJ:"los Alberto de AraÜjo; IU~air Gonçalves; Alber• 
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Po~~ul_o RobeJ:"tO Pinto de ~Óraes; José AuJ:"ilio de carnarç<:~; Eli2:eu C.lt.rlos 
Silvestre: Arltonio Xo~~mada: Paulo Henrique Martins de Oliveira: Clain 
Ferrari.: Gil~rto Narezzi;"Ari C..stro Nunes FilhO: Dlv.:~nir VitÕrio Con 
t_e.a1ni; Luiz "lberto Pires: J_osê: V alter cl.e Jesus: oavid_C&J:"do~o: Milriã 
de Lour'des Vi-eira; HeiQ.i Rolzhausen Rosa: carlo_s Alberto. Peloso Kasil 
Dario Fro~:iciseo CostaJ N"el.aon de Oliv<iira; Eli:uo .AJ:"ttias, Nol5on dc- A
raUjo "R.ibcnr"O; Rosi(:lei Apal"ii!'Cida /!3rtins Cardozo: Josê: Pereira cl.os 
Santos Filho: M4rilà.~:~ Peloso Hasi: FtObo:::to castro Santos JUnior: Cii:"O 
'Ie1XC.I.ra de Sousol: JosC Alfredo tronuete Lo<llli" D.l<Jmar do Pl:"acfo Barbollo1l 
Paulo i!.oberto Polic.astrq; Anton~o GUSI!L.ln filho: Clemente C:imonez: C:on
cett<:) _Const.J.ntlna; ·t..izaro de C.:unpós; fr;,nei!IC"O de Assis Chavo$ Carva• 
tho:"Jorqe 't"adeu Nltol~: Joaq•1i111 Ca!!Lb<lÚva Rabcllo; itamls. Sayal:"; José 
Alt;. ·cl1iudio ~u.sumec-1; Mtonlo Tavares- de 01.lv-CTr-a; Adem.ar GOt~aJ:"di; 

Adel!lil:" Esc.llam!:ll"a: Alttna M<tzoti !-!areal: 1\ntonicta Rom.sno Ro:tar Ant.o
nio l'l.iJ:"io d.e Oliveit:.t: Aparceida lto')S.:I Primo: r.r~al<io Pel MaJ:"chi; Aurll\.11 
!'largaret L•.1e1r..do') rla Costa: Ile:~edlta Therezn C<lnt5o; Cl.iudio1 Helena Pi-
res: Edson Ro~erto Cant.i:o;-!:lisabete Primo; Elisio Comes de Carvalho: 
Fl:"ancisc4 carnes; Gc~za Luiz"' 1'\oreira: rcda do Bairro; rrineu do Co~rmo 
Març3l; Jur.;l,dLr I • .ilS Couto: Lolercio Tai.J.col; Lino Jalm<.' ~nova: Matei 
de Aparecul.J. 0UJ:"1VO:::l Ta1.acol: ~aqda flparecida Marttns Roeha: Marco -
A;Lt.onio Li~o da Sll,•a; Ka~e" António M.:irtins; H.J.ria Aparl!"eid,_ !l<lrtirtil=: 
Maria Apareci-la Uns Santos; ~~l.lria üc S..:trros L1ma Escala!!lbra: M•ll:"lll de 
F.itima A~.llr~ei.da L1ma: ~ar ia Helena AIJare..:l.d.ll; ~1-ll:"l..l dt: l.ouJ:"des Sant.O::Jl 
M.ir10 Ferre~ra Battsta JU.nior: ~1a11ro Miquel M.ar~l": !-!llton Bon.lchin~~ 
Ncldc ?1::tlcto _5c>l"lise d.:. Sil•;a: Olqa Cee!I1o M"'t·~: Orl.lndt.> Vtcentc 1\btl
te S.:.eehl: O!lColr rc-rreira Daptuta: Po1ulo .Josl:- Senh;e-<.la SilV"-l Ro:~eli 
Bc_E--t.Q:~e;; S.Jndra_~_!~rl~ !'!QJ:"Ci,.r.l.: Sônia R<l1UCt Romdn'> fl.oza: ':"o:>h1o Taka~ 
h.!Lshi; VivJ.al"le :-!.:~r1-J CceilJ.'ll Oc-van.:,r 1-1-l-S:i.; f"raneiscó '!aldon,.Jo J.:in1or; 
w,üdem.ar-Hcnrlquc- de r..õc-s; T>•:éro Corn~tlo Meyer; Celso C.lonpos; R~''iJlno'L 
CCil<1 Go~s Cost-J; L•JiZ Co~r!,.,:; Silva: Ru1 dl?s Santos Slsmeii:"O; fcrnando 
l.-uu Ro:.!rlt;~•;c-:o C<;.:::ta: Vil~-1r "<.mcs ,J.l C'l:itil Slsma1r.,: W11SQn f.:~rrclr.ill: 
José A•lgusLo. C-=: Olivctr<l; !.""Jrlval d,l_ Cruz: francisco s,u,.?:..l.o de Souza; 
Ga~rtel Bq.l•:cnt.ura ea Sil'l': <iilson I'.l•Mnelli: vous5~f tlclf J(<ls&abr 
M.J.noel Justll Jos~ (.!~ S.-,l..ll-1 B.:ln."le!lr'<ll '1<),\Ctr G<:tr.~o:--s l."urrcl; f"r'lntim Pc
rctta de OhV('Hol; osc."lr L.ll"'l•!l.l; f)'ll/TL.l.'l Z:otcl11: Er,l:;!LIO Sanchus: .José 
totelU; EJqar Salinas Moreil:"al Nilson Ant.onio Pont1n: Antonio C.arlos 
da Silva: Auo:;usto Cesar Souza de I.ima:_ •tano.el Miqut!-L dQ Nasc-imento: 
Josti M.1ria NUnes; r-rarreisco Oueiros Pereiral Gel:"son Joio do11 S.anros: 
Hanoel .'!Art:ns Neto: Joqutr.~-Nuncs-·da Silvn; Osv.alu._. !iõu.Jr&SI lzaHu 
DuuJ:"ado, Sellasttio Mlguel do Nas~1mento; Jo5ê Ma~la d~ 0~-t'veird; Er..cr
$On Carlos RibeiJ:"o ROdriçuesr /l.ureo Bern11rdino Bo_telh'-'1 rü<]uel Silva, 
SÕnia Mal:" ia So!f.lon1: Shirley da Silva Almeida; Anton1o Carlos rl• Si \v.._ 

Rubens dn Silva, Ma(:rine da S1lv11 Filho: Mar<'r"reth R"~eo Vilho~tna d.a 5.1.1 
V.I.J t(ércio Qa Silva NaseimenW; Plin.io Cavalcanti. de Albu~uetque; .Jo~é, 

~it:e~~~~~l~~:~ ~~~!~!~!) d~e~~~~~: ~~~~~~d~0~~!l~!~c~~e-~~~~~ c~~~~~: 
da COsta Leite Carvaihaes; Lorenzo LJ. !!Onica Neto; O~m;ar Satle_s de F1-
queiredo; Ant;~elo San~os de CarvalhllleS; Lourdes E:qlê Ç.ir<.loso dOs Sanr:os 
C"'..rvalhaes; t.uiz Carlos Pinto; Luiz Rot>erto /f<lqalh.ies ~chado: Anton.10 
:.!unes: M.Jria das D)L·e~ Ferreira N11ne.s: Aloisio Antonio Costa Leit.e Car 

~ \,a~haes; José" Ell de C;a'rvalhO Alves; SéJ:"qio V.rbano; Oar-::y B.l.l:'bieri re.f.J 
boni; Sebastião Arena; Os_valdo Merk.i: Orides de Olivei~a Pinto: Hcl?ir-' 
sa Hc1ena Costa Leite carvalhaes; Miquel Correa Mant-1lha; Zalml.l'lo , 

- Zimrncrmann: Sylvestre r-errar Eqreja; Luiz Carlos Haranho: Nairo Luiz 
CO!!Sl; Carlo:J Alberto Via.na E:greja-1 Osn'f Fel:"r~~:r1; Sér<]1o R.-mos; Jos~ 
Robe~to d.4 Silveira red.rC'Iira; João Antonio BJ:"Uni.alti: Joaqutrr. A:Mral 
Amando de Barr_os; Vasco Bassoi; TÜlio Werner Soo11res1 1Fel:"n1Lndo Bandeira. 
de Hello !·la~ins; Carlo5 ~oberto Rodriques Vloti: Jayro de Hagalh..ies :·, 
Ch<~~ves: JC"lso:t Waldomt.to r.-ve-ror Amando L.lpc-~uta; W'tlson Pe~to Lonqo;
Ron.::~ldo Faqundes Pas.SO"'-: Chailll Pl"rlro; Antoni<:> CU"'lOs Amando de aarrost~ 
!êlio Carvalho Volponi; Oswaldo Rodrigues Calda.s; Antonio Araüio de A.:"L• 
lr_adc: Vladimir Antonio Aqostini C.arn.paçria; Armando floeh!.t.i; Jo:lé Cl.l!.--' 
.herme Perlatti: Jose Antoniq Hlll:"llnho; Carlo-s Gaspar; 11arcoa Furchr : 
~lbet"to dos Sant•">lll: Thereza Vianna de Olivelra Santos; Luir C-i.rl(lll Ri-• 
Je1J:"O: Nivaldo David Tlzziani; José Calvi; José Ant.orrio Piva; Ncid~ : 
Lopes G.'ispar; Antonio C-arlos Lopes Caspar: V<~;lter Lopes Gaspa:r; P.:~ulo , 
Afon:Jo A.rt.al; Sllvia A. COletty Al:"t.ll; Jo.rqe de Almeida; Olivio Jun
queira: Josê O.rlando ela Cruz r José carlos_SimÕes; Nicolau Sini;icatl1 
SObrinh-o; J>.Uton BeJ:"nardo; Luir Briquente; José V"ivaldil"lo Melh.ado: 
Mai:"CO A."ltonio COrrêa; Alice HÕn.i.e.a Pll.iVo!l Corx:é.1; JoG,; C:a_berlin: V.l.ldo-· 
mli:"O Bispo Dalilasreno; Manoel Crispino; Antonio Go~rc1a Da:rros1 Al:"mlnd11 • 
Ka.stroeola: Atlindo Mastroeoln .J.:inior: .To.lió a;u,tas de Oliveiral P.>ul..:. 
Cesar: Amo1:oso Nunes r Iri,eu Benedito Bcrtozi; Franeipeo Ca.rlos Vale: , 
Antonio CaJ:"los de Oliveira: Eman\lel Pires Barbos.ll; Nf'/\ISa Silva; /...J.urin' 
do Fal:"agut~i; Ge.rson di: Casti:-o 1\eil:"a; f"loJ:"ind.o Hantovanir Severino ...., 
Ferreira da Silva; Jo~>é André Mâximo; Vera vanda GOrtç4lves M.ixii!IO; 
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José carlos de Paula: Daniel Pelegrin; Mt.on.t.o carlos Oatno~~scen_o; José 
casal Garcia; Elz:a Aparecida Elias; Osvaldo Elias·: M&noel creuvaldo 
Pereira.; MOnica Aparecida Nant.ovani Da~asceno; Maria de Fâtima -So~res 
Pereira; t'át.irn-1 Apareel.d4 de Paiva; Antonio Carlos Giss.l.; A.nt.onto c!~ 
God.Oy: t.u.l.:!: CArlo5 de OlJ.voi"t·a; ld.a Hercul,l. de Codoy; Benedito ~~.'lrcos 
de Cod_o:o João Paulo Alonso; Valent..l.n "'parect~o da Silva~ Varle.l. R.l.:nos 
da Silva; Valdir Ot.ivio Gon.;alves: Edson So~.l.ato; Herminio Jac:ort; Ru
bens Simioni: Au~_usto l'.l.lade Bor.l.m; Silvio Lu.I.Z. B'oso; Reinaldo ~llo: 
Joio Auqusto Cic;rlitol.l.; _Alexandre Lanqona; CllJ:'mem Mart.i.ns L4nqona: Adol. 

~~.o c!~~~~~n~fr~~~~: L~~~ r~!~~~; T~~~~~~ ~ ~t~o~!v~ã~~~ir·ii ~~ 1 ~~6~1~ l_lY:~ 
Thcmaz:z:i; J.air C.assola1 LOu:riv•ldo Josi Pl4Cl!.; H.5.rio Atilio Ang~lieo; 
Alceu 'Ra:nost "Oércio -Ahtonio Ciacor::etti; Anton.io Francisco L.llngona; Ma
riano COnçalvett ela Sil'.rar Apal:'eciela Homo doll! S.~ontos1 Antonieta Cat3.l:'1--

~~n=~n H;:~~!~ 1~p;:;s~v:l~i"~!~~ i~~~t~;~~u~:e~~~~~ :!~~~"'6.a~~;~~=~ S~~· -
v.a; Ade:n.ar José Tom.u;_ rranciso:o Fernande_s; Harc_o: V;slél:'iO Ferf'!.)n_des; _ 
Joio Ca.rlos Ferr~il:'a; Nou:ea Ma.l:'ta Cardoso} P.ac!_fico Sobrinho Mach;sdo; • 
Benedit..o Pereil:'a d;s Cruz; Manoel A?areeido d<!! Lima; Rosa Maria de ou ... 

r~~~A~~i~c~~n~=~q~~~~~i~ l ~i~~;~;~~ R~~~r~~~:r~~d~~~~~ ~a~~:~a-~oâ:~~~~S: , 
Belettit Armando C,1ardo11:o; Luiz Sérqio Bo.. Ve~tur11; y~.,,_,._y.shi_"(;o_nl:_ Anto• 
nio Daniel ele Oliveira Neves; Roberto d_e Mor.:t.es Satle::s:_ .J41r ,r:çose Mi-'":;
cheletto; Lulz Antonio rol:'ti; W~lt;lll:'_R;t_$iaz:z:i_~_ Daniel de Dlivei~~-~~~P.S. 
Filho: Flol:'iv.al Joannes; Maria Heler:'a Sbeo;ui Jo;snnes; Ang~linll Ple!i.e 
de OliveirA Nevos; Hol.".icio Sant.alúcl.a; João C'al:'lO!I! DeJgad~; A.l(eu Bran. 
d.!o P:t'.ao;a; Horáo:io Per<:!i'! Pinheiro JÚnior: Augusto d4 Silva $at"aivà; --. 
Albel."to MonfOl:'te; E:dis<:ln Martiner Alonso; Rubens Clliaf~a Ch."!.Sser4u:<: 
Alval:'o F"el."nandes; sêrqlo Ro-C"ha S0o!ll."es: Antonlo de ALmeida Mal."noto: 
Antoni-o dos Santos Costa; Nilton do CAI:.'li\0 Cl\aqas; Tlàvio Ca.llegarri; 
Lido Plllol:.nettl; J.air Chaves Russo~:~lllnO: Waltotl." K\oth: Ojail:' de Palv;s 
Oliveira; Nerin-o Soldel;!ll tl4l:'C1Al Ablas Caro]?re_.,o: Benedito Jo-sé Bas~ 
setto1 -Cid Auçust"o C:rana!!o So.tres: Osc;st Ribe~ro do:s Solntos;_Mirio va.~. 
vassol:'1; 't'o-shlo Sato; Adeultrudes Gomes de Ol.I.Veirã; .Mem.l.lson Bor-qes;. 
Pires: Adcrnar 't'.iiparo; Agenor P.an:.n:.1 Agenor 'l'oquet;io; A.iqide• Pedro de' 
Hot"aes1 Alcid.ia f'UI."lan 111llela1 Aliplo oel Harc:hi; 1\mlllurl. de ]l,ndrade_.: 
An.a 1\parec:id.a Matos B.a~:bos.a: Angela Ferreira Yorato; A-ngela Milll:'ia Pe
relt"a de OliveirAl Anqelo 't'.iparo Ne~:o; Antonio Adcmar Mot"eira; Anto-
nio Cax:lo.l! Maehaelo BJ.apo; 'toshimasa ru:lih.ar.a; José- Mar-condes Filho; 

M,1ar1a de F'Ãtimã Silveir-a Duar-te:- oscar Olai: Osmarina Bel:'qAmaseo Card2.: 
so; Adalicio Santana c:'aJ:"d~~o: osnir Cesar so~res d.a Silvar Lilian Mary __ 
acrnarbó Roili!IOlJ; "Allson pereira Rli::\OS: olair E'el.izola de Koraes; MIH'l.a 
Apat"ectda Z;;:oghc; Jo.lo Fl.ivlo de ~oraes Filho: Joaquim f't:~ne1aco;_ YOl.l~ 

~I."~=I~ 1 I';~~~ io~a i~~~~e F~!~~~~e~ ~ ~ 1~~r~!r~~~ v~r~o{~~~~i 1~!n~: ~:t~~~ 
Joe~lin Cottardi !ollanna~oll._i: Mai."J.a Niuza 't'Ol~ntino: llica~do Antonio 
Aleixo· "t'euelc "'.annarelli Filho; Ronaldo Mal."eos da Silva; Is_rael AdSo; 
Ko.ria de r.itlma Perelrol; l<amel Heraki:_ Jose iaghe; \-laldomii."O Blltl:sta 
Leal· W.lldir Felizola -~e MOr.les: Rol::lerto Antonio nassarente; cel5o Vlli 
ncr Bote; J.J.il:'O Rodr1?Ues d.J.. Silva: Josê Apax:eci<1o Sant~ano~. do!l S11v.r.:
Vicentc V<:nii.ncio Sant.li\A: Roberto FunJulm PllOliello; Wolldecir Rodrl<Jues 
.;ia Silva; Antonio-comes do11 Roc;ha: Antonio Jl:lx:qe Rodrl<;~ues: Ant~nlo Jo-· 
sé C.r.rctar Antonio Jos.S TeixeirA dos santosr Mtonl9 No,mc:s Ferl."ell:'a; 

~~;~~l~p!;~~!à~ ~~I." ~~u~:: A~~~~!~ r~:~~~~d~o~!a~~~i~t~~~~~~~::~~;r Ap=~ 
recido H.art.1ns; Aparee.ldO RJ.be.1.ro c:le M~neres; Ariosvaldo ~our.a; .t.rLII
t.Õt_ele_s. Barbosa: Arlene MarLlz-a LucLno Marail;; Arnaldo da Silva Matos:. 
Astolfo Assis; eencvides Santiago Pere1ra; Berta-Ferl."e_lra Forato; Car
l.os Robcl."tv Storti: CArlo~ S~rq1::. Cal lo; Car.Qli~a Sl.lvaira da_ Silve.!.~ 
t'll; C.is:o1o Lui:Z: Furtado Maciel Çle ;..n"Jda; C_elso V1Cente da Silveira; 
clauderllir Barbosa de Souza: Cl.iud~o A.ndu.de; Cleuu de O_l~veir~ f"Lrl!li· 
.,o; Clotild!la Alvea Fet"rcirft Viol: Conceição A. Ant.~n1o elos Sllntos: 
oamJ..io Bento Gonçalves~ oavid V1ó<~l .a.coatOJ. FUho: Decio C0nç.alve11 OueJ 
:ro:e: uo::tv .. ndo Sac:ehi: Dir-ceu Rodr1guu~ Parr;ilha; Oom1nqoa Pim; nurv.:t.l_! 
na rr .. nc:lsca. t<onlt:P.i; l::d&.O:"I Lul:r. Gvnçalves: E:elson Pere~ra Ncve:;:r.dson 
Rt.>l:><:"rto !>MitOS Lima; Eh•r·l Ap.'IIJ:'eO:ldll C<-M>Cl; l:!leni i"itlma Pi:z:zi; Eleu~ 
t.:;rlo Cld.udio Gil; E~llilnil." J\&SlS Moll."con<!o:s: t.:l1s.lUt<.· /\parecida Mor.:..re 
J!r!lTO; i:.:UO:Cl1o "l'iiparo: f.itll'co Af.lolrcc:Lda ÇOflt.a .:lc ASSUn<;iio; f"iit1C4 
cru.tlnl\ Lopes; r:ranc.tscç. Jo~ê reari:nl; Fr11ncucc:> Ribeiro de Menezes; 
Gct"&ldd .r.parceJda di S1f~·cll:'a; ·'Ger-aldo Jc;>&C In.iicio: Gcrõn1mo G6relb. 
S.o~nc-: 1 c:e; GioCõnd4 Spironelli;llarold.:o ;;tose Salas; llc_lcna F'~rrcira Bati!_ 

~~!n,~~~ ~~.~~~!~e~s;aj!;~!;: G!~~~=1 11~~!~~~~ 11.J~~~~c~~ ~~~~~as~~~-~~! ;~~~~~: 
Joi\.:. C~;loJJ·cono:alvcs; Joio r>l:!dro PoildO'l.lm; Jo~qulm Fo~ato; .lor7~· ,,'kfra 

~:~.l~i;~i'l~f~~~: ~~~~u~~b~~~C c:~~~~~ :;~~~~~;~~ .. }o~~s~u~~l~:c ~.:~ 1~Y~ ~r r~ 
Jos.; IJ,tld<.:mlr P~~ovoni; l:nz-ue ICawatn lhr.na; Klkue r.dn& rtlhara; l<il:ea 
Na:.: .. reth Miele LOpes; !«)uzi Yaml!!'loto: Yr':ko-r· 1<-:ly:JF.<lrl.l..'!ili L1g1a C:e>sa
r ... ttl r<•rciro!l Caetano da Sll11Cll."&; L:íCLlnc J\parc<::'H!.l C.:u;·4;,.ssi; Lu.iz 

~~~~~~/ ~~~:~~~u~~;~: c~~~~~ ~~~o~~~c~~~<:~~ 7. {:;~ll~~~ã l I6!>~~~ili~~~~el 
.M .. ttc:; M:1rco-s d.11. S1l\"a Ci:!,l:lpanha; !1;,.rg;arctc De-rnar.:lo; Mari.l An<;~clll 

t..>SSil S"'rl\lVI!.r Mar-1a C4ndid;;:o G.:.reia; ~:ar-ia Cr-istina '1<\ttQJ'õ ~:artins~ 
!<l.lrLa c'l<: riiit11111l Plorenttno: H.1r-ia o:le F.iit.1ma ~tôrtinho Hequcna: :1:1ru• 

~~~~ ~~~~ i~:z:~:~r ~:r ~~!c~~~u~~r~~~~ s~~~ ~~~}I:; i~ z~r~~; ~:~~d~ M~~~:r~ ~e~~= 
!!~ ~:;~;:!~v!!t;.!!~i ... 7"~!~~o ~~~=~1 c!!~:!i~: M~~~;e~a~i;":~o;;~ i~:i~~! 
t.~mos: 1\~:l.rJ. Sog.:tbo; Milton P,ieoline :.ol':i; Milton de Souza: Minoru 
:l~a~a: H04tir ct-a'é1ano de J>alv.!l.; :-:.a ir cact.1n0 de H"Jllo; Nclde Hoilssaro
tO Pa.vorun Neiva ~o.rla z~n1 Gonçalve:::l:cu::a l<ioko Môtsumoto; Nel:oon 
B<~l."dueci; lilel:~on sueo "T~k3.:n1; Nicola Manocl Albaniz: OOair Lu1z re
dl:"L:.:i; Olinda Cândido de Melo; Olivei.t'ó Guet'":t'ei'ro: Ol:'este Spironclli; 
Orõs1:e Spironclli ;Juniol."; Orlo~~ndo de C~J.veJ.r.ll 'Jcnãneio; Orland_o Roz.l; 
Ose.ar Noçuei:t:.!l; OsCoilr Tapãra:~ovtdio Gaz:::cia rcrnandc:s: Paulo Caetano 
da S:!.lvei:a: Paulo ucnriquc G.:~reia; Pa>.:lo R1hel.ro Maqalhiles: Paulo 'Ro 
b_e:r~;o Conte; Paulo Robert.o_ Ferreira; Paulo Sirç1o T;:o.varo~; Pedro AU-~ 
q~sto Ch~"as: Pedro Flauzino llC!nt.o; Rell'laldo C-aet-lno d,1. Silveira: Re~ 
n.a-.:.o Sal:eó.:~s Coutinho;_ Rol;lel:'t:Q _Ah·e:s ç!.a Silva; Rob!!l'rto Sant.os B:rit.to: 
!l.obsol'i Antonio Alvos Mol:'eira: Ro:oalina Ner1 Alves da Silva; Rosa Mar la 
Câr..êJ.do:· Sl!.d~o Konichl; Sandra F'.5.tima Ale.int.ara: Sllnelrll f"c::-reira Datis 

~:!.7·~&~~!ii~a;:~~~i~a~~~e~~~Y s~~~~o !l:~~~s!tâ~t.;{ie!~;!~ ~~~=~io I<=~~~~ 
\.,..•etinhi'l Soa:te3 Dellam _ feclr_J.zi r "!~ales Gouv~a. F'a9undes: 't'oyk.:n-u Kawil~
ta-; V-'1!-1flvillo MArques GUlfr·llt"ii('s; '.'aldefino ~!>lrçal Rodrigues: wal:.er 
Oia111 de Pilojuar Vandir Rartlnhc'IJ Vl.zodinnr- Vitorl.ano da Silva: Walter 
'-.V!l."' de Aguiar: W:.lsun Ge-raldo Pel."eir!ir Harciu.s Cor-l:'eie L.ima; Moisés 
~ Kilva C'oelho;-ccraldó Hol:'aes da Silva; lllisses Pereira dos Santos; 
O'!:'lando ~allltiel de Abreu Ferre1ra: Do~~nilo dos Sl!nto"s; Rubens José Pc-

~~ }~~~~..-i~:d;~~~~i ;rt~fh~ ;-{~~~li~~?- ~~n~~~~o~~c~~~~~o o~~~r~!~~ ~~~~t~~ 
Oj'llm.'l Ban:osq Oep • .t:st.- ;i;ry Riqo: Jo~ê Jorge LeitcJ Ronald Alrneid11 

C1nçado: VC!:J:". An~:onJ:o __ t'creirar Pre!, !110:: Vidal: Vel:'. 0!3waldo Maran; 
Franrit.;o-Carlos P1eret.ta; Pr('f. Hel:"ml.ndo o. David: Alberto Cubel 
Brull~_Froil!'!Çiae;o de C:1.rloa "l'rindil.cle Lei~e: Prc(._ Jo.io Dias; Pref. :1a
rJ.C!td I'crt>ira Souza1 ver. A.ildo Luc:ianor Vcl:'. Rarnon llc:huc_arror Airton 
S"lllr~J.ro'l.: Man0<:1l Edson Le111011; Josê l\n:oclooo dos S.lntos; Tcn:su Arttsh•ro;_ 
!"4~oon J•crc~ra <!_~ C:Q.s~<'!; .:[_Qilé Mol.:oso~J,; ,.;~osü Dçste!ara: Atot.OI\10 dt: .. :u:sua 
DH:hose: Wilson Lul.:z: Matt.c.~o i'oil:o!los Pereira: Juniy Yamal<;awa; Nl.val()Q o.,_ 
:~~acesno r.<' Lima: Anton.1.0 Jlosãr-io Ml.qi.io::lne: Ver. {;erson Per,..iroil Dias: 
Lu::.z CArlos da SiJ.~·<l _f'eito"a: Pre!. Daltl conceição; Varoder\•al Queiroz
Vieira; 1:•llton Guedes da Silvoa; Wagner Ribeiro de Lima: Ver. V1tol:' Ça 
breil:"., J.;ug&n_!o; D:o~c_i Jo.io I'~g.:.ton: Iris_ Wint._cr de Miguel; Waldomiro-

e:ni;~~61 i-a~i~~~ ;~~~~aX~-~0~o:~;~n~fc:~~~rio~ .. vs~~~4~\.~~~~:; ~~~;~~~~ 
de Oliveira: H.,rcUio Sc.hroder RPSa; Joiõê Antonio C:arrieo de Ol1vcit"a 
Lima: Jq~q_Harc;ucs ela Si!.va: Mare[Uo <lc FrcLt.is Lin~; t..loalo ouelc 
Rar.-.os; Jus1> Soares de Melo; D~omÕr Vieira; Orar.y, f'urt.l.:lO d,\ rwch,,; 
.f'roilnCls_eo ltubcnlõ Alves Sobrc:.ra; Sebastlio ~ateu3 tl4 F"OI'l5eca; Cleero 
:lom.l.nqos tlo10 Santos: Ml.y.nhira Sh.I.M'JCl: Jerry da Conceição Manx1lia: J\r 
n.lllóo carc('rCsl Roilmon ~·agunde-~ E:st1garriblll; Alcillcs C.)v.slheiros F"lo~-

;:~:ii~~n~;~~~s L~~~~r~~ci!~~~;~~~~; R~~ii~s 0~~~~~~~e~~~~a~~! 8 d:et~~;~ 
Joa.o llr.::oça dd Silva l>cto; Justino 1Jr::bano ~~~ Silva: José Jo::ino de Sou
za Junl..>r: Jose Sabino So~rir\llo: Luis !-'.al:'tins: Aniz_ Ras&lan; Arrn~:u!.o 
Fel."rCira l.tma; t.uiz ~.:.rlno dt· J\:cvedo; Jeomar Gome!>; Je>!iC <la Cost"' ~~;,.~ 
to:-.; !l.>ilo Soar::es Vilala; Vel:'. Po_•oJ:o raulo de f!arros Li111.1; .Jo.io t:rrnoli 
no de _!Y.•llo: Aeioli Rlbelro: Ver. Leln(l:r M,1.ra M<lrt.l.ns Vidal; Ver. sa= 
lim <:liM•: Fr•nclsco cl.,er •:sr•ind.,la;_ Jo~<ui: d"OllW.!Ir.-. n"r<J~'Ilr Jos<~ 
Antonio ~crcll"IIIJ I'rC!!. NC.l1o 1Hn1t: ?Aulo DBh111Ar de C.:r.nmos; Moaclr 
Flór e S1lv"': José úor; Santos, Nelsol'l llC>r'?'"'S d~ .U.,rros: \•.i.nlc.lus SOJI
rflfi do N.HlCimcnt('o; 1\.nton_l~ U..('>e>fo r:C'nçq.lv•~:t: Jofo6 -c.nib.llài d" Ru:~.1 !;.,•~ 
t.o: l'.lo l.OJ)(.'Iõl Joiíu C',rloç Vo!l.Ú<lU<'"Zr-.TU,iu Al.lllllfl; Pzt•r. AntOnl<J c.1rn• 
ctni; Ver. tlurval Cascnro: V••z:::. M(l.noel ~GQ:~~(lo-:!i Ja S1lv;t; \'er. Anc!>t.lrdo
r .. ulD 0CU.$; Ver. Olo\VO JQo\!-)Ulm ri;, Silvll; Wo\ndcrley do f.ttpfr.ltO 5.lnto 

~~·:e:~o <"~7 ~~~~ ~~~~:d~.o~~:~ ~~:.~~:o t.~~~q ~~n~!~;~~O~~r~~~ ;.,,~~!:·r 1 .:~~ r. 
Lcnarlro C~>rreol ole OliVt.•ira.; H.ltla ~::>.'lr<l'CidaO<los S"'ntos (~.lrCl.l.J J<"/1'(: 
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PROGRAMA DO _PARTIDO DA FRENTE 
LIBERAL 

O Partido da Frente Liberal é uma agremiação 
política aberta à participação de todos os brasileiros, 
comprometidos com a construção da democracia plena e 
do desenvolvimento com jUstiça social. 

SJ.~a_ proposta fundamenta-se no reconhecimento da 
multiplicidade dos elementos sócio-culturais da Nação 
brasileira, que se integram no Estado. Traduz, 
conseqUentemente, a consciência da plui"alidade 
brasileira, delimitada por su_a indestrutível unidade 
política. 

pensamento do Partido com respeito açã·o 
governamental e às relações sociais, 

PRINC!PIOS 

Atenta à vontade nacional de liberdade e progresso, a 
Frente Liberal compromete-se a: 

Seu método de ação política pressupõe a mobilização 
permanente e a ampla discussão, de modo a garantir a 
legitimidade e"_estimular a criativídade. 

Seus objetivos inscrevemRse em um contexto de 
profundas transformações, configuradas no despontar 
de uma revolução teconológica, que alterando as bases 
da civilização industrial, está destinada a fixar novas 
relações sociais, novõS sistemas produtivõs e novos 
padrões de consumo. Coincidem com a reafirmação, em 
todo mundo, do pensamento liberal, que, enriquecido 
pelas modernas conquistas sociais conseguirã, neste final 
de século, fraternizar a liberdade com a igualdade. 

A FJei}t_e Liberal proclama, pois, sua disposição de 
lutar em favor dê unir!' sociedad!; democrática, que 
resguarde os direitos do cidadão ante os deveres do 
Estado e_ permita C_onjugar a permanente necessidade de 
limitar o poder, pelo Direito, com a democratização da 
cidadania. Postula um desenvolvimento voltado para a 
melhoria da qualidade de vida do homem o fundamento 
na gestão social do poder. 

Seu programa partidário encerra o cOnjunto· de· 
normas que orientarãO a·ação política e a militância dos 
filiados, desdobrandoRse em princfpios- que traduzem 
a interpretação da realidade histórico-político nacional à 
luz dos ideais liberais-, e em diretrizes que expressam o 

I. Defender o primado da democracia, regime polftico 
__ que melhor resPonde às necessidades e aspirações do 

homC?Jll civilizado. no qual o governo é escolhido pela 
maioTia, respeitados os direitos da. minoria e assegurada 
a alternância do poder. 

H. Lutar pela instauração da plenitude democrática, 
coflsubstandada na_ eXistência de instituições pllblicas 
sólidas ·e estáveis, e nã exigência de que a lei, legitimada 
pela representação popular, seja efetivamente igual para 
todos. 

III. Advogar o direito que todos têm de expressar, 
livremente, seus credos religiosos e convicções políticas, 
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c-omo condição fundamental à existência do Estado 
democrâtíco. 

IV. Co.nsignar seu repúdio a todas as fOrmas de 
totalitarismo ou de autoritarismo, reconhecendo 
contudo que é dever do Estado moderno defender-se da 
ação dos seus inimigOs, delúi-o da -lei, e sem sacrillCio -das 
liberdades fundamentais que constituem a essência da 
democracia. 

V. Colocar-se firmemente contra qualquer espêcie de 
discriminação e precoriceito, quãntO- a religião, sexo e 
raça, bem como defender os direitos das minorias. 

VI. Afirmar sua crença de que os homens são 
basicamente iguais em direitos e_ que a pessoa humana ê 
inviolâvel em sua dignidade, não podendo sofrer 
quaisquer restrições que não aquelas necessárias à 
preservação de sua própria integridade e de seu 
semelhante, e à defesa do bem comum. 

VII. Proclamar a preeminência e exigir o efetivo 
exercício dos direitos humiinos, em sua acepção 
moderna c dinâmica, que, além d8.s liberdades públicas 
fundamentais, abrangem os direitos econômicos, os 
direitos sociais; os direitos CultUrais, os direitos 
ecológicos e o direito à privacidade. 

VIII. Pugnar pela expansão das perspectivas de vida 
do cidadão, de modo a pennitir_que um número cada vez 
maior de pessoas desfrute de oportunidades cada vez 
melhores e que os indivíduos possam ser livres para 
trabalhar e criar segundo suas aptidões, respeítando 
cada um o direito dos demaiS. -

IX. Estimular e promover permanentemente a 
reorganização e renovação da sociedade brasileira, . 
tornandoRa espontânea e pluralista, ampliando as vias de 
ascensão social e poiftica- paiã: as -novas gerações e 
promovendo a val~rização da _'?ulher, de modo gue sua 
participação seja efetiva e ·inteS:rãl,- sem limitações, 
discriminações ou preconceitos. 

X. P!econizar a mudança social dentro da ordem 
democrática, recusando soluções violentas, 
incompatíveis com as nosSaS tradições, e posturas 
imobilistas, que conflitCm com ~as eXigênCias de 
transformações da sociedade. 

XI. Propugnar por um desenvolvimento que vise à 
realização integral do homem, a partir de um processo· 
de mudança qualitativa nas relaçÕes Sociais, voltado 
para a prosperidade econômica, eqUidade social e 
equilíbrio regíonal, assentado em um relacionamento 
harmonioso com nosso -pãtriíffõnio ecológico e 

" consentâneo com nossa cultura. 

XII. Reclamar uma justa diStribuiuçãtt de renda e da 
riqueza. e um crescimento equilibrado das regiões, 
obj~tivando a equanimidade no proceSso de 
desnvolvimento. 

XIII. Exigir uma ampla participação da comunidade 
na formulação e implantação de dec:isões que aproveitem 
ao desenvolvimento nacional. bem como na fiscaliZação 
dos atos governamentais. 

XIV. Perfilhar o respeito ao direito de propriedade, 
com reconhecimento das responsabilidades sociais 
inerentes ao exercício desse direito, tendo em conta que o 
interesse individual não pode se sobrepor ao interesse 
coletivo. 

XV. Reconhecer a livre iniciativa -como elemento 
dinâmico da economia e a empresa privada nacional 
como agente principal da vida económica do"- País. 

XVI. Admitir a ingerência do Estado na o economia, 
nos limites da lei, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento, regular as relações s.oclais, condicionar 
o uso da propriedade a seu papel social e evitar a 
exploração predatória dos- recursos naturais., sem quC, 
contudo, em nenhuma hipótese, resulte em 
constrangimentos espúrios ao livre mercado ou no 
cerceamento das lib.erdades dos cidadães. 
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XVII._ Concorrer para o fortalecimento da 
organização sindical e o equilíbrio nas relações entre o 
_capital e o trabalho. 

XVIII. Postular a modernização permanente das 
Forcas Armadas, ~1!19 requisito indispensável à defesa 
da soberania naciona.l e das instituições ~e:mocráticas. 

XíX. -=-Propor~ uma política -externa, fundada n~ 
princípio d.i -iguaJdãde soberana _ dos Estados e no 
respeito à auto~eterminação dos povos e a não
ingerência nos assuntos internos de outros pa1ses, 
oríentada em favor da paz mundial, do desarmamento, 
de um~ c!_i_yj_ª~-º--mªi~_j!!§!a _do p_gôer político e económico 
mundial e de um maior acesso dos países em 
desenvolvimento aos frutos do progresso mundial, e 
voltada para o ~tabelecimento de relações com todas as 
nações que desejam cooperar com o Brasil, à base do 
respeito ~útuo~-

)0(. Empenhar~se em favor de um ordenamento 
con&tiw_Cion_ªJ __ que resulte da manifestação livre e 
soberana do_ povo brasileiro. 

DlRETRIZES 

1 - Diretrjzes soci3.is 
PriOridade ao ensino básico, visando à erradicação 

go analfabetismp -e à_ garantia de ensino fundamental, 
obrigatório e Sr3tuito--para todos. 

. Extensão do ensino pré-escõlar a toda a pol-?_u]ação, 
ila cOrrespondente faixa etâria, e criação de mecanismos 
de apoio à educiÇãO- de exCepcionais, COnsiderada dever 
do Estado. 

. Ampliação da- autonomia das universídades 
enquanto instituíções dedicadas ao ensino·e à pesquisa, 
conferindo-se-lhes, maiores responsabilidades. 

. GiiriLiifra de acesso a todos os n1veis de ensinO, 
fortalecendo-se a escola pública e assegurando-se, à 
famflia.-a liberdad~ 9-e 01lCOlber:_a educaçãO desejada para 
os filhoS: 

-. Apoio aos programas de desenvolvimento 
científico e tecnolóSiéO, tendo em ~vista a produção de 
tecnologias adequadas à nossa realidade e adaptadas à 
nossa vocação de pais preporiderantemente tropical. 
- . --Incentivo à educação fisicã -e -aos desportos, 
estirpula.ndo-se sua prática pelos jovens e promovendo
sC:-aõlPTã:ritentC-Ci CsPàrte amador. 

. Valorização ·permanente do professor, através da 
ele_vação sistemática de sua capacidade profissional ·e 
melhoria de suas condições de remuneração e de 
trabalho. 

. Fomento e amparo às ações voltadas para a 
preservãção e o _-enriquecimento dos valores e da 
identídade cultural brasileira, em suas diferentes 
manifestações. 

. LiberdadC de criação cultural e artística. 

. Defesa do património histórico, artístico e cultural 
do Brãsil. 

. CooPeração e intercâtnbio cultq:ral com todos os 
países, com bas_~o- princípio da reciprocidade. 

. Preservação dos diferentes apartes à formação da 
cultura brasileira~ especialmente a contribuição negro
africana e-a indígena. 

.- _-_ Política de saúde- que considere prioritariamente o 
atendi!llento _ à mãe e à criança, -em todo território 
nacíonalt bem como o combate sistemático às moléstias 
endêmicaS e às epidemias, sobretudo através da ação 
preventiva e assistencial. 

fomento aoS programas de alimentação destinados 
! _ população de baixã renda., especilamente crianças e 
g~tantes, in_cJusive,. _quando necessário, através da 
distribuição de alimentos. 

. p_roteção ª família_ e adoção de uma politica de 
rlan~j~_~_ento familiar, _fundamentada na pªternidade 
responsável, na difusão de _conhecimentos científicos e 
n~ part_id)lação voluntária e consciente dos casais, com 

·escrupuloJ> respeito às convicções dos interessados. 

• Amparo ao menor abandonado. 
Implantação de uma política ecológica, 

compreendendo a proteção dos ecossistemas naturais e 
da vida silvestre, a racionalização do uso _dos recursos 
minerais, o controle rigorOso da Poluição industrial, da 
pol~içãç geiada por esgotos urbanos e por veículos 
aut~motores, a reciclagem do lixo e o incentivo ao 
reflorestamento. 

• .,Política de_§aneamento bâsico que propicie a oferta 
de serviços de abastecimento d'água e de esgotamento 
sanitário a todas as comunidades urbanas, através_ de 
técnicas adaptadas às pOssibilidades locais. 

. Viabilização do acesso -à habitação. entendido 
como direito do cidadão. cabendo ao Estado regular o 
financiamento à aquisição, prover a melhoria das 
condições de salubridade e disciplinar a edificação, à 
vista do interesse _coletivo, recorrendo-se, nos planos de 
habitação _popul<~;r, ao regime de mutirão ou outras 
modalidades de cooperação com os usuários. 

. Adoção de medidas de proteção efetiva ao 
inquilinato, segundo critêZ.ias que conciliem as 
exigências económicas com o interesse social. 

Melhoria das condições de vida dos pobres, 
mediante a execução de programas de educação, de 
saúde e de criação de empregos. 

. Proteção à velhice, assegurando-lhe o conforto e o 
amparo indispensáveis à preservação da digniqade 
humana. 

. Elevação dos níveis de eficiência e de viabilidade do 
sistema de previdência social, promovendo-se sua 
_completa extensão às populações rurais e periféricas, 
bem como a participação dos beneficiários, segurados e 
servidores, na sua administração. 

. Transformação dos fundos sociais em fonte de 
beneficiOS; para as p-opulações de baixa renda. 

. Implantação de uma política de emprego que 
considere a concessão de tratamento favorecido aos 
setores e unidades produtivas, capazes de aumentar a 
absorção de m.ão-de-o_bra._ 

. Instituição do _seguro-desemprego. 
Implantação de uma política salarial que 

possibilite, aos assalariados, a obtenção de ganhos reais 
de_ produtividade, assegurada, em qualquer hipótese~ a 
manutenção do poder aquisitivo. 

. Estãbelecimento de regras que conduzam à fixação 
do salário- mínimo, não apenas como referencial 
econômico, mas como contrapartida adequada ao 
trabalho e valor suficiente para garantir a sobrevivência 
digna do trabalhador. 

. Ampla liberdade de organização sindical, 
assegurandO-se: a _l_ivre sindicalização, a elimínaçãô de 
todas as formas de víncUlo de subordinação corporativa 
ao poder público, a participaÇão dOs trabalhadores na 
admiriistração dos fundos sociais e a rlegociação cole-tiva 
~os con!~atos de trab;Uho, sem prejuízo do papel 
deSempenhado pela justiça· do Trabalho no 
encaminhamento de conflitos- de interesses nas relações 
trabalhistas. 

. ReformulaçãO da le_gislação trabalhista, 
possibilitando a regulamentação de novas fçpnas de 
associaÇão no trabalho, a proteção contra acidentes, a 
participação dos trabalhªdores .çtos resultados das 
empresas e o efetivo exerclcío do' direito de greve. _ 

. Política- de Valorização dos servidores públicÕs, 
propiciªndo-lhes uma just~;~. remuneração, bem como 
promovendo-se a extensão das vantagens conquistadas 
pelas demais categorias de trabalhadores e o permanente 
aperfeiçoamento da sua capacidade profissional. 
2- Diretrizes econônlicas 
._ R_eforn1a agrár:ia, mediante a utilização de 

~nstrun1entos çie política tributária -e de normas contidas 
- no Éstã.tuto da Terra, possibilitando o act:sso à 

propriedade fundiária e seu efetivo aproveitamento. 
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. Apoio ao cooperativismo e a outras formas 
associativas de produção. 

. Fomento à agricultura, com prioridade para 
produção destinada ao mercado interno, especialmente 
através da ampliação da oferta aUmentar- condição de 
equilíbrio do desenvolvimento - destinando-se à 
exportação exclusivamente os excedentes da produção. 

. Aperfeiçoamento do sistema de seguro agrícola, 
com a participação das organizações de produtore$ e 
seguradores, tendo em vista neutralizar ou- miiliffi!Zaf-aS 
conseqiiências econ_ôrriicO-soCiiiíS --da ocorrência- de 

pragas e catástrofes. 
. Garantia e preços juStos p-a:ra produção agrícola, 

observando-se as especificídades dos sistemas produtívós 
regionais. 

T Reforma urbana, consubstanciada na- taxação do 
imóvel especulativo e na implementação de uma lei de 
uso do solo, que consagre a prevalência do iilteresse 
coletivo. 

. Política de desenvolvimento _urbano que possibilite_ 
a permanente melhoria dos serviços -básicos -
especialmente nas regiões metropolitanas e municípiOs 
de grande porte - e a proteção das áreas comunitárias e 
ecológicas. 

. Formulação e execução de uma polftica industrial 
voltada para a consecução do equilíbrio eiltre _O 
fortalecimento ·do mercado interno e a expansão das 
exportações para a elevação dos nfveis de produtividade 
e para a desconcentração regional. 

. Fomento ao turismo iiüúno, ãbrã.ngen.aoa 
execução de programas destinados a amplas camadas da 
população. _ __ 

. Concessão dC tratamentO favorecido à pequena e à 
média empresas nacionaiS~- tendo em- cori{a sua 
capacidade de geração de emprego. 

. Valorização do papel econômico-so_cial das 
microempresas, através da formulação de políticaS 
específicas para esfC tipo de organização, e 
reconheciento dos seto_res informais da economia. 

. Limitação da atividade empresarial do Estado, 
condicionando-a às hipóteses de ausência da iniciativa 
privada e tendo em vista atender à defesa nacional ou 
garantir a continuidade do processo-de desenvolvimento. 

. Disciplinamento_ das atividades das empresas 
estatais, subordinando-as à efetiva fiscalização do 
CongresSo Nacional, bem como espresas transnacionais, 
sujeitando-a_s_ a regras que observem o interesse e- a 
soberania nacionais. 

. Esforço permanente destinado a cmrigir os giaves 
desequilíbrios da economia brasileira: a inflação 
persistente, a crescente disparidade de renda entre os 
cidadães e as desigualdades regionais, 

. Execução de uma política de gastos públicos, eficaz 
e equilibrada, austera e não-inflacionária. 

Formulação e execução de uma política tributária 
que, alêm de forite de financiairiento da despesa pública, 
promova uma melhor distribuição da renda e da riqueza, 
mediante uma ade_quada taxação dos ganhos de capital, 
bem como a correção das disparidades regionais e o 
fortalecimento do federalismo. 

. Canalização da poupança nacional para as 
atividades diretamente produtivas, reformulando-se o 
mercado financeir"O e ·evitando-se a especulaçãO -e a 
usura. 

. Gestão da polítiCci" Cãmbial e de comêrcio externo, 
objetivando ampliar os níVeis de troca e assegurar o 
equilíbrio no balanço de pagamentos, tendo sempre em 
conta evitar-se_ a escassez ou a desestabilização do 
mercado internO. 

Política energética o_rientada para o 
aproveitamento racional dos nossos recursos naturais
inclusive recorrendo-se à utifizaç_ã_o de fontes não
convencionais ..:.:..- bem como para a· auto-suficiência 
setorial. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S_çÇ_ão IJ) 

Politica de transportes que objetive a integração 
iiltei'-fegionat _ ~ -~intermodal, minimiZando os custos 
energéticos e possibilitando um mais eficie_ilte 
escoamento da produção, alêm de, nos centros urbanos, 
servir adequadamente à comunidade. 

ExeC_iição de programas nacionais de 
desenvolvimento que considerem nossa diversidade 
pturii'regional, propiciem a participação harmônica de 
todas as regiões e confiram espeCial ênfase à superação 
OOs Oe:iniVeíS-·reg1ên1als de fenda, que afetam õ N;_ort~. o 
N ardeste e o Centro-oe-ste. 

CoricesSão de prioridade nacional para o Nordeste. 
, Implantação de uma vigorosa política- de 

8.pi-0Veiiarrieii10 econômico das- fronteiraS piõdutivas: a 
Amãzônia, os- Cerrados; o Semi-Ãrido nordestino e o 
mar. 
3- Diretrizes pOlíticas e adm_inistràtivas 
. Nova_ Constituição, a ser promulgada por uma 

Assembléia Nacional Constituinte, que inter-prete 
adequadamente as novas reàfidades da sociedade 
brasileira e represente um pacto nacional duradouro e 
eficaz·.- -

, __ Revigoramento da Federação, concedendo-se 
autonomia- pOlítica- e- -finan-ceira aos Estados e 
M_unicípios~__ através ~e uma_ mais adequada 
díscriminação de encargos e renda públicas. 

,_ D_escentralização administrativa, construída a 
partir das especificidades regionais e setoriais, e voltada 
para a elevação do-ª níveis de respçmsabilida~e e de 
iniciativa das diversas instâncias administrativaS, 
especialmente os governos estaduais e municipais, sem 
prejUízo de uma vigorosa fiscalização pública na 
execução da d_espesa. 

~ __ InstituiÇão do voto livre, direto, secreto e universal 
- inclusive dos analfabelos - nas eleições para eScolha 
dQs governantes e para formação das casas legislativas, 
~-_toc!Q~_ nív~is. 

. Universalização _ do princípio da representação 
polftica, abrangendo todos os entes federativos, os 
Territórios e _o Distrito Fedei-ai.-

. Adoção de normas que coíbam rigorosamente a 
influência_ do poder econômico naS eleições, 
robustecendo a legitimidade da representação popular. 

.Consolid_aç_ão do pluripartidarismo, assegurandO-se 
ampla liberdcide de organizaçãO:-dos partidos Políticos. 

.Acesso-- de todos os partidos aos meios_ de 
comunicação --de massa, notadàmente o rádio .e a 
televisão-, visando, inclusive, à formação da consciência 
democrátiCa do Povo, ao esclarecimento do eleitor, nos 
períodos que antecedem os pleitos, e ao proselitismo 
partidário. 
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no---reconhecimento e disciplinamento dos grupos- de 
pressão. _ 

.EstímulQ .à formaçãO de diferentes modali-dades de 
asso_ciativiSriiO, que possibilitem uma crescente solução 
dos problemas comunitários, independentemente da 
ingerência do Estado, sem ofensa, contudo, às normas 
jurídicãs de interesse público. 

.R_econhecimento do§ órgãos de representação dos 
estudantes, inclusive nos âmbitos estadual e nacional. 

.Desburo_cratização da vida administrativa, visando_a 
--melhorar o desempenhO das entidades governamentais e, 

desse modo, melhor servjr ao contribuinte e ao povo. 
.Reo~g-anização da ãdministração pública, tendo em 

vista um maior padrão de eficiência, e redistribuição das 
furições, de conform_idade c_om as exigências de 
espedaliiações,-evit~rido-se porêm a sObreposição cde 
atribuições e o gigantismo da máquina governamental. 

.Melhoria constante dos serviços públicos, tanto pela 
sua racionalização quanto a regras e processos, como 
pela efetivação do princípio da seleção de servidores 
segundo Õ nj"êrito. -

.Liberda<j~ de informação e direito à informação, 
comõ requisito indispensável ao exercício da cidadania. 

~Proteção imediata -e eficaz do cidadão, enquanto 
consumidor, adotando-se medidas Que evitem a prática 
de a-cord6S para a imposição de preços artificialmente 
majorados, a desinfonnação quanto a características e 
qUalidades dos produtos e a inadequada prestação de 
serviços Por parte -de concessionárias do serviço público. 

.-Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da 
sociedade sobre o Estado, inclusive, mediante a criação e 
exercício das funções de Ouvidor Público, a quem caberá 
denunciar as violações_ aos direitQS fundamentais dos 
indivíduos e da c_oletividade, bem como exigir a 
probidade e a eficiência na administração pública. 

.Modernização do sistema_ penal, reduzindo-se ao 
mínimo possível o confinamento carcerário, e reforço da 
atívidade preventfVã ·e repressiva do crime, objetivando 
ampliar os níveis de segurança individuaL 

ESTATUTO DO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 
PFL 

TITULO I 
Do Partido e seus Objetivos 

Art. 19 O Partido da Frente Liberal - PFL, pessoa 
jurídica de direito público interno, c-om sede e domicOio 
na capital da Repúbflca:-e ação em todo o território 
nacional, reger-Se-á por este Estatuto, respeitados os 
princípios legais. 

Parágrafo único. O Partido exercerá as suas 
atividades côm base no seu Programa e na Declaração 
JT.,ive.l'!lal dos Direítos do Homem. 

TITULO II 
DA Filiação Partidária 

Art. 29 .São filiados ao partido os eleitores em pleno 
gozo dos seus direitos políticos que, aceitando o seu 
Programa e Estatuto, nele se inscrevam, obedecidas as 

.EfetivaçãO das prerrogativas do LCgi"Stãtivo, 
enquanto -instituição liberal e fórum princiPal dos 
debates nacionais, especialmente através do 
revigorarri.e:ilto do p·oder legiferantC, do amplo exercício 
do poder impediente e da capa-cidade de fiscalizar os atos 
do Executivo, do restabelecimento integral da 
competência para decidir sobre_ matéria tributária, 
judiciária e orçamentária, e da simplificaÇã"ó e 
racionalização legislativa. 

· seguintes_ formalidades: 

.For_talecimento do Judiciário, visando a propiciar 
celeridade e eficácia na distribuição da justiça, mediante 
a modernízªção dos mecanismos judiciais, a adoção de 
noVos códigos, a expansão do juizadO das pequenas 
causas e a introdução da justiç_ã_ agrária. 

.Reestruturação do sistema nacional de planejamento 
mediante a ampliação dos mecanismos de partícipa-çãõ 

__ da .sociedade_ brasileira na fõririulação, e;w;:ecuçãO ·e 
controle dos planos de desenvolvimento, 
consubstanciada na mobilização dos órgãos de 
representação dos empregados, empregadores e 
profissionais autónomos, e de entidades representativas 
dos consumidores e das comunidades locais. bem como 

I - A ficha de filiação, em modelo padronizado e 
obtida em qualquer Diretório, depois de preenchida e 
assinada pelo eleitor, em três (3) vias, com declaração de 
apoio ao Programa e ao Estatuto, serâ apresentada ao 
Oiretório Municipal do domicílio eleitoral do filiando, 
diretamente ou através de qualquer dos seus membros. 

II - Recebida a ficha, será afixado aviso, no mesmo 
dia, na- s_ede partidária, contendo o nome e o endereço 
residencial do eleitor, sendo fornecido comprovante 
devídanlente áatado.-Se o Ditetório não dispuser de sede 
o-'=ã.viio- serâ -afi_xaao--em local próprio_ da Câmara 
Municipal. 

III- Não exislindo_Diret6rio Municipal, a filiação será 
feita pefante ã: Comissão Diretora Municípal Provisória 
e, na falta desta, perante o Diretório Regional. t 
facultada a filiação perante o Dir~tório Nacional. 



Fevereiro de 1985 

IV - Quando a filiação se fizer PCrãnte- o Diretório 
Regional ou Nacional, o aviso de qUe trata o inciso II 
deste artigo indicará também o nome do Município onde
o cidadão é eleitor. No Diretório Nacional a ficha sérá 
preenchida e assinada em 4 (quatro) vias, destinando-se 
a última ao seu arquivo. 

V - Se o Diretório ou-C6mÍssão PrOVisória se recusar a 
receber a ficha de filiação, caberá ao eleitor mover ação 
judicial contra o Partido, na forma da lei. 

§ i"' Qualquer filiado poderá inlpugnã.r Pedido de 
filiação partidária nos 3 (três) di"as subs-equentes ao dê 
recebimento da ficha, assegurando-se ao impugnado 
igual prazo para contestar. -- -

§ 29 Se o aviso a que"SC: refeZ.e o lnclso II deSte artigo 
não for- afixado na mesma data do recebimento da ficha, 
a impugnação poderá ser apresentada nos 3 (três) dias 
seguintes ao da afixação~ 

§ 39 Esgotado o prazo para .a ·contestação; a 
Comissão Executivá-decidirâ deÍlÚo de 5 (cinco) dias. 

§ 4~> Considerar-se-á deferida a- filiação se a 
Comissão Executiva não se Pronunciãr nO- prazo refe!ido 
no parágrafo anterior. -

§ 511 Da deCisão denegatória de filiação, que setâ 
sempre justificada por escrito, cabe recurso, instruidO 
com cópia da deciSão recoirida, no prazo de 3 (três) dias, 
apresentado diretamente: -

a) Ã Comissão Executiva Re&ional, -quando a filiação 
se fizer no Diietório Municipal. -

bj A Comissão Executiva Nacional, quando a filiação 
se fiZer no Diretório Regional. . - -

§ 6~> Se o Diretório ou ComissãO -Prcivisórfa deixar 
de afixar o aviso para impugnação~ oü, de qualquer 
forma, impedir ou dificultar a filiação, salvo no _caso de 
decisão denegatória da filiação, quarido o recurso si::Cã o 
previsto no parágrafo 511 deste artigo, caberá ao eleitor 
mover ação jUdiciai contra o Partido, na forma da lei. 

§ 79 Deferida a filiação, o Partido entrCgarâ uma das 
vias da ficha ao filiadoA _ 

Art. 311 Os menores de 18 (dezoito) anos e maiores 
de IS (quinze) anos poderão ingressar rio partido como 
filiados-colaboradores. 

§ 19 O filiado-colaborador estará submetido a todas 
as disposiçõeS estabelecidas neste EStatUto. 

§ 211 O Diret6rio- Nácronai biiixãrâ dii-e-tfizes 
regulamentando a filiação e participação nos órgãos 
partidários do filiado-colaborador. 

Art. 4~' O filiado que Q.uiser desligar-se do Partido 
fará comunicação escrita à Comissão Executiva 
Municipal, tornando-se o vínculo automaticamente 
extinto, para todos os efeitos. dOis dias após. 

§ I~' O cancelamento da filiação ao Partido dar.:-se-ã, 
automaticamente, nos casos de: 

a) morte; 
b} suspensão ou perda dos direitos políticos; 
c) expulsão; 
d) filiação a outro Partido. 
§ 211 O cancelamento da filiação será comunicado 

pelo Partido à Justiça Eleitoral no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

TITULO III 
Dos órgãos do Partido 

CAPITULO I 
Das disposições gerais 

Art. 5~> São órgãos do Partido: 
a) de deliberação: as ConveiiÇõi::S- Municipais, 

Regionais e Nacional; 
b) de direção e de ação: os Diretórios Distritais, em 

carâter facultativo, os Municipais, Regionais e Nacional 
e os Movimentos Trabalhista e EstUdantil; -

c) de ação parlamentar: as Bancadas; 
d) de apoio: Os Conselhos CÕnsultivos; o Instituto de 

Pesquisas e Estudos Económicos, SociaíS e PoHtícos -
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~ IPESPi Os ConSelllos de Sthnl-PartÚtâria ~:Fis_cais; e a 
Procurã.doria Geral; -

e) de cooperaç_~o: os Dep~rta~~f!tos de D~esa dõs 
Direitos da. PesSoa Humanã.; de Prom~ào dos Direitos 
dos DeficieOtCs; de Defesa dos Direitos do Consumidor; 
de D-efesa-dã·Ê~()Iôida; de Óef~a_-da Peq"uepa e Média 
EmPresa; Os- Coffiitês_, de C~panha ç outrps 

- OePaitarrlentos que venham a ser -criad_os. 
Art~ é_ A Seção _Municipal constitui a unidade 

orgânica e fundameõtal do Partido _e a Convenção 
~Naciànãl o seU órgão supremo. 

_ P.arágrafo __ ún"ico. Para_ efeit9 de organiZação 
partidâria- será equiparado a Municfp!o: 

a) o Estado ou TerritóriO não _subdividido em 
Municípios; 

b) o Município com mais de 1 (um) miJ~ão de 
habíianteS enl cad3 Unidade administrativa ou Zona 
Efiítor3L 

Art. 7<~ As banc~das constituirão suas lideranças de 
ãcordo com as àorrilas rigirnentais -daS- CàSas 
Lêgislativas- a que pertenceÍ"ein ou, iiãõ-âS havendo, pelo 
modo que julgarem converiiente. -- - - -

Parágrafo único; Pela maioria dos seus membros, as 
Bancadas podem, por intermêdio da liderança, requerer 
a convocação de qUalquer órgão de direção pa-rtidária, 

_ _jiO grau que lhes corresponda, par~ -tratar di assunto 
- eXpresSamente determinado. 

Art. 89 Os órgãos do Partido nãO intervirão- nOs 
hierarquicamente inferiores, salvo para: 
· á) garantir-o direito das miilorias; 

b) manter a integridade partídâria; 
c) preservar nomüts- estatutãrias, a ética partidâria, 

princípio prograriJâtico~ Ou a linha -político-Partidária 
fixadas pelas COnvençÕes- ou Diretórios Nacional ou· 
Regionais, respectivamente, conforme a medida se 
aplique a Diretórios Regionais ou Munícipais;-

d) assegurar a disciplina partidária; 
_e) .(J_O_rJÍializar a_ gestão financeira. -_ 
f li' O pedido de intervenção será devidamente 

fun-dame~tado e instruido com doc_umentos que provem 
a_ Q.corrência das infiaçôes preViStàs nesti:: artigo. 

§ 2~' A deliberação de intervenção serã precedida de 
- -audiê~cia ~o_ órgão visado, no prazo de oito (_8) dias, 

durante o qual lhe será dada vista das provas 
mencionadas no parágrafo anterior. 

§ 3~' A intervenção será decretada pelO-- votõ- cii 
~a~oria abs~luta do Djretório hi(:rarquicamente 
sJJperior,-devendo do ato constar a indicação dos cinco 
(5) nomes da Comissão Interventora e o prazo de sua 
duração~ -

CAPITULO II 
Das Convenções 

AiL99 As Çonvenções _Mun-icipaiS, RegiÕnais e 
NaciO-nal serão p(esididas pelo Presidente do respectivo 
Díretôiio. · · -· - · -

Parágrafo único.~ _Somente poderâ participai: das 
Convenções partidárias os eleitores filiados ao Partido 
até 30 (trinta) dias antes de Sua realizaÇão-. -

Art. 10- O VOto nas Conve.ti.Ções Será -SCinpie diCetO-e 
secreto. h proibido o voto por Procuração e permitido o 
voto cumulativo. 

§ li' Voto cumulativo é aquele dado por um mesmo 
convencional credenciado pot mais de um titulo. 

§ 21' As Convenções podem ser instaladas- Com a 
presença de qualquer número de convenciona-is mas só 
podem delib~ar com a presença da maioria-absoluta dos 
seus-ifi.tegt'àlites. - - -
ArL li A conVocação das 'Convenções pelas Comis
sões Executivas dos respectivos DiretórioS deverá obeiJe
cer ·aos seguintes requisitos, sob pena de nulidad~: 

a) publicação de Edital na imprensa local ou, em sua 
falta, a afixação no Cartório Eleitoral dá Zona, com a 
~tecedência m·rn.irri.a ae S_(oito) àiaS: 

~) notificação pessoal! se~p!_e_que J!9S~-í~el, ~a9:ueles 
"q-ue teitham direito a voto, no mesmo prazo; 

c) indiCaÇão do lugar, dia e hora da reunião, com a 
deClaração da mãtélía iiÍCiuíd-a na paUta e o~jeto de deli-
beração, - _ -

Parágrãfo único. No município onde não houver 
Cartório Eleitoral será fixado- o Editã! -em local pióprio 
da- Cãffi.ara Municipal. __ 

Aá. 12. O Partido jledii-á à Justiça Eleitoral que de
Signe observad9r para acompanhar os trabalhos de cada 
Convenção. 

§ 19 O obeservador Eleitoral terá assento na Mesa 
Diretora, sem contudo; to"mar parte em discussão ou for-
midar pronundamento sobre qualquer matéria. -

§ 2~' O Partido não poderá acolher a designação para 
as funções referidas_ -neste artigo de: 

a) candidatos ou seus parentes, ainda que por afinida
de, até o segundo grau, inclusive; 

b)_ membros efetivos ou suplentes de_Diretórios Parti
dários~ 

c) autoridades ou funcionários que desempenhem 
cargos ou funções de confiança do Poder Eiecutivo; 

d) ocupantes de cargos que incidam nos impedimen
tos previstos em lei. 

§""19 o-pedido a que .Se refere-~-caput deste artigo será feito 
c:om··a antecedência mfninia de 8 (oito) dias e será ende
reçado ao Juiz Eleitoral, ao Presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral ou ao Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, conforme- o Caso, in_dicando-se a hOi'a e o lugar 
em que se realizará a Convenção. 

§ 4<:> A ausência do Observador Eleitoral, que serpa 
consignada em Ata~ à não impede a realização da Con
venção, salvo se o Partido não houver feito o pedido de 
que trata o parágrafo anterior. 

§ 59 O rião comparecimento do Observador Eleito
ral serã comunicado, no primeiro dia útil após a Con
venção, à autoridade que o designou. 

ArL 13 Os livros de Ata das Convenções Munici
pais, Regionais e Nacional serão abertos e rubricados. 
respectivamente, pelo Juiz Eleitoral e pelos Presidntes do 
Tribunal Regiorial Eleitorill e do Tribunal Superior elei
toral. 

§ I Q a lista de presença dos convencionais constará 
do próprio livro de Ata, 3.ntecedendo-a, e será encerrada 
com a assinatura do observador Eleitoral. 

§ 211 Tendo em vista o número de convencionais, sal
vo na hipótese do_§ 41' do artigo anterior, poderão ser uti
liZadas foJP.as soltas para a lista de presença, as quais de
verão ser autenticadas pelo Observador Eleitoral, que, 
no encerramento, indicará o númer_o de votantes e de fo~ 
lhas utilizadas, depois de inutilizar as linhas em branco. 

_§ 39 A ata deverá. ser assinada pelo Secretário, pelo 
Presidente e pelos convencionais que o desejarem, sendo 
encerrada com a assinatura do Observador Eleitoral. 

Art. 14 Compete ao Piretório Nacional a fixação 
d(ls datas das Convenções Municipais. Regionais e Na
cional Destinadas à eleição dos respectivos diretórios. 

§ 111 -~ de_ dois (2} anos Q mandato dos membros dos 
diretórjos partidários, sendo permitida a reeleição. 

§ 29' Na fixação das datas serão observadas as se-
_gtiiit(~ iiOrm~: - - ,_ - .-

a) data uniforme em todo o território nacional para a 
realização das Convenções MunicipaiS e, em seguida, 
das Convenções Regionã.is; 

b) as Convenções Municipais, Regionais e Nacional 
serão realizadas nurn dOrriingo; 

c} na fixaçãO daS datas das"três COnvenções, o Partido 
esw.belecerá -intervalo que permita a realização de todos 
os atos que devam ser realizados antes e depois de cada 
uma delas; 

d). fixadas as datas pela primeira vez, as Convenções, 
para a renovação dos mandatós serão realizadas, obriga
toriamente, no domingo correspondente, do mesmo mês, 
de dois (2) em dois (2) anos, tendo em vista o disposto no 
§ 19 deste artigo. _ 

§ 39 A norma da let~a.. "b" do parágrafo anterior 
aplica-se apenas às conven~;;ões destinadas à eleição dos 
Diretórios. 



0026 ~ Quinta-feira 28 

Art. 15 Em qualquer Convenção, somente serã conM 
siderada eleita a chapa que venha a receber, no mínímá, 
80 (oite.nta por cento) dOs votos dQs coQvencionais.._ 

§ l~' Contam:.·se como válidos os votos em branco. 
§ 2'~'- Não se coristituirá Diretório, se quaisquer das 

chapas concorrentes não vier a obter a votação prevista 
neste artigo. _ 

§ 3~' S_e houver uma s9 Chapa serã ela consideiãda 
eleita em toda sua composição, desde que alcance 20% 
(vinte por cento), pelo menos, da votação válida apura
da. 

§ 4"' Não atingindo, quaisquer das chapas concor
rentes, o percentual exigido, os lugares a prover serão di
vididos proporcionalmente entre aquelas que tenham re
cebido, no mínimo,-20% (Vinte por cento) dos votos dos 
convencionais. 

§ 59 OcOrrendo a h_ipótese do parág-rafo anterior se~ 
rão observadas as seguintes norma~: 

a) os candidatos do diretório, a Suplente e a Delegado_ 
à Convençã_o, serão considerados eleitos com a chapa em 
que estiverem inscritos, na ordem de sua colocação no_ 
pedido de ,registro; 

b) a divisão proporcional terá em conta a soma dos 
votos dadQs às chapas que alcançarem limite minimo de 
20% (vinte por cento), e não o total de_voto_s vá.lidos apu~ 
rados. na Convenção; 

c) a divisão proporcional será feita dividindo~s~ a 
soma dos votos dados às chapas que alcançarem o limite 
mínimo de 20% (vinte pOi' cento) pelo número de vagas a 
preencher através da eleição, desprezadas as frações; 

d) os lugares que resultarem de sqbras aritmética~ ca
berão à chapa mais votada, os de Delegados e Suplentes 
serão preenchidos por indicação do D_ir~tó_rifJ_ el~_i_to. 

§ 6>' O partido convocará Convenção extraordinária: 
para o fim -de consJitu.iL_Dire.t.ódo .onde: 

a) não tenha sido eleito em ConVenção ordinária; 
b) eleito em Conve_nção ordinária, não _tenha sido 

registrado na Justiça Eleitoral; 
c) registrado, tenha deixado de existir, quaisquer que 

sejam as razões. 
Art. 16. Aplicam-se às eleições de Diretórios em 

Convenções extraordinárias, no que couber, as normas 
estabelecidas para as Convenções ordinárias. 

§ l'i' No período do calendário regular das 
Convenções ordinárias, a extraordinária somente poderá 
ser realizada após a Convenção ordinária de grau 
imediatamente superior. 

§ 2'i' As Convenções extraordinârias para ·a eleição 
de Diretórios realizar~se-ão sempre em dia de domingo. 

§ 3'i' Os mandatos dos Diretórios eleitos em 
ConVe:nções extraordinárias terminarão juntamente com 
aqueles que lhes correspondam e hajam sido constituídos 
em COnVenções otdinãríãs. 

§ 4>' Não se realizando ordinariamente a Convenção 
MuniciPal por não contar o partido com número 
mfriiffio- de filiados, a Comissão Provisória Municipal 
organizará e dirigirá a ConVenção extraordinária a se 
realizar até 60 (sCsSenta) dias _-depois de alcançada a 
filiação mfriima necessária ou após esse -prãZO -nâ 
hipótese do parágrafo seguirite. 

§ 5'i' Quando, para efeito de possibilitar a eleiçãO de 
Diretório Regional, houver necessidade de se 
constituírem DiretóriOs _Municipais, as Con'l.e.nçõg 
respectivas serão designadas num mesmo dia. 

Art. 17. Não se realizando Õrdin_ariame_nte: a 
Convenção Regiorial, por não haver o partido registrado 
o número mínimo de Diret6rios Municipais, a Comissão 
Provisória Regional organizará e dirigirâ a Convenção 
extraordinária que deverá. se realiz;u at~ 90 (noVcmta) 
dias após a data das Ç_onvenções Municipais 
extraordinárias referidas no parâgrafo 59 do artigo 
anterior. 

Parágrafo únic"o. Não se realizando a Conve~Q_ 
ordinária- para a- eleição do Diretófio Municipal ou 
Regional, por falta de quorum, as Comissões Provisórias 

· DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) 

organizarão" e dirigirão Convenção extraordinária nos 
praz-os de 60 (sessenta) dias e 90 (nOviilfa) dias, 

. rCSpeCHvãmenie, c0nt3.dos -de sua designação. 
ArL 18+ Quando o Diretório- for cancelado pela 

JUstiÇa: Eleif.Orã.l, ou dissolvidO por qualquer· causa, as 
ComisSões Provisórias, que serão constituldas na forma 
dÕS-ÃrtS. 4-2 C 43_C do§ 2'?-do Art. 44, organizarão e 
dirigirãõ as Convenções extraordinárias respectivas, que 
se realizarão no prazo de 60 (sessenta) dias contadOs da 
data de sua designação. 

Parágrafo-- único. Insubsistentes os Dii'et6rios de 
grau consecutivo, por deliberação judicial, aplicar~se-á o 
disposto nos parágrafos 4'i' e 5>' dos Arts. 16 e 17 e seu 
Parágrafo único. 

Ârt. r9. As Convenções destinadas à escolha de 
catfdidatos a cargos eletivos ou a outras deliberações 
previstas -neste Estatuto serão convocadas pelas 

_Çcimissões_ Ex.ecutivas correspondentes. 
Parágrafo única:· As normas dõs artigOs 8'i' a 12 deste 

Cãpitulo· se a-plicam a tOdas as Convenções, qualquer 
qUe -se]á a 'finalidade de sua con~ocação. - -

"SEÇÃO I 

Da Convenção Municipal 

- Arl. tO~ A Convenção MuniCipal será realizada õ.a 
sede do Municfpio. - - -

Parágrafo útiico. Constituiem a COnvenção 
Municipal, realizada para a eleição do respectivo 
DirCtórío, -os_ eleitores inscritos_ no Município e ffiiados 
ao Partido. 
- -.Art. 21. Poderão constituir-se Diretórios somente 
nós Municípios em que o Partido contar com o número 
de __ ftliados em condiçõeS- de participar da Convenção 
M uii:icipal, de ãcordo com a Tabela I anexa a este 
Estatuto. (Art. 35, I a V, Lei n• 5.682/71) 

§ I 'i' Em cada ~t_ado, o partido afixará em local 
próprio- de sUa sede 1-e&iorial, C-õni anteceôêitCiãlitíilimã. 
de-iO __ (<l~) diã~_áa Conviiição, a ielação dos _Municípios 
com a indic-ação do ~úmero de filiados existentes em 
cada um, omitindo aquele onde não existiam filiados. 

§ 2'i' Cada grupo de pelo menos 10% (dez por cento) 
dos eleitores filiados com direitO a votOpoderã requerer, 
Por eScritO; à Comissão Executiva Municipal, até 20 
(vinte) dias antes da Convenção, o registro da chapa 
'corripleta, -cOmpreendendo: 

a) -candidatos -ao -Díietói'io Municipal, em número 
igual ao de vagas a preencher; 
- -b] cáildidatos- a_- Suplentes do Díretório Municipal em 
número equivalente a 1/3 (um terço) dos seus membros; 

c) candidatos a Delegados à Convenção Regional e 
igual número de Suplentes. 

§ 39 O pedido_ de registro da chapa será formulado 
em duas vias, devendo a Co_missão Executiva passar 
recibo na _segunda via, que ficará em poder dos 
requerentes. 

§ 4~ Se a -cOlniSsão Executiva ou _quafquer dos seus 
menlbros se reCusar a receber o pedido de registro caberá 
a qualquer um dos integrantes da chapa recorrer 
judicialmente contra o Partido, na forma da lei. 

§ 5'i' O pedido_ de _registro será instruido_ com 
- di:Clarações, individuais ou coletivas, de consentimento 
dos candidatos e indicarão o subscritor que, como fiscal, 
Pocfeil-acoinp"aiihai- a vOtação, apuração e proclamação 
dos resultados. 
-'""] 'j)tf -PoderãO ser caiididatos os su_Bscritor~ _9os 
pedidos de registro. 
_ § 79 As çédulas para a votação serão datilografadas 

ou impressas-- em papel branco, reprOduzindo 
integralmente ãs chapas registradas, sendo vedadas 
quaisquer alterações. Em cada chapa, a impressão será 
em tinta preta, com tipos· uniformes de-letras. 

_Art. 22. Cada_ Mupidpio onde o partido não tiver 
um Diret6rio organizado terá diteito a uril (I) Delegado 
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no mínimo e--a mãis-um (l) para cada 2.500 (dois mil e 
quinherltoS) vOtoS de legend"a Partidária -·obtidos na 
última eleição para a Câmara dos Deputados, até o 
limite _de trinta (30) Delegados. 

Parágrafo único. Se não se completar, na eleição, o 
número de Delegados previsto- neste artigo caberá ao 
orretório Municipal eleito indicar os dex;nais, com os 
respectivos Suplentes, -satisfeitas as exigências legais. 

Art .. 23. Obs!!rvado o disposto no§ 2'i' do art. 99, a 
Convenção Municipal para a eleição do Diretório e de 
Delegados e seus Suplentes realizar~se~à das 2. (nove) às 
17 (dezessete) horas, prolongando-se pelo tempo neces
sário para que a votem os filiados presentes no recinto na 
hora do encerramento, assim como para a apuração e 
proclamação dos resultados e Iavratura c;l.a Ata. 

Art. 24. Para efeito do disposto no Art. 19 deste Es
tatuto, constituem a Convenção Municipal; 
-a) Os membros do Diretório Municipal; 
b) os Vereadores, Deputados e Senadores, com do

micílio eleitoral no Municípío; 
c) os Delegados â Convenção Regional; 
d) dois (2) r~presentantes de cada Diretórío Distríf.al 

organizado; 
e) I (um) representante de cada Departamento exis

tente. -Paráiiafo -úniCo. Em Município de mais de I (unü 
milh.ào .de habitantes, constituem_ a Co~yenção Munici-
p~· . . ~ ~ 

a) os mandatários indicados na letr:).. "b" deste artigo; 
b) os Delegados à Conveção Regional, dos Diretórios 

de unic!ades adniüjístrat1vas, ou Zona Eleitorais equipa~ 
radas a MunicíOio. 

Art. 25r- Compete à Convenção Municipal: 
a) eleger o Diretório MuniCiPal, os Delegados à Con· 

venção-Regional e os respectivos Suplentes: 
b) escolher os _candidatos aos postos eletivos munici

pais; 
c) decidir as questões político-partidárias, bem como 

as referenteS ao património do Partido no âmbito muni· 
cipal. 

SEÇÃO ii 
Das Convenções Regionais 

Art. 26. As Convenções para a eleição _dos Díre-:. 
tórios Regionais realizar-se-ão nas capitais dos Estados e 
Territóríos Federais. 

Parágrafo único. Par que possa organizar o Dire
tório Regional é necessário que o Partido possua Dire
tórios Muncipais, devidamente registrados~ em, pelo me
nos, 20% (vinte por cento) dos Municípios do Estado. 

Art. 27. Constituem a Convenção Regional: 
a) os membros do Diiefório Regional; 
b)os Delegados_dos Diretórios MunicipaiS; 
c} os representantes do Partido no Senado Federal; na 

Câmáta dos Deputados_ e na Assembléia Legislativa. 
Art. 28. Cada grupo de pelo menos. 20 (vinte) con· 

venciÕnaís poderá requerer, por escrito, à Comissão Exe~ 
cutiva Regional até 30 (trinta) dias antes da Co_nvençilo o 
registrO- de chapa completa, compreendendo: 

a) Candidatos ao Diretório Regional em número igual 
ao de vagas a preencher; 

b) candidatos a Suplentes do DirCtório Regional em 
número equivalente a 1(3 (um terço) dos seus membros; 

c) candidatos a Delegados à Convenção Nacional e 
respectivos Suplentes, em igual número. 

§ I 'i' Nos Territórios Federais o registro de candida
tos poderá ser requerido por um grupo mínimo de 10 
(dez) convencionais. 

§ 2>' O núme'ro de Delegados de cada Estado ou Ter-_ 
ritório corresponderá, no máximo, ao dobro de sua re~ 
presentação partidária no Congresso Nacional. 

§ J'i' 1:: assegurado aos Estados e Territórios onde o 
pai-tido tiver Diretório organizado o direito a, no míní
IUO, dois- (2) De~11.dos. 

§ 4'i' Se não se completar, na eleição, o númCio pre
visto de_ Delegados caberá ap DiretóriO Regional eleito 
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indicar os demais, com oS respectiVos Suplentes, atendi~ 
dos os requisitos da lei. 

§ 5" Cabefá ao Díret6rio Regional Comunicai' ao 
DiretórlO Nã.cio-nal O núme-ro âe DeiegãdoS que tiver 
sido escolhido. 

Art. 29. AplTca-se à ConvenÇões Regionais o dispos
to nos parágrafos 3'1 a 79 do Art. 21 deste Estatuto. 

Art. JO. Compete à Convenção Regional. 
a) eleger o Diretório Regional, os Delegados à Con

venção Nacional e os respectivos Suplentes; 
b) escolher os candidatos aos postos eletivos do Esta

do e às funções legislativa federais; 
c) decidir os assuntos Político.:.partidáriõs, bem como 

os referentes ao património do partido, no âmbito regio
nal· 

d) analisar e aprovar a plataforma dos candidatos ao 
Governo do Estado. 

e) aprovar as coligações com outros partidos no âmbi
to estadual. 

SEÇÃO Ili 

Da Convençio Nacional 

Art. 31. A Convenç~o para a eleição do Diretório 
Nacional realizar-se-â na Capital da República. 

Parágrafo único. A conStituição do DiretóriO- Na
cional dependerã da existênciã, rio mfnimo, de nove (9) 
Diretórios-Regioriais registrados nã Justiça Eleitorill: 

Art. 32. Constituem a Convenção NaclOO.ál: 
a) os membros do DiretófiO Nacional; 
b) os Delegados dos Estados e Territóríos; 
c) os representantes do Partido no CoO.gresso Nacio

nal. 
Art. 33. Cadã grupO -de~ pelo menos, 30 (trinta) con

vencionais, poderâ requerer, por escrito, à Comissão_ 
Executiva Nacional, até ~ (vinte) dias antes da Con
venção, o registro de Chapa completa, compreendendo: 

a) candidatos ao Diretório Nacional, em número igual 
ao de vagas a preencher; 

b) candidatos a Suplentes do Diret'ório Nacional em 
número equivalente a um terço (1/3) dos seus membros. 

Parágrafo úniCo. APlica-se à éonvenção Nacional o 
disposto no artigo 29 deste Estatuto. 

Art. 34. Compete à Convenção Nacional: 
a) eleger o Diretório Nacional e seus Suplentes; 
b) decidir sobre as propostas de reforma do Programa, 

do Estuto ou do Código de t;:tica do Partido; 

c) julgar os recursos- das decisões do Diretório Nacio
nal; 

d) escolher os candidatos à Presidência e à Vice
Presidência da República; 

e) decidir so_beranamente os assuntos político
partidários bem como os referentes ao património do 
Partido; 

f) dissolver o Partido, determinar sua fusão ou incor
poração a outro Partido e a destinação do seu acervo pa
trimonial; 

g) analisar e aprovar a plataforma de Governo dO 
candidato à Presidência da República; 

h) aprovar as coligações com outros Partidos no âm~ 
bíto federal. 

TITULO IV 
Dos Diretórios 

Art. 35. Os Diretórios deliberam cOm a presença -da 
maioria absoluta dos seus membros. 

Parágrafo único. A convocação dos -Diretórios pe
las respectivas ComissõeS ExecutiVas deverá obedecer 
aos requisitoS constailtes do Ãit. 10 deste Estatuto. 

Art. _36_. Os Lideres dO -Partido, nas Câmaras Muiti
cipais. nas Assemblêias Legislativas, na Câmara-dos De
putados e no Senado Federal, integrarão, como 
membros natos, com voz; e voto nas suas deliberações, 
respettivamente~ os Diretórios MuniciPais, Regionais e 
Nacional. 

Art. 37. No Diretório NaciOnal haverá pelo menos 
um membro eleito de cada seção partiâái'ía regioilai; de-
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vendo a_ Partido, sempre que possível, dar participação 
à.<> categorias profissionais. -

§ li" Os Dir~_t6_rios Regionais e Nacional fiXar-ãO atê 
sessenta (60) dias ãntes das respectivas Convenções- o-nu
merp de seus futuros membros, que não deverão ultra
passar, respectiVamente, os líinites mãximos·de 71 seten
ta e um e 121 cento e vinte e um incluídos os Líderes nas 
Assembléias- Legislativas, na Câmara dos Deputados e 
no Senado FederaL 

§ 211 Os Diretórios Regionais fixarãO atê 60 sessenta 
dias antes das Convenções Municipais o número dos 
membros dos Diretórios Municipais; iespeitianâo o limi~ 
te mãximo de 45 quarenta e cinco, inclusive o Líder na 
Câmara· Municipal, comunicando a decisão imediata
mente àqueles e à Justiça Eleitoral. 

§ 39 Os Diretórios Municipais, Regionais e o Nado
~ nar serão acreScidos-de maiS 2 dois representantes de 

cada um dos Movimentos Trabalhista e Estudantil. 
Art. 38. Os Diretórios eleitos na foima deste Estatu

to considerar-se-ão empossados, automaticamente, após 
a proclamação dos resultados das respectivas con
venções. 
__ .P<!rágrafo único. Durante o período de mandato 
dos membros dos Diretórios permanecem, enqUanto não 
substit_uídos, os Delegados e os Suplentes eleitos junta
mente com aqueles. 

Art. 39. Os Diretórios terão Suplentes -em nú!nero
equivalente a l/3 (um terço) de seus membros. 

§ }9 Os Movimentos Trabalhistas e Estudantil terão 
um Suplente em cada Diretório. 
- § 29 Os Suplentes serão convocados pelo Presidente 

do Diretório para substituírem, nos casos de impedimen~ 
to ou vaga, os membros efetivos com os quais se elege~ 
ram, observada a ordem de colocação da respectiva cha
pa. 

§ 39 COnsídera-se impedimento," além de oUtros pie
vistos em lei, o não comparecimeáto até 15 (quirlie) ·mi
nutos depois da hora de início da reunião regularmente 
convocada. Neste caso, o retardatário fica suspenso do 
exercício de suas funções até o _ _término da reunião. 

§ 49 A vacância ocorre nos casos de morte, renúncia 
ou disposição legal. 
_ § 59 As -vagas que ocorrerem nas Comissões Executi

_vas serão preenchidas pelos respectiv_os Diretórios no 
prazo de até 30 trinta dias após a Ocoi'i'êricíá.- ~ -

Art. 40. Os Diretórios poderão delegar pOderes às 
respectivas Comissões Executivas para a Sõiução de as-
suntos administrativos~ · 

Art. 41. Onde não houver Diretório Municipal o~- · 
~anizado, a CC!missão Executiva Regional designará 
uma Comissão Diretora Municipal Provisória constituí
da de um mínimo de 5 cinco e um máxiinã de ll o:rize 
membi-oS;-eleitores do Municípío, presidida por um de
les, -indicado nO ato de designação, a qual se incumbirá 
âe organizar"e dirigir a -Cõõvenção, dentro de 60 sessenta 
dias, e exercerá as atribuiçõe5Cle Dii-éi:ório e-de êoffiis
são Executiva locais. 

Art. 42. Para os Estados onde não houver Diretório 
Regiofial orgB.nfzado, a Comissão Executiva do Dire
tório Nacional designará uma Comiss[o :Diretora Regio
nal Provisória, constítuída de um mífilmo de 7 (sete) e 
un máximo de 11 onze membros, presidida por um de
les, indicado- no ato de designação, que se incumbirâ, 
com a Competêrtcia: de Diretório Regional e de Comissão 
Executiva Regional, de organizar e dirigir, dentro d-e 90 

--noventa _dias, a CÇ.q,v6nção Regional. __ 

Art. 43. - Quando for disSo"lvido o DiretóriÕ Munici
pâ!, Reiional ou -Nacionãi será n1arcada Convenção pa~ 

· --rã", éleD.tro de 60 sessenta dias, eleger o nOvo órgão. Nesse 
PeríOdo;-díriglrá O Partido uma Comissão Provisória 
com poderes restritos à preparação da Convenção. 

§ {9 Na hipótese deste artigo, se faltar menos ·de I 
Um-ano -pa:ra o téimirlo-dos-mailélatos doS ineffibro"s do 
órgão dissolvido. a Comissão Provisória os completará. 
NeSse caso, deverá ter o mesmo número de membros fi
xadas para o -DiretóríÓ; --representando-se as oorrentes 

partidárias na propor~ão __ verificada na última Con
venção. 

fiQ No caso dC _diSsoruç:ão -do Oii--etó_rio Nacional 
- pelâ Conve,ç:ãõ, a esta Caberá designar Coinissão Provi

sória para os fins previstos neste artigo. 

CAPITULO I 
Dos Diretórios Municipais e Distritais 

Art. 44. O Dire_tório Municipal elegerá a Comiss~o 
Executiva composta de I (um) Presidente, 1 (um) Vice-
Presidente; l (um) Secretário; 1 (um) Tesoureiro e o 
Líder da Bancada na Câmara Municipal. 

§ 19 O Diretório_ Distrital elegerá a Comissão Execu
tiva composta de -1 (um) Presidente; I (um) Vice-

Presidente;· l (um) Secretário e 1 (um) Tesoureiro. 

§ 2" COm os menibros da Comissão Executiva serão 
eleitos 2 (dois) Suplentes que os substituirão nos impedi
mentos. As substituiÇões na Comiss~o serão feitas na or
dem decrescente de colocação. 
-§ )Q Os Vereadores do Partido, não integrantes do Di
retório Municipal ou Distrital, poderão participar de 
seus trabalhos, sem direito a voto. 

Art. 45. Os trabalhos Municipais se constitUirão de 
até quarenta e ci:õco (45) riieinbros, incluído o Líder na 
Câmara de Vereadores. 

Parágrafo -único. Os Diretórios-DístritãiS serão -cons
tituídos de até 45 (quarenta' e cinco) membros. 

Art. _ 46 Compete ao Diretórío Municipal: 
a) dirig!r, no_âmbito Muilicipal, as atividades do 

Partido e, respeitada a orientação nacional, definir- a 
atuação política a -Ser seguida pelos seus representantes 
na Câmara Municipal; 

b) eleger a Comissão Executiva e seus Suplentes; 
c) julgar os recursos que lhe sejam interpostos das 

decisões da Comissão Executiva; 
d) criar, organizar e regular o funcionamento dos 

Diretó_rios DiStritais, que não estão sujeitos a re&ístfo ria 
Justiça Eleitoral; 

e) dirigir e fiscalizar as eleições no âmbito municipal 
e comunicã.r ao Diretório Regional as irregularidades, 
fraudes e crimes que comprometam a lisura e normalida· 
de dos pleitos e denunciá-los à Justiça Eleitoral; 

f) intervir ou- diSsOlver OS Diretórios Distritais, 
quando houver, para manutenção da integridade parti
dária~ 

g) criar o Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, os 
_Departamentos de Defesa dos Direitos da pessoa huma
na, de promoção dos Direitos_ dos Deficientes e de Defe
sa dos_ Direitos do Consumidor, áe Defesa da Ecologia; 
de De-fCsa da pequena e Mêdia Empresa; os Comitês de 
Campanha, além de outros órgãos auxíliares; 

h) manter atualizado o fichário dos filiados; 
-- i) exercer ação disciplinar com relação aos membros 
e órgãos partidários sujeitos à sua jurisdição; 

j) promover o registro perante-o Juiz Eleitoral, da 
~pecti~a Zona, dos CandidatOs aos postos eletivos mu
nicipais; 

.1) ma,nter escrituraç_ão da receita e despesa do Parti
d_o, em livros de contabilidade abertos, rubricados e en
cerrados pelo Juiz Eleitoral; 

m) ajuizar representação perante a Justiça Eleitoral 
para ~_perda de mandato de Vereador, submetendo-se 
Previamente à apfeciação da Comissão ExCCu1ív8 Regio

-nal; 
n) prestar contas, ao Tribunal de Contas da Uniilo 

-das- quotas recebidas do Fundo Partidário. 

CAPITULO II 

Dos Diretôrios Regionais 

Do Diretôrio Nacional 
Art. 47. O Diretóriõ Regional elegerá sua Comi_ssã_o 

ExecutiVa, conposta de um Presidente, um Primeiro e 
um Segundo Vice-Presidente; um Secretário-Geral,_ um 
SeCretário-; Urir TesOureiro; o Líder da Bancada na-As
sembléia Legislativa e dois vogais. 
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§ (I' Com os membros da Comissão EXecutiva serão _e) promover o regiStro do_s candidato~ à Presidência e 
eleitos quatro (4) Suplentes, que os substituirão nos im- Více-Presidência da República e dirigir as respectivas 
pedimentos, obedecida a ordem decrescente de colo- campaf1has políticãs; 
cação. _ .. O representar o Partido perante a Justiça Eleitoral, in-

§ 2~' Os representantes do Partido no Congresso Na- clus.lve pela designação de Delegados; 
cional e na Assemblêia Legislativa, não integrantes ~o gr apurar a· responsabilidade aos Diretórios &eg1o-
Diretórió Regional, corresp~ndente à Cifc\lnscrição por nãis e, na ·omissão desteS, dos Mimicipaís, decidiÕ.dO 
onde tenham sido eleitos, poderão participar" das reu- sobre sua--dissolução, intervenção e reorganização, exer-
niões, sem direito a voto. -- ____ c_endo ação disciplinar em relação ao-membros de órgãos 

Art. 48. Compete ao Dlretórici Regional: pai'tidârios; -
a) dirigir, no ámbito regíonal, as atividades do Parti- 6) adotar prOVidências para fiel execUção do progfa-

do e, respeitada a orientação Nacional, defíriir a atuação ma, Código de É-tica e EstatutQ dO PartidO; 
política e parlamentar a ser seguida pelos seus represen- i) traçar a li_nha política e parlamentar de âmbito na-
tantes na Assembléia: Legislativa. cional a ser seguida pelos representantes do Partido; 

b) eleger a ComiSsão ExecutiVa e-seUs SUPlenteS; j) cOnvocar, pela Coniissão Executiva,_ã.-ConveriÇão 
c) julgar os recursos interPostos das áécisões da Co- ~ Nªçional e fixar norma~ para o _seu funci_onamento; 

missão Executiva; - Ir participar da Convenção Nacional; 
d) promover o registro dos Diretórios Municipais e m) julgar os recursos que lhe sejam interposto de a tos 

representar o Partido perante a Justiça Eleitoral, creden- e_decisões da Comissão Executiva Nacional ou de Diri-
ciando seus Delegados; tório~ RegiQ_Qais; 

e) fiscalizãr as efeições que se realiZarem no Estado; n) manter a_~Scrituração de sua receita e despesa, em 
f) criar Conselhos Consultivo, Fiscar-e de ttica, os livros de contabilidade, abertos, rubricados e encerrados 

Departamentos de Defesa dos Direitos da Pessoa Huma- pelo Tribunal Superior Eleitoral, e prestar contas ao Tri-
na, de Promoção dos Direitos dos Deficieiltes, de Defesa bunal de Contas da União das quotas recebidas-do Fun-
dos Direitos do Consumidor, da DefeSa da Ecologia; de do Partidário i 
Defesa da Pequena e Média Empresa; os COmitês de - õ} remeter aos Diretórios Regionais cópiaS de delibe-
Campanha, Comissões -Tknicas, alêm de outros órgãos rações da Convenção Nacional; 
auxiliares de carátei regional; - - p) promover a retificação do Programa, Estatuto, Có-

g) remeter ao DiretódO -NãCíõnal e aos Diretórios digo de E:tíca Partidária, e outras deliberações da Con-
Municipais, cópias das deliberações da Convenção; venção Nacional, para ajustá-los aos textos legais e às 

h) prestar aos Diretóríos Municipais assistênciajurí- decisões da Justiça Eleitoral; 
dica, na defesa dos interesses- di:i Partido; q) aprovar ·a hino,_ as cores, os símbolos e o escudo 

i) exercer ação disCiplinar em relação aos membros e partidários que serão usados em todo _o Território Na-
órgãos partidários, sujeitos à sua_ juds_diÇão; cionál; 

j) promover o registro dos candidatos aos postos ele- r) criar Departamentos de Defesa dos Direitos da 
tivos do Estado e do Congresso Nacional; Pessoa Humana, Promoção dos Direitos dOs Deficien-

1) manter escrituração de sua receita e despesa em li- tes, de Defesa dos Direitos do Consumidor e outros ór-
vros de contabilidade abertos, rubricados e encerrados gãos de cooperação e auxiliares de âmbito nacional; 
pelo Presidente_do Tribunal Regional Eleitoral; s) elaborar o Regimento Interno. 

m) prestar contas ao Tribunal de Contas da União 
das quotas recebidas do Fundo Partidário; 

n) ajuizar representàção perante a JUStiça Eleitoral 
para perda de mandato de Deputado Estadual. 

CAPITULO III 
Do Diretório Nacional 

Art. 49. O Diretório- Nacional, eleito pela Con
venção Nacional, dirigirá O Partido em todo o Território 
Nacional. 

§ 1"' os representantes federais eleitos sob a legenda 
do ~rtido, não integrantes do Diretório Nacional, po
derão partiCipar âas suas reuniões e-discutir, serri direito 
a voto, os assuntos sujeitos a sua ãiJrecia-çãO. -

§ 29 A mesma faculdãde é coriCeilidã. ã:Os-PrisideD.tes 
dos D1ri:t6rios RegionaiS e- ã.OS Delega.dos à Convenção 
Nacional. 

Art. 50. O Diret6rio Nicionãl eJCgerâ-a Sua Comis
são Executiva composta de um (I) Presidente; (I) um 
Primeiro, um (I) Segllitdo e um (I) Terceiro Vice
PreiDdentes; um ( 1) Secretário-Geral; um (1) Primeiro e 
um (I) Segundo Secretários; um(l) Primeiro e um (I) Se
gundo Tesoureiros; Os Líderes da Bancada_ na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal e quatro (4) vogais. 

Parágrafo únicq_. As vagas quC oCorrerem na Cõrilis
são Executiva serão preenChidas pelo DiretóriO Nacio
nal. 

Art. SI. Compete ao Diretório Naciona.t: 
a) dirigir, no -ámóito nacional, as atividades do Parti

do; 
b) eleger a ComissãO Executivi NadonaJ e seus su:: -

plentes; 
c) promover o registro d_o Estatuto, do Programa e do 

Código de :ê:tica Partidáría, juntO ao Tribunal Supe_rior -
Eleitoral: 

d) administrar o património social, adquirir, alienar, 
arredar ou hipotecar bens; 

CAPITULO IV 
Das Comissões Executivas 

Art. 52. As Comissões ExeCutivas exercerão, no âm
bito de competência dos respectivos Diretórios e seffi 
prejuízo" de Posteríor exam-e e apreciação destes, tõàãs as 
atribuições que lhe são conferidas. 

§ I<~ _As Comissões Executivas serão convocadas 
pelo Presidente ou pela maioria de seus membros e se 
reunirão em local :PreYiamente designadO, devendo_ ser 
notificadas todos os seus integrantes do dia, hora -e ma-
féria cõilstante da ordem do dia. -

§ 2? Excepcionalmente, a juízo-do P~eiídente cijl clã 
própria Comissão Executiva, esta Poderá Sei convOCãda 
por qualquer meio, para deliberar sobre matéria úrgerile 
e se reunir fora de sua _se~de. 

A rt. 53. Compete aos Presideiltes das COmisSões 
Executivas Nacional, Regionais e Municipais: 

ar-representar iiilVa e passivamente o_ Partido, emjuí
!o -ou fOra dele; no Çau de_ Sua jurisdiÇão; 

b) presidir as reuniões da Comissão, do Diretório e as 
S~sões !fas Convenções; · 
-c) conVocar Sessões ordinárias e extraordinárias; 
-df au(Orizir as -despeSaS- ordinárias-·e éXtraOfdíilâri"aSi 
-e) exigir dos demais dirigentes o exato-cumprimentõ 

de suas funções; 
f) convocar, na ordem de eleição, os Suplentes em 

caso de vacância, impedimento ou ausência dos 
membros efetivos: 

8) dirigir o PãrtidO de acordo cÕDi as i-eSOiuçõei dos 
seus órgãos deliberativos. 

Art. 54. Compete _aos Vice-PresidentC$: 
R) substituir, em seUs jmpedim-entoS ou ausência, o 

Presidente e ViCe-PreSidenÍ.es, na ordCrn estabelecida; 
b) colaborar com o Presidente, na solução dos assun

tos de ordem política e ·administrativa; 
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c) exercer as- atribuições que lhes sejam conferidas 
pela Comissão Executiva. 

Art.._55_, __ Compete ao Secretârio~Geral~ 
a) substituir o Presidente, na ausência ou impedimen

tos dos V ice- Presidentes; 
b) coordenar as atividades dos_ demais Secretários e 

dos órgãos de cooperação, assegurando o cumprimento 
das decisões -da Comissão -Executiva; 

c) ad!'!'lJt!r e dispensar pessoa( administrativo; 
~ d) Organizar as -convenções Partidárias; 
e) elaborar, divulgar e distribuir o noticíãrio referente 

ao Partido. -
Art. 56. Compete ao Primeiro-Secretário: 
a) redigir as ataS das -reuniões e sUbstituir o 

Se_Cretârio-Geral nos seus impedimentos; 
b) orierl;tat: os 9rgãqs _de propaganda e informação do 

Partido, elaborando os planos de publicidade a serem 
aprovados pela Comissão Executiva do respectivo Dire-
tório; --

c) organizilr a biblioteca do partido; 
d) organizar o trabalho de arregimentação partidária, 

mantendo atualiz--ªdQ .. O _fichário geral do Partido. 
Art. 57. Compete ao Segundo:.secretârio: 
a) auxiliar o Primeiro-Secretário na organização do 

fichário do partido; 

b) informar o partido sobre as atividades e 
reivindícac;ões dos Diretórios Regionais e Municipais; 

c) auxiliar o Primeiro~Sectetârio e subStituí-lo Cm 
suas ausências ou impedimeritos. -

Art. 58. Compete ao Primeiro-Tesoureiro: 
a) ter sob sua guarda e responsabilidade o dinheiro, 

valores e bens do partido; 
b) efetuar pagamentos, depósitos e recebimentos; 
c) assinar, com o Presidente, cheques, titulas ou 

outros documentos que impliquem responsabilidad_e 
fmanceii·a do partido; 

d) apresentar, mensalmente, às respectivas 
Comissões Executivas, o extrato de Receita e Despesa do 
Partido, que será apreciado pelo conselho Fiscal; 

e) manter a contabilidade rigorosamente em dia, 
observadas as exigências da lei; 

O organizar o balanço financeiro do exercício findo 
que, examinado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo 
respectivo Diretório, deverâ ser encaminhado à Justiça 
Eleitoral. 

Art. 59.- Compete ao Segundo-Tesoureiro: 
a) auxiliar e substituir o Primeiro-Tesoureiro na sua 

ausência ou impedimento. 
Art. 60. Nos Territórios Federais, a inexistência do 

Uder da Bancada poderá ser suprida por mais um vogal 
na Comissão Executiva. 

Art. 61. Juntamente com os membros da Comissão 
Executiva serão escolhidos Suplentes, para exercício em 
casos de impedimento ou vaga. 

Art. 62. Nos casos a que se refere a parte final do 
artigo anterior, serão convõcados Suplentes na medida 
em que-seja necessário para completar a composição do 
órgão._ _ ~ 

- Ari. 63. Às Conlissões Executivas dos Diretórios 
Municipais, 'RC:gioitais_-e Nacional, serão acrescidas de 
um representante dC cadã ur;n dos Movimentos 
Tr_abalhista e Estud:mtil,- quando houver. 

Parágrafo único. O representante c o Suplente dos 
Movimentos junto às Comissões Executivas serão, 
respectivamente, o priineiro e o segundo mais votados 
para membros do Diretório. 

Art. 64. Na hipótese de vaga na Comissão 
EXecutiva, -dentro de trinta (30) dias, elegerá o 
substituto. 

CAPITULO V 
Dos Movimentos Trabalhista e Estudantil 

Art. 65. -9s Diret6rios Nacional, Regionais e 
Municipais poderão organizar Movimentos TrabaJhistas 
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e Estudantil, com direito a representação nos respectivos 
Diretórios, como órgãos de açlo partidária. -

§ J9 Além de filiação partidária, serâ necessáriO para 
ingresso nos respectivos MovimC:ntos: 

a) se trabalhador: a prova de sindicalização e de 
gozo de seus direitos, ou, noS MuniclpioS- onde não haja 
Sindicatos, a Carteira de Tfã:balho e Previdência Social;

b) se estudante, a prova de matrfcula em 
estabelecimento de ensino, de qualquer nível, alltoriiãdo -
pelo Governo. 

§ 29 Os eStUdantes somente podàão participar do 
Movimento até a idade mâxima de vinte e cinco _(25) 
anos. 

§ 3'í' Os Movimentos nos Municípios poderão ser 
instalados quando o Partido contar, entre seus filiados, 
com, pelo menos, vinte e cinco (25) membros nas 
condições estabelecidas pelo artigo anterior. --

§ 4'í' Constituído o Movimento, os seus integrantes, 
até vinte (20) dias antes da Convenção para eleição· do 
diretórlo Municipal reunir~Se~ãci em ASsembléíã" Geral 
para eleger, além de sua Diretoria: 

a) dois (2) representantes e um Suplente para 
membro do diretório Municipal; 

b) dois (2) Delegados para representarem o órgão 
Municipal junto ao Movimento Regional. 

§ 59 Os delegados dos Movimentos Municipais, até 
vinte (20) dias antes da Co.nvenção para esc_olha do 
diretório Regional, reunir~se~ão em ASsembléia Geral, 
para eleger, alêm da Dlretoria do Movimento Re&ional: 

a) dois (2) representantes e um Suplente para 
membros do diretório RegioTI.ãf; 

b) dois (2) Delegados e um Suplente para 
representarem o Movimento RCgfOOal junto ao 
Movimento Nacional. 

§ 69 Os Delegados dos Movimentos Regionais 
reunir-se-ão em Assemblêia Gerãl, Víiite {20) dias antes 
da Diretoria éo Movimento Nacional e indicar 2 (dois) 
representantes e um (1) Suplente para membros do 
Diretório Nacional. - -

Art. 66. As Diretorias de cada Movimento terão a 
seguinte composição: 

i) Diretoria Municipal: um (1) Presidente, Um (1) 
Vice-Presidente, um (l) Secretârfo, um OrTesoureiro e 
um (l) Vogal; 

b) Diretoria Regional: um (1) Presídente, um (I) 
Primeiro e Um (l) Segundo Vice-Pres.identes, um (1) 
Primeiro e um (1) Segundo Secretários, um (I) Primeiro 
e um (1) Segundo Tesoureiros e dois (2) Vogais; 

c) Diretoría Nacional: um (1) Presidente, um (l) 
Primeiro, um (I) Segundo e um (1) Terceiro Vice
Presidentes, um (1) Secretãrio~Geral, um (1) PrimeirO e 
um (I) Segundo Secretários, um (l) Primeiro e um (I) 
Segundo T esoureíros e qu<itro VOS;ais. 

§ 111 O mandatO dos integrantes de órgãos dos 
Movimentos Trabalhista e Estudantil terá duração igual 
ao dos membros dos Diretórios do Partido. 

§ 29 As ComiSsões ExecUtivas âos Dii-etóriOs 
providenciarão o registro nos Tribunais Regionais, das 
DiretoriaS Municipais e Regionais e, no Tribunal 
Superior Eleitoral, da Diretori<i Nacional dos 
Movimentos Trabalhista e Estudantil. 

§ 39 O representante e Suplente' dos Movimentos 
junto às Comissões Executivas Municipais, Regionais e 
Nacional serão, respectivanl.Cnte, o primeiro e o segundo 
mais votado para membro do Diretório. 

Art. _ 67, Na formação-das chapas partidârias pafa aS 
eleições proporcionais, fiCa a-ss.eiiirado a cada 
Movimento o direito de apreSentar -candidatos em 
número correspondente a, no mínimO; lO% {dez por 
cento) -de lugares a que o Partido tenha direito. 

§ 19 Os indicados pelos Movimentos acrescentar~se~ 
ão ao número de candidatos aprovados pelas respctivas 
Convenções. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 2~' A lista de candidatos de cada Movimeilto 
de-verá ser apresentada à com-issão EXecutiva do -

·-Partido, até cinco (5) dias antes da Convenção que o 
-homologará. --

§ 311 Para indicação dos candidatos, os Movimentos 
Trãba_lhí.S.tíl _e Estudantil reunir~se~ão. em Assembléias 
Gerã.is, até-deZ (lOJ dias antes da correspondente 
Convenção Partidãrla, podendo, votar: 

ar -pa~r<i- Candidatos a -Vereador: os membros da 
Dir.etoria.Jio ,Movimento Municipal, os seus 
r_epreSentantes nO Diretória· Municipal e os sCus 
Delegados junto ao Movimento Regional; 

b) para candidatos a Deputado Estadual e Deputado 
Federal: os nieinbfos da Diretoria do Movimento 
Regiorlál, os Dfilegados dos Movimentos Municipais, os 
representantes do Movimento no DiretóriO Regional e 

-os- Delegados -do MõViffieilto RC:SIOilal }Unto ao 
Movimento Nacional. 

§- -49 À con.voCa-Ção das Assembléiaii GeraiS- dCverá 
obedecei'- aOs requisitos do art. 20 deste EstatUto, sob 
pena de nulidãile. -

§ S'í' O candidato indicado por- quaisquer dos 
Movimentos, e eleito para o -exercício de m"ãndato
parlamentar, desligar~se~â, após sua dipiomação, de seu 
re.spectivo Movimento, afastando~se, iriclusive, das 
funções que pOrventura nele exerça. 

Art. 68. caberá aos Movimentos Trabalhistas e 
Estudantil atr.ãVés da ação partidária, pugnar pela 
realização_ de seus ideais e objetivos. 

Pãrágia!O - ún-ícO:~ Os MovimentOs elaborarão os 
seus-PlanOs ·ae ação partidária e política, para aprovação 
do Diretório Nacional, observando, para todos os fins, 

_ as normas do Estatuto, Programa e Código de ~tica do 
Partido. 

Art. 69. O Diretório Naciorial desiB:nará uma 
CõtnissiO PrOVisóri.ã ífahãihista e uma êomisSão 
Provisória EStudantil, cada um composta de nove (9) 

membros, as quais terão, tambêm, a atribuição de 
c_onstituir Comissões Provisórias Regionais, incumbidas 
de organizar -os- respectivos Movimenios nos EStados e 
TerritórioS. _ 
-- -§ 111 As Comissões Provisórias Regionais desígnarão 
Corii.issões-ProvísóriaS Municipais, coriipostas de três (3) 
membros, incumbidos de organizar os respectivos 
Movimentos nos Municípios. __ 
-§ 211 A Comissão Pfovisória Nacional serâ anotada 

no Tribunal Superior Eleitoral, a requerimento do 
Diretório Nacional, e as Comissão Provisórias 
Regionais e Municipais, nos Tribunais Re"gionafS 
Eleitorais, a requerimento dos Diietórios R'C:gionais. 

Arf. 10: Para a formaÇão· da primeira :CHretoria, 
bem com_o para a eleição dos Delegados às Converições -e 
I-epreséfltaiites nOs '{)Jretórios, os MoVimentos deverão 
realizar, sucessivamente, Assembléias Gerais nas Seções 
Municipais, Regionais e Nacional, fios prazos previstos 
_no § 69 do art. 79 deste Estatuto. 

Parágrafo único. .E: vedada a participação do mesmo 
eleitor em mãis de um Movimento. 

CAPITULO VI 

Das Coligações Partidárias 

_Art. 71. ~O PFL poderã coligar~se com um ou m.Us 
Partidos, desde que não existem em seus Programas 
pontos antagônicoS. 

§- Jo;i- A proPosta de coligação serã formalizada por 
qualquer filiado perante o Diretório Nacional, Regional 
ou Municipal, conforme o caso. 

§ 29 - AproVada a proposta pela "maioria absoluta- do 
Dire~tório, a C'omissão Executiva acertará com cada 
partido os termos do Acordo de Coligação. 

§ 3'í' Aceito pelo Diretório, o Acordo será submetido 
à Coiwenção pãrtidária. 
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§ 49 _ Aprovada_ a cOligação, o_ Díre:tório fará 
comunicaÇ~ nesse sentido à Justiça Eleitoral,_junta,ndo 
cópia da At8 da Convenção e dos Termos do Acordo. 

A.rt: 72. Enquanto a lei não dispuser em contrário, 
caberá ao Diretório NaCional baixar Resolução 
contendo instruções complementares para o fiel 
cumprimento do disp_osto no artigo anterior. 

CAPITULO VII 

Do Conselho Consultivo Nacional 

Art. 73. O Conselho Consultivo compõe~se dos 
Presidentes dos Diretórios Regionais do Partido, os 
quais são membr_os g.atQS, __ e de mais quinze (I 5) 
membros efetiv'os e ci~~õ (5) suplentes, eleitos pelo 
Diretório Nacional e empossados imediatamente após a 
pro-clamação dos resultados. 
·--§ I 9 O registro de chapas dos candidatos a Membro 

efetivo e Spplentes do Conselho será requerido à 
Comissão Exe_cutiva· Nacional até três (3) dias antes da 
reunião do Diretório, convocada para essa eleição, por 
um grupo de pelo menos vinte (20) filiados. 

§ 211 Para o registro da chapa e eleição do Conselho 
Consultivo adotam-se as mesmas exigências e princípios 
aplicados à eleição dos membros do Diretóriõ Nacional 
e seus suplentes. 

Art. 74. Ao Conselho Consultivo Nacional 
compete: 

~) eleger três (3) Vice-Presidentes. um (1) Secretário~ 
Geral e um (l) Primeiro e unql) Segundo Secretãrios·; 

b) participar, sem direito a voto, das reuniões do 
Diretório Naciorial; 

c) estuda!- e propor a atualização das diretrizes da 
doutrina e do Programa do Partido; 

d) encaminhar aos órgãos executivos as deliberações 
de natur_eza-douti-inâria ou técnica; 

e) analisar e debater, consoante os principias _ do 
libCiãüsn1o, os acontecimentos políticos e sóciO
econômicos do País; 

f) aprovar, dando~lhes caráter oficiai, publicações 
doutrinárias; interpretativas do Programa do Partido; 

g) aprovar projetos de Programa de Governo e de 
Planos de Ação a serem submetidos aos candidatos do 
Partido aos postos executivos e legislativos; 

h) divulgar em carâter oficial a doutrina e o programa 
partidário: 

i) opin3r Sobre-qualquer matéfia de relevante interes
se nacional por solicitação da Comissão Executiva. ou 
que considere c_onveniente aos objetivos_ partidários. 

Parágrafo único. O Presidente efetivo do Conselho 
Consultivo Nacional será o Presidente de Honra do Par
tido. 

CAPITULO Vlll 
Do Instituto de Pesquisas e Estudos Econômicos, 

Sociais e Políticos 

Arf. 75~ FiCa criado, como órgão de apoio do Parti~ 
do, o Instituto de Pesquisas e Estudos Económicos, So
ciais e Políticos-IPESP, com o objetivo de: 

a} realizar estudos e pesquisas sobre os problemas 
económicos, sociais, políticos e culturais da realidade 
brasileira; 

b) elaborar matérias básicas para os curs-os de for~ 
mação e atualização política; 

c) organizar temas para ciclos de estudos, fórum de 
debates, conferências, seminários, simpósios e outras 
reuniões partidárias; -

d) coordenar a organização e funcionamento dos ins~ 
titutos similares nos Estados e Municípios; 

e) assessorar, quando solicitado, a direçào do Partido 
e as bancadas parlamentares no desempenho de suas 
atribuições. 

ArL 76 O IPESP tem sua sede e domicílio jurídico 
n~ capital da República sendo sua duração por tempo in~ 
determinado. 
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§ 19 Para a realização de seus objetivos, o Instituto 
poderá celebrar convênios ou Contratos com terceiros. 

§ 29 Os membros -da administração do Instituto se
rão designados pela Comissão Executiva Naciotial, no 
âmbito nacional, e nos Estados e Municípios, pelas res
pectivas Comissões Executivas, por tempo coincidente 
com o mandato da Comissão Executiva que os designou. 

SEÇÃO I 

Dos Órgii.os da Admin.istração e sda competência 

Art. 77. São órgãos de sUa administração: 
a) o Conselho Deliberativo 
b) a Diret6ría EXecutiva. 
Parágrafo único. Só poderãO integrar esses órgãos os 

filiados ao partido. 
Art. 78 O Conselho Deliberativo é cOnstituido pelo 

Presidente do Partido que o preside, quatorze (14) 
membros efetivos e cinco (5) suplentes, tendo por com
petência: 

a) resolver todos os assuntos de sua atribuição; 
b) fisCalizar a administraÇ-ãO;------
c) aprova·r a prop-osta orçamentária e o plano de tra

balho; 
d) julgar as contas da Diret_oria Executiva; 
e) autorizar, previamente, a realização de oPerações

de crédito e alienação de bens; 
f) julgar os recursos interpostos contra atos da Dire

toria Executiva; 
g) aprOvar as alterações das normas de organização e 

funcionamento do Instituto; 
h) autorizar a celebração de convênios e contratos. 
Art. 79~ A Diretoria Executiva ê constituída pelo 

Presidente, um (I} V ice-Presidente, um (l) Primeiro e um 
(1) Segundo Secretário, um (1) TesoureirO;- três (3fSu
plentes e, como membros natos, os Líderes das bancadas 
na Câmara dos DepUtados e no Sen-ado -Feôeial. 

§ l'<' As atribuições específicas dos membros da Dí
retoria ExecutiVa serão fixadas em instrumento próprio, 
pelo Conselho Deliberativo. 

§ 2~<' Os Líderes das Bancadas, na qualidade de 
membros natos da Direto"ria Executiva, poderão fazer-se 
representar em suas reuniões pelo Vice-Líder qui desig
nar. 

Art. 80. O Instituto funcion-ará-ria sede do Partido 
ou em putro local designado pela Comissão Executiva. 

SEÇÃO II 
Do Patrimônio e sua Aplicação 

Art. 81. A DireToria.-Ex.eCutiVa prestará cõ"nta:s das 
despesas realizadas ao Conselho Defiberativo, que as en
caminhará à Comissão ExecUtiva para os fii'ls previstos 
em lei. 

Art. 82. O patrimônio do- lriStfi:uto é constitúídõ 
por: 

a) 20% (vinte por cento) ao-Fundo Especíaf de Assis
tência Financeira aos Partidos Políticos, previsto na Lei 
"' 5.682(71; 

b) 20% (vinte por cento) das contribuições dos Depu
tados Federais e Senadores; 

c) bens e direitos que a ele venham a ser incorpora-
dos; / 

d) rendas provenientes da exploração (i~ seus bens o a 
prestação de serviços; / 

e) subvenções, contribuições, auxílios e outras rendas 
nos termos da .lei. 

CAPITULO IX 
Do Conselho_ de ttica Partidária 

Art. 83._ Os Diretórios Regionais e Nacional elege· 
rão, dentre os filiados, um Conselho de btica Partidária 
com composição fiXada no Código de b.tica que opinará 
em todas as representações relativas à quebra, pelos 
membros e órgãQs dos Partidos dos princípios progra· 
máticos e dever~ étic_os_~ 

~lÁ RIO DO CONG_RESSO NACIONAL (Seção_ll) 

Parágrafo único. Os deveres éticos, as infraçôes disci
p1inares e _suas punições serão reguladas pelo Código de 
btica Partidário, que regerá o funcionãmento do respec
tivo Consdho. 

~APlTULO X 
Do Conselho Fiscal 

Art. 84. Os Dfretórios elegerão, dentre os filiados ao 
Partido, um Conselho Fiscal composto de três (3) 
membros e três (3) suplentes, com a competência especi
fica de examinar e emitir parecer sobre a contabilidade -
do Partido. 

CAPlTULO XI 
Da Procuradoria Geral 

Art. 85. A Procuradoria Geral é o órgão de apoio 
jurídico, vinculada diretamente à ComissãO ~xecutiva e 
cheftada por adv_ogado fili~do ao Partido, sendf> sua 
desigilaçã_o e dispensa- -cOmpetência pi-iVativa dó 
Presidente do Diretór_io Nacíónal. 

Art. 86. Compete ao Procurador~Geral: 
a) organizar e dit:_igir os serviÇos da Procuradoria Ge

ral e traçar as normas para a organização das procurado~ 
rias dos D1tetórios RegiOnais; 

b) oiganizar, nomear e delnifir O seu Gabinete, COm a 
aprovação do Presidente _do Diretóiio Nacional; 

c) representar o partido junto à justiça eleitoral em 
todo o território nacional; 
- d) indicar ao presidente do Diretório Nacio-nal os De
legados do Partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, 
bém como OPrQcurad<?r-Gerai Adjunto; 

e) orientar e fiscalizai a atuação dos Delegados do 
partido junto li. oS Tribunais Eleitorai"s; -- ~ 

f) deTenaer o partido em todo"S os processos em que o 
mesmo for iilteressado, perante qualquer juízo ou tribu
nal; 

g) emitir Parecer sobre qualquer assunto de natureza 
jurídica quando solic~tado pelo Presidente do Partido. 

Parágrafo único. O Procurador-Geral exerce suas 
funções com a colaboração do Procurador-Geral Adjun
to, que o substituirá em suas faltas, ausêncías ôu iffipedl
mencos. 

TITULO V 

CAPITULO·] 

Dos Direitos e Deveres e da Disciplina Partidária 

Art. 87. ~Aos filiados ao partido asseguram-se os se
guintes direitos: 

a) vOtar _e ser votado para os cargos j>úblícoS eletivOs -
em geral, inclusive partidários; 

b) uti!izar-se dos serviços dos órgãos partidários; 
c) manifestar-se naS reuniões partidárias; 
d) recorrer de decisões dos órgãos partidários, -Quan

do contrartem disposição expressa de Lei ou deste Esta
tuto. 

Parágrafo único. Na hipótese da alíne~ "d", o recurso 
serã encaminhado à Comissão Executiv:i do órgão ime:. 
diatamente superior, que o examinará no prazo de cinco 
(5) dias, dando-lhe ou negando·lhe seguimento. 

Art. 88. São _deveres_ dos filiados _do Partido: 
a) votar nos candidatos indíCados pelas Convenções 

Partidárias; 
b) participar das campanhas eleitorais, defendendo o 

Programa do P~rtido; 
c) pagar a contribuição financeira estabelecida pelo 

Díretório -respi:!ctiVõ. -- - -
Art. 89. Os membros e filiados do Partido, mediante 

a apuração em proce~so em qUe lhes seja assegurada am
pla defesa, ficarão sujeitoS a medidas disciplinares, quan
do considerados responsáveis por: 

a) infração de dispositivos do Programa, Código de é
tica 0-U- do Estatuto, ou desacato_à orientação pÓlítica fi
xada pelo órgão competente; 
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b) desobediê:ncia às deliberações regularmente toma
das- em questões consideradas fundamentais, inctusive 
pela Bancada a que pertencer o Congressista, o Deputa
do Estadual ou o Vereadoi"; 

c) atentado contra a normalidade das eleições; 
d) imp_robidaçle no exe_rcício de cargos ou funções na 

administração pública, direta ou indiretã; de mandato 
parlamentar, ou de órgão partidário; 

e) ati v idade política contrária à Declaração Universal 
dos Direitos do Homem;·ao regime democrático assegu
rado pela Constituição Federal ou aos interesses do par
tido; 

f) falta, sem motivo justificado por escrito, a mais de 
três (3) reuniões consecutivas de órgão partidário de que 
fizer parte; 

g) fal~a de exação_ no cumprimento dos deveres ati
nentes às funções partidárias. 

_- _Art. 90. São as seguintes medidas disciplinares: 
a) advertência~ 
b) s~:~_spensão _por 3 _(três) a 12 (doze) meses; __ 
c) destituição de função em órgão partidário; 
d) expulsão, com cancelamento de filiação. 
§ i"' Aplica-se pena de advertência ou de suspensão, 

segundo a gravidade da falta; aos lntratores primá-rios, 
por índiscip!ina. 

§ 29 Ocorrerá a expulsão, com cancelamento doi fi
liação, nos casos de extrema gravidade, pela inobservân
cia dos princíPios programáticos, infração légal Ou ação· 
do eleito para cargo executivo sob a legenda do Partido, 
contra as suas deliberações e o seu Programa. 

Art. 91. As _ _medidas disciplinares serão aplicadas 
pelo Diretório a que se filiar o punido, cabeado recurso, 
J::Q_m_ efeito suspensivo, para órgão hierarquicamente su
perior que decidirá em carâter definitivo. 

Parágrafo único. O recurso voluntário de que _trata 
este artigo será interposto no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da notificação- do punido. 

CAPITULO II 

Da Dissolução dos Orgãos Partidários 

Art. 92. O Diretório que se tornar responsável por
violação da êtica Partidária, -dQ Programa ou do Estatu
to ou por desacato a qualquer das deliberações regular
mente estabelecidas pelos órgãos competentes, incorrerá 
na pena de dissolução, aplicada pelo Direiório Nacional 
se se tratar do Diretório Regional, ou por este em se tra
tando de Diretório Municipal. 

§ J? O Diretórío vfsado será citado, para, no prazo 
de cinco (5) dias, apresentar defesa escrita, ficando asse

. gurado o direito de promovê-la também oralmente, por 
vinte (20) minutOs, na Sessão em que ocorrer o julgamen
to. 

§ 2Q Dissolvido o Diretório, será promovido" o ~.oan
celamento de seu registro, se da decisão não houver re
curso no prazo de cinco (5) dias, para órgão superior. 

§ 3"' A dissolução_será decretada pelo voto da maio
ria absoluta dos membros do Diretório imediatamente 
superior. 

§ 4"' O Recurso recebido com efeito suspensivo será 
apreciado pelo órgão superior no prazó de dez (tO) dias, 
sob pena de nulidade do processo. 

§ 5"'- As declSões prOferidas em grau de recurso serão 
irreCofríveis. --

§ 69 Mantido o ato de dissolução, realizar-se·â a 
Convenção para escolha do novo Diretório, dentro de 
trinta (30) dias. 

Art. 93. A_dissolução do Diretório NaciOnal só po
derá ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos membros 
da Convetiçãó- Nacional, que convocará nova Con
venção para, dentro de sessenta (60) dias eleger o novo 
DTretório. Nesse período, dirigirá o Partido uma Comis
sã:õ Provisória, -Com poderes restritos à preparação da 
Convenção. 
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CAPITULO lii 

Do Patrimônio do Partido 

Art. 94. O património c;fo Partido será constitu!~o _ 
por: 

a) contribuição dos filiad"õs; 
b) contribuição dos que estiverem no exercfcio de 

mandato eletivo, de cargo ou função na administraçãO 
pública direta ou indireta, por indicação do Partido; 

c) campanhas financeiras realizadas pelo Partido; 
d)· recursos do Fundo Partidãrío; 
e) dotações que lhe forem expressamente CQnsignados 

no Orçamenta da União; 
f) renda patrimonial; 
g) doações e legados; 
h) bens móveis e imóveis de sua propriedade, 
§ J'í' As contribuiçõ~ a que !ie refere a aHnea. "a" se~ 

rão fixildas por Resolução do respectivo Di_retório. 
§ 2" --O filiado ao Partida mencionado- na alíne~ ... b:' 

deste _artigo Contribuirá mensalmente para o DiretóriO 
correspõndente, no mínimo, cOm dnco por cento (5%) 
do total dos seus subsídios ou remuneração. -

§ J9 o filiado põderá a"utorizar à respectiva fonte pa~ 
gadora o desconto em folha e o recolhimento da contri
buição diretamente ã conta bancária do Partido, rnovi~ 
mentada pelo Diretório correspondente. 

Art. 95. Não poderá ser indicado para disputar 
mandato eletivo, nem exereer cargo ou função do servi~b 
público, na administração direta ou indireta ou quiis~ 
quer postOs em órgã.o de direção ou·- de deliberação do 
Partido, o filiado que estiver effi atraso no pagamento da 
contribuição a que se referem as alínea~. "b" ~ "d" do ar~ 
tigo anterior. 

Parág;fafo único. Os' efeitos das sanções previstas 
neste artigo cessarão com o pagamento das contri
buições atrasadas. 

CAPITULO IV 

Da Contabilidade 

Art. 96. Observadas as instruções baixadas pela Jus
tiça Eleitoral, e pelo Tribunal de Contas da União, os 
Diretórios manterão escrituração de sua Receita e _Des~ 
pesa, precisando a origem daquela e aplicaÇão desta, em 
livros próprios, abertos, rubricados e encerrados confor
me o caso, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribu
nal Regional Eleitoral e pelos Juizes Eleitorais. -

Parágrafo único. As doações de pessoas físicas serilo 
co:rHabilizadas em Hvro próprio e, ao final d_e cada an-o, o 
Partido fará publicar no Diário Oficial da União, o seu 
montante e a sua destinação. 

Art. 97. Elaborar-se~ào balancetes mensais, e, 
anualmente balanços gerais, para seiem submetidos ao 
exame e apreciação dos Conselhos Fiscais e respectivos 
Diretórios. 

Parágrafo -único. O Partido prestará contas, anual
mente, ao Tribunal de Contas da Uniã.o, da aplicação 
dos recursos do Fundo Partidário, devendo_ a respectiva 
documentação ser remetida àquele órgão por intermédio 
da Comissão Executiva Nacional e, nos termos da lei, as 
contas que não sejam do Fundo Partidário serão remeti
das à Justiça Eleitoral. 

TITULO Vl 

Das Disposições Especiais 

CAPITULO I 

Das Eleições Prévias 

Art. 98. A critério do respectivo Diret6i'ió, o Parti: -
do paderá promover a realização de eleições prévias com- -
vistas à escolha de seus candidatos aos cargos execútivos 
pelas Convenções correspondentes. 

§ i~' As eleições prévias serão realizadas dentro dos 
seis meses anteriores à data da respectiva convenção par
tidária. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

§ 29 Somente participação das prêv-ias, como eleito
res ou pretendentes à candidatura, os cidadãos que este
jam filiados ao Partido até trinta (30) dias antes do en-
cerramentO das inscriÇões para esse pleito. -

§ )o;t A proposta para a realizaçãb das prévias poderã 
ser feita por qualquermembro_do Diretório Municipal, 
Regional ou Nacional, conforme o caso, que deliberará. a 
respeito, por maioria absoluta. , . 

Art, 99~ 7 O Diretório Nacional baixará as Instruções 
regulamentando a aplicação do artigo anterior. 

CAPITULO ll 

Das Ca_g~panhas Eleitorais 

Art. 100. No prazo máximo de 3 (três) diaS após a 
ConVenção que escolher os ca.ndldatos, o Diretório cor
r~spondente fixará e comunicará à respectiva autoridade 
da justiça eleitoral, as-quantias mãximas que o Partido e 
seus candidatos, individualmente:, poderão despender na 
cà.mpa~ha eleitoral. -~-

Arl. 101. """"'IfiStaJado o processo eleitoral, as Comis
sões Executivas Nacional, Regionais _e Municipais, _con
forme.o câso~ constituirão Comitês de Campanha, res
ponsáve~s pela aplicação de_ r~ursos e programação da 
campanha, os quais. d~verão ser registrados na Justiça 
Eleitàral. . 

Art. 102." Os Co"mitês -de Campanha coordenarão a 
publicidade-dOS cãnd!d11ioS; organização de comícios e 
prOgram-as de rádio difusão e de televisão, atribuindo oS 
horárioS da participação do Partido aos candidatos cre
denciados pela Co-missão Executiva do respectivo Dite
tório. 

Art. 103. -A escritumção contábil será feita em livro 
próprio e os .:recUrsos recebidos serão depositados no 
Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, fican
do o dirigente partidário encarregado de sua movimen· 
taçã.o, responsável civil e criminalmente por ações ou 
emissões, dolosas ou culposas, de que decorram irregu
laridades ou prejuízos. 

Parágrafo único. No Município onde não houver 
Banco do Brasil ou Caixa Económica Federal, os 
re-cursos serão depositados em qualquer outro 
estabelecimento de crédito, escolhido peta Comissão 
Executiva. 

Art. 104. Encerrada a campanha far-se-á a 
prestação de contas à Justiça Eleitoral, na forma da Lei. 

TITULO VIl 
Das Disposições Gerais 

Art. 105. Os membros do Partido não responderão_ 
s_UbsÍdiariamente pelas -Obrigações contraídas em nome 
da agremiação partidária, desde que assumidas de 
acQrdo com a lei ~ na conforrpiQade dos objetivos do 
Paitido. 

Art. 106. .O presente Estatuto poderá ser alterado 
pela Convenção nacional, pelo voto da maioria de seus 
membros, 

§ l~' Nenhuma proposta de alteração estatutária ou 
programática ierâ discutida ou votada sem a publicação, 
na integra, até 06 (seis) meses antes da data da 
CqnvençãO, nó Ôiái-iõ OÍidal da União e aviso daquela 
publicação, em jornal de grande circulação na capital de 
cada Estado. 

Art. 107. Os casos omissoS- neste- Estatuto serão 
resolvidos pela aplicação da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos e demais disposições da Legis,ação EJeik,ral e 
Partidária, - - -

Art. LOS. Nenhum funcionário do Partido poderá 
exercer cargoS de direção. 

TITULO Vlll 
-D8s-Disposições Transitórias 

Art. 109. Compete à Comissão Diretora Nacional 
Provisória: 

a) fazer publicar o Manifesto de lançamento·, 
acompanhado do Estatllto e Programa do Partido e 
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tomar as providênciaS preliminares de comunicação de 
sua fundação e pedido de registro provisório ao Tribunal 
Superior Eleitoral; 

b) designar as ComisSões Diretoras Regionais 
Provisórias, constituídas de sete (7) a onze (tI) 
membros, que designarão, por sua vez, as_ ComissQes 
Diietoras MlúUdPars PrO-VisÓrias e das Zon.is Eleitorais 
existeb.tes nas Cãpita-is dos Estados, integradas por três 
(3) a onze (II} membros; 

c r credenciar, perante o Trfbuna1 Superior Eleitoral 
atê seis (6) representantes do Partido; 

d) expedir instruções às COinissõéS Diretoras 
Regiqnais Provisórias, qUe, por sua vez, as transmitirão 
às Comissões Diretoras Municipais Provisórias quanto 
às ConVenções; 

e) coordenar e dirigir a Convenção NaciOTI.al 
destinada à eleição do DírCtório Nacionã.l do Pãrtid.Q. 

Parágrafo _único. As Comissões Diretoras 
Provisórias Nacional, Regionais e Municipais poderão 
eleger, dentre os __ 5eus mem~ros, um (1) Presidente, dois 
(2) Vice-Pre.sidefltes, doiS (2) Secretários e dois (2) 

Tesoureiros. 

Art. 110. A Comissão Diretora Nacional Provisória 
será auxiliada por: 

I- Um Conselho P!!lH;Jerativo Nacional Provisório 
composto por ceritO e trinta (130) membros Titulares e 
quarenta e três (43) -Suplentes; 
_II- Um Conselho Consultivo Nacional Provisório 

composto por oitenta e cinco (85) membros Titulares e 
vinte e oito (28) Suplentes. - -

Parágrafo ú[lico~ Os Coilselhos a que se refere este 
artigo serão designados pela Comissão Executiva da 
Comis-são Diretora Nacional Provisória e empossados 
imediatamente. 

Art. lll. A primeira Convenção Nacional 
resolverá, em definitivo, sobre o nome do Partido e a 
respeç:tiva sigla, bem como sobre os textos deste Estatuto 
e do Pr?grama, não se aplicando, no caso, o art. IO(l 
l'. 

Art. 112. O -Presidente de Honra do Partido serã 
eleito, por aclamação, na primeira ConvenÇão Nacional. 

Art. 113_. O Diretório Nacional baixará Resolução 
dtSPondo sobre a organização do Partido no Distrito 
Federal. 

Art. 114. Este .Es.tatuto entrará em vigor a partir- do 
seu registro no Tribunal Superior Eleitoral e- ·da 
publicação da. decisão que o aprovar. 

O SR. -J>RESiõENTE (Guilherme Palmeira) - A 
Presidência lembra aos Srs. Senã.dores que se filiam ao 
partido em formação que, nos termos regimentais, 
deverão encaminhar à mesa, individualmente e por 
escrito, sua no-va filiação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) --
Lembro aos Srs~ Senadores que, de acordo com 
dispositivo do Regimento Interno, no dia imediato ao da 
eleição..da Mesa reung:-~e-ão os lí~eres dos Partido$ para 
fixar a particip.ação numêrica de cada Bancada nas 
Comissões permanentes. 

Lembro, ainda, aos Srs. Senadores, que o Congresso 
Nacional estã convocado para a sessão solene de 
abertura dos trabalhos dp. 3• Se:ssão Legislativa da 47• 
Legislatura, a realizar-se no plenário da Câmara dos 
Deputados, no _próximo dia J9 de março, às 10 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Estâ 
encerrada a reunião~ 

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 30 minutos.) 
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SECRETARIA GERAL DA MESA 
RESENHA DAS MAT~R!AS APRECIADAS 

DE 1' A 5 DE DEZEMBRO 
(Art. 293, Inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados e encaminhados ii sanção 

Projeto de Lei do Senado n'l 253, de 1984~DF, que 3.u~_ 
toriza o Governo do Distrito Federal contr~tar operação 
de crédito no valor de CrS 169.375.407.930 (ánto e se
tenta e nove bilhões, trezentos e setenta e cinco mílhões, 
quatrocentos e sete m_il, novecentos e trinta cruzeir.os). 
Sessão 3-12-84. {Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara p9 233, de 1984 (n~ 3.740/84, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos 
no Quadro Permanente da Secretária do Tribunal_ 
Regional do Estado de Go:iâs e dã outras providências. 
Sessão: 3-12-84. (Extraordinãria.) _ 

Projeto de Lei da Câmara n9 219, de 1984(n" 1.475/83, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a 
criar o ·Conselho Nacional de Vitivinicultura -
CONAVIN, dispõe sobre o Plano Nacion]ll da 
Viifvinícultura, o seguro e o preço miníma da uva, e dâ 
outras providências. Sessão_ 3-12-84. (Extraordinária.} 

Projeto de Lei da Câmra n" 241, de 1984 (n" 3.992/84, 
na Casa de origem), de inciciaiivã do Senhor Presidênte 
da República, que altera a denominação e o valor de 
vencimento mensal dos cargos que especifica e dá outras 
providências. Sessão:_ 3-12-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n" 237,-de 1984 (n9 3.9-91/84, 
na Casa de otigem), de iniciativa _do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Departamento Nacional de 
Registro do Comércio ã estabelecer modelos e cláusulas 
padronizadas destinadas a simplificar a constituição de 
sociedade_ mercantis. Sessão: 4-12-84. (E:draordináriã..) 

Projeto de Lei da Câmara n" 247, de 1984(n94.695/84, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao 
MiniStério -da Educação e Cultura, crêdito especial no 
valor de CrS 4.431.400.000(quatro bilhões, quatrocentos 
e trinta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para 
o fim que esjjecificã. Sessão: 4-11.:S4. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n~ 176, de 1984 (n" 2.424/83, 
na Casa de ori&em), que dispõe sobre a aposentadoria do 
pessoal do magistério superior e dá outras providências. 
Sessão: 4-12-84. (Extraordinária.) 

Projeto de .L~i da Câmara n'l 248, de 1984 (4.694/84), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Educação e Cultura, crédito especial no valor de CrS 
3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze milhões e 
trinta mil cruzeiros), para O fim -que especifica. Sessão: 4-
12-84. (extraordinária) 

Projeto de Lei do Senado n9 219, de 1979 (n9 5.274/81, 
na Câmara dos Deputados) dá nova redação ao capnt 
dos arts. 15 e 16 do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de 
dezembro de 1978, que--altera a legislação do Imposto 
sobre a Renda das pessoas fisicas. -sesSão: 4-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmar·a n9 220, de 1984(n~ 3.762/84, 
na Casa de origem),-QUe- dispõe sobre o preço de 
comercialização da safra da uva. Sessão: 4-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto-de Lei da Câmara n9172, de 1984 (n,.. 1.529/83, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as Autarquias 
Profissionais. Sessão: 5;.12-84. (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n" 212, de 1984 (n94.058/84, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que concede pensão especial a Marcelle 
Jaulent dos Reis (Beatrix ReynaJ). Sessão: 5-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n~ 169-;de 1984 (n9 3.013/84, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que concede pensão especial a Inaldo 
Raul de Araújo e dâ outras Providências. Sessão: 5-12-
84. (extraordinária) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçÍio II) 

Projeto de Lei da Câmara n9 191, de 1984 (n9 237/83, 
na Casa de origem), que restabelece direito de servidores 
públicos no caso que especifica. Sessão: 5-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto d$! Lei da Câmara n" 1$6, de 1983 (n~ 604/83, 
na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a doar o 
imóvel que menciona. Sessão: 5-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n9243, de 1984 (n'l.329f83, 
na Casa de origem), que define a atiVidade do 
Transportador Rodoviário Autônomo de Bens e dá 
outras providências. Sessão: 5-12.:84. (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n9 43,._de 1984 (n9 2.029/83, 
na Casa de origem), que autoriza a reverSão ao 
Município de Barras do Garçãs, Estado de Mato 
Grosso, do terreno que-- menciona. Sessão: 5-12-84. 

---(extraordinária} 

Projetos Aprovados e E~caminhados à Promulgação 

Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1983 (n9 
14/83, na Câmara dos DeputadoS), que prova o texto do 
Ac:ordo Básico de Cooperação T'ecriica e Cientlfica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e O 
Governo da República do Haiti, celebrado em Brasilia, a 
15 de outubro de 1982. sessãO: 1-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n" 81, -de 1984 (Comissão 
DfiCtora_), __ que _altera a lotaçãO: nos Gabinetes a que se 
refere o item VII do art. 357 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e dá outras 
providências. Sessão: t-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 97, de 1984 (Comissão 
DiretOra), que acrescenta artigo à Resolução n9 58, de 
1972, que dispõe sobre o Regulamento Administratiyp 
do Senado Federal. Sessão: l-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n,.. 44, de 1984 (Comissã-o ·de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araguatins, Estado de Goiás, a Contratar operação de 
crédito no valor de CrS 91.458.986 (noventa e um 
milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil, novecentos 
e oitenta e seis cruzeiros) SesSão; 1-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução n" 76, de 1984 (Comissão 
Diretora), que altera o Regulamento Administrativo do 
Senadp Federal, aprovado pela Resolução n<1 58, de 10 
de novembro de 1972, com as modificações posteriores, 
cria a Auditoria e dá outras providências. Sessão-1-12-
84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n" 69, de 1984 (COmissão de 
Constituição -e Jli.Stíça), -que susperidC a execução i:lõs 
artigos 313, parágrafos 19 e 29, da Lei n9 856, de 1978 
(Código Tributário MUniciPal) do MunicípiO de 
An-dradina, Estado de São Paulo. Sessão: 3-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 120, de 1984 (Comissão- de 
Economia); que autOriza O GOVerno dá- EStado de 
A lagoas a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
82.516.152.804 (oitenta e dois bílhões, quinhentos e 
dezesseis ilhões, cento e cinqUenta e dois mil, oitocentos 
e quatro cruzeiros) Sessão: 3-12-84. (extraordinária) 

Projeto· df: Resolução n9 65, de 198-4 (Comíssão de 
Legislação Social), que autoriza o reassentamento de ex
ocupante de áreas indígenas, mediante alienação de 
terras de domínio da União: Sessão: 3-12-84. 
( extr!iofdináriB.) 

Projeto de R"esolução n~ 121, de-198~ (Comissão de 
Economia), que autoriza o Goverrio do Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de crédito no: valor 
de Cr$ 20.470.140.000 (vínte bilhões, Quatrocentos e 
setenta milhões, cento e quarenta mil cruzeiros). Sessão: 
3-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 122, de 1984 {Comissão De 
Finanças), que autoriza o Governo do Estado_ da 
Paraíba a realizar operação de empréstimO externo nO 
valor dC USS 15,100,000.00 (quinze milhõi:s e cem mil 
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dólares), destinado à liqUidação dos compromissos 
existentes e vencíveis-em 1894 e 1985. Sessão: 3-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução n'~ 123, de 1984 (ComissãO de 
Economia), que autôriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 6.146.333.231 (seis 
bilhões, cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta 
e três mil, duzentos e trinta e um cruzeiros). Sessão: 3-12-
84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução - n9 60, de 1984 (Comissão 
Diretora); que altera -o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 
1972, e dâ outras proVidências. Sessão: 3-12-84. 
(extraordinária). 

Projeto de Resolução n" 126, de 1984 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor deCrS 6.141.042.000 (seis bilhões,-cento 
e quarenta e um bilhões e quarenta e dois mil cruzeiros). 
Sessão: 3-12-84. -( extraordiÕária) 

-Projeto de Resolução n9 84, de 1984 (Comissão de 
Legislação Social), que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a alienar terras de sua propriedade, localizadas no 
Município de Iramaia, à Empresa "Fazendas Reunidas 
Santa Maria Ltda.", até o limite de 7 .5Ü6ha. (sete mil, 
quinhentos e seis hectares). Sessão: 3~12-84. 

(extraordinária) 
Projeto de __ Resolução n9 124, de 1984 (Comissão de 

Economia), qÜe autoriza a Prefeitura Municipal de_ Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 5.660.218.762 (cincO 
bilhões, seiscentos e sessenta milhões, duzentos e dezoito 
mil, se.tecentos e. sessenta e dois cruzeiros) Sessão:_3·1Z.. 
84. (extraordinária) 

Projeto de Resoluçao n? 125, de 1984 (Comissão de 
Finanças), que autoriza- a Prefeitura Municipal de 
Manaus, Estado do Amazonas, a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 
(vffite milhões- ôe dólares); destinada io Programa de 
Investimentos daQuefa Prefeitura. Sessão:· 3-12-84. 
(extraordinária} 

Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de 1984 (n9 
43/84, na Câmara dÇIS Deputados), que aprova o texto 
do TratadO- da ·comunidade Ibero~America_na de 
Previdência Social, concluído em Quito, a t 7 de março 
de 1982. Sessão: 4-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 127, de 1984 (ComiSsão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, Estado do Acre, a c~ntratar operação de erMita 
no valor de CrS 7 .076.988".000 (sete bilhões, setenta e seis 
milhões, novecentos _e oitenta e oito -mil cruzeiros) 
Sessão: 4-12-84. (extiaordinária) 

Projeto d_e D-ecreto Legislativo n9 1, de 1984 (n9 27/83, 
na Câmara dOS Deputados), que aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica 
entre o Governo_ da República Federativa do Brasil e o 
Governo de Antigua e Barbuda, celebrado em Brasflia, 
em 17 de agosto de 1982. Sessão_:_ 4-1_2-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução n'l 128, de 1984 (Comissão de 
Finanças), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 150,000,QOO.OO (cento e cinqUenta milhões de 
dólaies), destinado ao sanC:ãniento das finanças de 
instituições de crédito naquele Estado. Sessão: 4-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução n" 129, de 1984 (Comissão de 
Finanças) que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a realizar operação de empréstimo externo 
no vatõr de USS 12,-300,000.00 (doze milhões e trezentos 
mil dólares), destinado ao reescalonamento do serviço 
da dívida externa daquele Estado. Sessão: 4-12-84. 
(extraordinária) 
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Projeto de Resolução n'l 130, de 1984 (Cômissão de 
Finanças), que autoriza o Gõvefno d-0 Estado do Piauí a 
realizar operação de emprêstimo externo no valor de 
USS 80,000,000.00 (oiten-tà milhõeS de dólar~S), 
destinado ao Programa de Melhoria -do Sistema Viário 
Estadual e de Investimento nos Setores de Obras 
Hídricas e EletrificaÇã o, Sessão: 4-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução -n, 93, de 1984 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução da 
locução .. ou mandado de segurança", constante da letra 
e do inciso I do artigo 22 do Código Eleitoral, institufdo 
pela Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965. Sessão: 4-12-84. 
(extraordinária) ' 

Projeto de Resolução n' 131, de 1984 (Comissão de 
Finanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Goiânia, Estado de Goiás, a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de US$ 5,000,000.00 
(cinco milhões de dólares), destinado ao Programa de 
Infra-estrutura Urbana daquele Município. Sessão: 4-12-
84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 !32, de 1984 (ComissãO- de 
Finanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Maceió, Estado de Alagoas, a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 5,000,000.00 (cinco 
milhões de dólares), destinado a financiar o Programa de 
Investimentos daquela Prefeitura. Sessão: -4-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Resolução n' 133, de 1984 (Co.r:p.issão de 
Finanças), q"ue autoriza o- Governo do Estado do 
Maranhão a realizar operação de empréStino extel-no,-Do 
valor de US$ 110,000,000.00 (centO e dez milhões de 
dólares), destinado ao Programa de Investimentos 
daquele Estado. Sessão: 5-12-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 134, de 1984 (Comissão de 
Finanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a realizar operação 
de empréstimo externo no valor"'de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares), destinado ao Programa de 
Investimentos do Município. Sessão: 5-12-84. 
(extraordinária) 

Projeto de Decreto Legislativo n'~ 19, de 1984 (n<~ 

54/84, na Câmara dos Deputados), que fixa os subsídios 
e as verbas de representação do Presidente e Vice
Presidente da RePública, para o período de 15 de março 
de 1985 a IS de março de 1991. Sessão: 5-12-84. 
(extraordinária) 

~-.:.J:>IARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Projeto de Resolução n' 135, de_ i984 (Comissão de 
-Economia), qu-e autoriza a Prefeitura Municipal de São 
José_ do Rio Preto, Estaõo de São_ Paulo, a contratar 
operação de crédito no_ 'ialor de Cr$ 1.80.1.828.349 (um 
bilhão, oitoc_entos e um milhões, oitocentos e vinte e oitO 
ma, tre2;.entos e quarenta e noYe cruzeiros)~ Sessão: 5-12--
84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 112, de 1984 (Comissã_o 
Diretora), que altera o Regulatltento Administrativo do 
Senado Federal, 'aprovado pela Resolução n' 58, de 10 
de novembro de 1972, e dá outras providênCias~ Sessão: 
5--12-84. {Extraordinária".) 

Projeto de Resolução n9 92, de 1984 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução dos 
ãrügos J9, 2'-e 79 do Decr~to n9 20.637, de 31 de outubro 
de 1970; dos artigos J9 e- 29 da lei n9 7.329, de 28 de 
dezembro de 1979, e do item IV, n' '(III, letra "a", _da 
tabela anexa à referída Lei, do Estado do Rio Grande do · 
Sul. Sessão: ,5-12~84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 137, de !984 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$' 
6.725.154.000 (seis._bllhões, setecentos e vinte e cinco 
milhões, cento e cinqUenta e quatro mil cruzeiros) 
Sessão: 5-12-84. (EXtraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 138, de 1984 (Com~ssão _de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de -
Mogi-Mirim, Estado de são Paulo, a_cont:ratar oPeração 
de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, 
noVecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois 
mil cruzeiros) Sessão: 5-12-84. (Extraordinária.)_ 

Projeto de Decreto Legislativo n9 14, de 1983 (n9 11/83, 
ná Câmara- dos Deputados), que aprova o texto do 
TratadQ de Amizade e Cooperação entre o GoVernO da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 

. República Cooperativista da Guiana, cele.brado em 
~rasília, a 5 de ouiubro de 1982.. Sessão: 5-12-84. 
(Extraordinária.) 

Projetos aprovados e encaminhados 
_ .A Câmara dos De~utados 

Projeto de Lei do Senado n9 188, de 1984, (Comissão 
Di reta); que cria o Fundo Especial do Senado Federal, e 

Q.uiryta-feiia 28 003J 

.. ~ 

dá outras prov-idências. Sessão: 1-12-84. 
(Extraordinária.) 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nS> 
174, de 1984 (n9 4.125/84, na Casa de origem), que 
retilica;~Sem ônus; a ~ef"n9 7.155, de 5 de dezembro de 
1983, que estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1984. Sessão: 3M12-84. 
(Extraordinária-.) -

Projeto de Lei do ~enado oS> 117, de 1979, de autoria 
do _Sena~or J9rge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, 
como iricentivo físcal, na área da SUDAM, da totalidade 
do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicaS e 
ju_r_ídicas domiciliadas na Amazónia Legal e dá outras 
providênc_ias. Sessão 3:12-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n912, de 1981, de autoria do 
Senador Lenoir Vargas, que modifica a denominação do 
Movimento Estudantil a que se refere a Lei nS>6.341, de 5 
de julho de 1976, e dá outras providências. SesSâO: 4~12-
84. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n9 106, de 1984, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que autoriza a admissão 
pela Caixa EcOnômica Federal dos empregados das 
sociedades de crédito imobiliário e das instituições 
financeiras privadas em situação de liquidação 
extrajudicial d~retada pelo Banco Central do Brasil. 
Sessão 5-12-84. (Extraordinária.) 

Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n' 7, de 1982 (n'l 124/82, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o texto do-Acordo Básico de Cooperação 
CientifiCá e Técnica efltre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arâbia 
Saudita, concluído em Brasflia, a 13 de agosto de 1981. 
~essão: 5~12-84 (Extraordinária.) 

MENSAGEM APROVADA RELATIVA 
A ESCOLHA l>E AUTORIDADE 

Mensagem n9 250, de 1984 (n9 498/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Doutor Adhemar 
Paladini Guisi pâra exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Vidal da Fontoura. Sessão: 
5-fZ-84. (Extraordinária) 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA I• SESSÃO, EM I• DE MARÇO 
DE 1985 

I. I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1,_2, I -Mensagens do Senhor Presidente da Re~ 
puBlica 

Submetendo à' deliberação do Senado os seguintes 
projetas de lei: 

-Projeto de Lei do Senado n9 l/85~DF, que dis
põe sobre a inclusão, nos proventos ~e aposentado
ria, da Gratificação por--OperaÇões EspeciaiS de-qUe 
trata o Decreto-lei n~' 1.727, de 10 de dezembro de-
1979, e dá outras providências. -

-Projeto de Lei do SenadO n9 2/85-DF, que auto
riza o Governo do Distritõ Federal a contratar Ope
ração de crêdito no valor de FF. 38.800.000 (trínta e 
oito milhões e oitocentos mil francos franCeses), equi-
valente a Cr$ 9.700.000.000. - - · ._ --- ~ 

-Projeto de Lei no Senado fi9-3j85·DF-, quC auto-· 
riza o Governo do Distrito Federal a contratar ope
raçi'i.o de crédito no valor de 161.210 ORTN junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico 
e Social. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de_ 
nomes indicados para car&os cujo provimento depen
de de sua prévia aquiescência: 

- N~> l/85 (n~' 42j85,il3. orígem), referente à esco-_ 
lha do' Sr. OctáVio Luiz de Berenguer Cesar, Embai
xador do Brasil junto à República de Trinidad-e
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo de Baibã
dos, nos termos do Decreto n9 56.908, de 29 de se
tembro de 1965. 

- N~> 2/85 (nl' 43/85, na origem), referente à esco
lha do Sr. Octávio Luiz Br!renguer Cesar; E!Jibaixa
dor do Brasil junto à República de Tririidad-e
Tobago, para cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Grana
da, nos termos do Decreto n~" ~6.908, de 29 de se
tembro de 1965. 

- N~> 3/85 (n9 44/85, na Origem), referente à esco· 
lha do Sr. Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Embai
xador do Brasil junto à República de Tríp:idad-e
Tobago, para, cumulativamente, exercer a funçã-o de 

SUMÁRlO 

Embaixador do B_ra_sil juntO à Comunidade Domíni
ca, nos termos do Decreto n~> 56.908, de 29--de se
tembro de 1965, 

- N~" 4f85 (nl' 99/85, na origem), referente à esc.o
lha çlo Dr. Nilson Vital_ Naves parà exer~er o cargo 
de Minist(o do TribUnal Federal de Recursos, na
vaga decorrente da aposentadoria do Mini~tl·o Adhe
mar Raymundo da Silva. 

- N~" 61/85 (n9 120/85, na origem), referente à es~ 
colha do Sr. Frederíéo Augusto Bastos para exercer o 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Conselheiro José. Wamberto Pinheiro de As
sunção. __ 

~.__ N~> 6'i.f85 (nl' 127/85, na origem), referente à es~ 
colha do Sr. Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, Mi
_nistro de ~rimeira Classe, da Carreira de Dipiomata, 

-para exetcer a função de Embaixador do Brasil junto 
à Repóbiica Italiana, nos termos dos artigos 21 e22 
do Decreto n9 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 
~ N•s 7, 8, 9,~ 10, II e I2i85 (n•s 560, 56 I, 562, 

563, 112 e 1 L.3/85, na origem), de agradecimento de 
·comunicação. 

;_ N•s 33 a 59 e 64/85 (n•s 517, 5I9, 520,522,524 a 
530,513 a 539,542,543,547,549 a 554 e566/84,),res
tituindo autógrafos de projetas de Iéi s_ãncionad"os. 

1.2.2 - Oficio -do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal 

N• S/1/85 (n' 5j85-PjMC, na origem), encami
--nhando ao Senado Federal cópias das notas taqui
grâficas e dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tri
buÍlal Federal nos autos dos Recursos Extraordi~ 
nários n~>s 63.357 ê 63.665, 'dO Es"tado do Pa_râ, os 

- quais dic!aram a inconstitucionalidade do art. 11 do 
Decreto-lei n~' 554, de 25.4.69. 

1.2.3- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

N~' 706~SP/84, encaminhando cópia de inteiro teor 
do Relatório pi'oferi~o pelo Mi!listrO Fe-rnando 
oon:ça1ves, acolhido pC:lo plerlário. daqUele Tribunal, 
acerca de informação requerida à SEST s_obr~ o mo.n-

- tante de investif!lentos materialmentÇ; significativps 
tnantidos pela União em diversas empresas, e que, 
por força da Lei n\'> 6,525f?S ficaram f9ra da juris
dição daquela Corte de Contas. 

1.2.4 :..:..... Ofícios- do Sr. :19..Secretáiio da Câmara dos 
Deputados 

Restituindo autQgr.afos-de projetos de-lei sanciona
dos: 

-Projeto de Leí da _Câmara n~' 32/Sl, (n~' 

3.033/76, na Casa de oi-ígeril), que dá nova redação 
ao ai"t. 4'? da Lei n~" 5.594, de 29 de dezembrQde 1964, 
que regula a profissão de corretor de seguros. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 6If81_ (n~' 
2.014/79, na Casa de ori8em), que acrescenta pará~ 
grafos ao arL 145 da Lei nl' 5.869, de I 1 dejaneiro_de 
1973 - Código de Processo Civil. 

Solicitando a retificaçaO da. seguinte matéria: 
-Projeto de Lei da Câmara n9 130/84 (n~' 

2.769/83, ·naquela Casa), que altera dispositivo do 
Decreto-lei n~" 7.661, de2l de junho de 1945- Lei de 
Falências. 

Comwzicando. a aprovação da seguinte matéria: 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 

ÇâlJ!ara nli 80, de 1984 (n.~" 191/83, nã Casa de ori
gem), que fixa o efetivo da Polícia Militar do Terri
tório Federal de Roraima e dá outras providências. 

Ll.S - Expediente recebido 

Lista n~' 1/85 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas ao_s Proje
tas de Lei do Senado n'i'S l a 3, de 1985- DF, c6ils
tantes das Mensagens n~"s 41, 48 e 131/85, lidas ante~ 
riormente. --

-Arquivamento do Oficio n~' I.tOJ/84, do 11'
Secretário da Cãn1ara dos Deputados, lido anterior~ 
ri]erite, i-eferente ao Projeto de Lei da Câmara n9 
130/84. 

1.2. 7- Leitura de MeDsagens Presidenciais 

.::,.._-Mensagem n~' 13/85 (nl' 46/85, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita a reti

_rada da Mensagem n9 244/84, relativa ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 171/84 (n9 3.989/84, na Casa de 
origem), Deferida. 

-Mensagem nç 60/85 (n~' 548/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República c_omuni~ 
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ca haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do Se
nado n~' 121/84 - DF. 

1 .2.8- Fala da Presidência 
- Referente à tramitação da Mensagem n~' 60/85, 

lida anteriormente. 

1.2.9 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n~> 4J85, de autoria -

dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Passos Pôrto, 
que modifica o iftigo 27 e seus parágrafos da Lei n~' 
2.004~ -de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n~' 
3.251, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a 
Política Nadaria! do Petróleo e .define as:a.tri_l;n.!ições 
do Conselho Nacional de Petróleo, instit,gi a Sodeda~ 
de por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima 
e dá outraS providênCias. 

1.2.10- ComuRicações da Presidência 
Recebimento das seguintes matérias: 
-Mensagem n9 14/85 (n9 114/85, na origem), 

pela qual o Senhor Presidente da República propõe 
seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo_a 
promover a relocalização, para o MunicíPiO de Tre
mem bê (SP), do empreendimento destínado à ím~ 
plantação de penitenciária prevista para a cidade_ de 
São José dos _Campos (SP), nos termos de_autori~ 
zação do Senado contida na Resolução n9 343, de 30 
de setembro de 1983. 

-Mensagens n9s 15 a 21/85 (n9s 25 a 30/85 e 
lllf85, na origeni}, pelas quais o Senhor Presidente 
da República submete ao Senado proposta do_ Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda para que os Gover
nos dos Estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina_·e_Rondônia, sejam autorizados a rea
lizar operações de crédito, para os fins que especifi
cam. 

-Mensagens n9s 22 a 32/85 (n9s 31 a 40 e 110/85, 
na origem). pelas quais o Senhor Presidente da Re: 
pública soliciüi autorização para que as prefeituras 
Municipais de Alegre (ES), Aurora do Norte (GO), 
Campo Grande (MS), Cofia (SP), Joviânia (GO), 
Jundiaí (SP), Muniz Freire (ES), RibeirãO Pires (SPJ, 
Teófilo Otooi_(MG), Timóteo (MO) e Pancas (ES), 
possam contratar operações de crêdito, para os fins
qUe especificam. 

-Oficies nos Sf2, Sf3 a Sf5 e_Sf6 (n's 39, 66 a 68. 
na origem), dos Governadores dos Estados do Riq
Grande do Norte, de Santa Catarina e de Goiâs soli
citando autorização do Senado Federal a fim de que 
aqueles Estados possam realizar operações de em
préstimo externo, nos valores e para os fins que espe
cificam. 

DIARiüDO-CONG RESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1985 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob o responsabilidade do Mesa do Senado Federal 

Via Superfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

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

-Referentes às comunicações recebidas dos Srs. 
Senadores Ndson Carneiro, João Castelo, Fernando 
Henrique Cardoso, Roberto Campos e Carlos Lyra, 
que se ausentaram do País durante o recesso. 

- Promulgaçao das Leis n9s 7.295, -de 19- de de
zembro de 1984, que dispõe sobre o processo de fisca
lização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atas do Poder Executivo e os da Admi
nistração indireta; e 7.298, de 28 de dezembro de 
1984, que autoriza o Poder Executívo a Criãr o Con
selho Nacfonal de Vitivinicultura- CONAVIN, dis
põe sobre o Plano Nacional de Vitivinicultura, o se
gurO e preço mínirrio da uva, e dá outras proVidên
cias. 

1.2.11- Requerimentos 
N9 I /85, de autoria dos Srs. Nelson Carneiro e 

Lourival Baptista, de ~omenagens de pesar pelo fale
cimento do Sr. Gilberto Mãriiiho. AProvado~ após 
usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. 

N9 2/85, de autoria do Srs. Lenoir Vargas e Aloy~ 
sio Chaves, de homenagens de pesar pelo falecimento 
do Sr. Aderbal Ramos da Silva. Aprovado, após usar 
da palavra o Sr. Lenoir Vargas. 

1.2.12-- Discurso do Expediente 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - Cente
nário de_ nas~_i!;nento de Fra_ncisco de_Souza Portç. __ 

SENADOR ALEXANDRE COSTA. pela oráem 
-Solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, em ca
ráter prioritário, do Projeto de Lei do Senado_ n9 
-J39f84, que revoga o Decreto-ter n9 1.541, de 14 de. 
ãbr-il de 1977 (Lei das Sublegendas). 

SENADOR GASTÃO MULLER. como Líder
Concor_ç;3ânc@_de S. Ex• com a soliCitação do Sr. Se~ 
nadcir Alexandre Costa. 

SENADOR MOACYR DUARTE, como Ude~
Consideraçõ_es sobre_ a _so_licitaÇão -do Sr._ SenadÕf 
Alexandre Costa. 

SENADOR GABRIEL HERMES -Inauguração 
da hidrelétrica de Tucuruí e da estrada de ferro que 
liga a serra dos Carajás ao Porto de Itaqui, no Estado 

-do MaranhãO. - -
SENADOR NELSON CARNEIRO, CO!llO, I.Jger. 

-Apelo em-favor de uma solução para Os emprega
dos do BânCo Sulbra-sileiro, sob iiltàvenção do Ban-
co centra-\ dO Brasil. . 

SENADOR GAST;fO MUl-LER, como Líder
Saudação ao Presidente José Fragelli, no momento 
efn que preside a primeira sessão do _Senado Federal. 

SENADOR ALMIR PINTO~ Saudação ao Se
nador José Fragelli por sua eleição para Presidência 
do Senado. Pesar pelo falecimento ocO_rrido na data 
de _hoje, do __ Deputado Estadual Murilo Rocha 
Aguiar. -- -- -

SENADOR MARIO MAIA- Sugestão com vis
tas à adoção de critério regional para a escolha dos 
ministros do próximo governo. 

SENADOR MOA.CJ:'ll. DUARTE -
CongratUlando-se com o Presidente José Fragelli e 
demais membros da Comissão Diretora redm-eleitos 
para conduzir os trabalhos do Senado Federal no 
biênio 1985/1986. Homenagem ao Senador Moacyr 
Dalla e aos demais membros da Comissão Diretora 
anterior. 

o-sR. PRESIDENTE- Agradecimento aos Srs. 
Senadores que se congratularam pela as-censão de S. 
Ex~ à Presidência do_Senado. 

SENADOR"lTAMAR FRANCO- Solicitando a 
inclusão em Qrd_em_do _Dia: de matéria que especifica. 
C6ffie_ntários sobre a pf-oinulgãçãO pelo Congresso 
Nacional da Lei n9 7.295[84, referentes à líscali
~ªção, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, 
do:s atas do Poder Executivo. 

SENA DOi~ GA-STXO Mr! LLER 
Solidarizando-se, em nome do PMDB, com as colo
caçõú-feita"s -pelo Senador lfamar Franco. 

SENADOR MOACYR DUARTE- Aplausos ao 
discurso do Sr. Itama-r Franco. 

0 SR. PRESIDENTE -"Resposta às conside
raçõeS do Sr. Itamar Franco. 

-sENADOJI. FÁBIO LUCENA - Observações 
sobre a fiscalização pelo Congresso Nacional dos 
atas do Poder Executívo, face à Lei n9 7.295/84. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA l'i'S 1 
E 2, DE 1985 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
NOS 09 a 93, DE 1984 E 6 A 18, DE 1985 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTI
DOS 
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Ata da P Sessão, em 19 de. março de 1985 
Y Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Srs. José Fragelli, João Lobo, Marcondes Gade!ha e Martins Filho 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Má do -lVI aia - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Raimundo Parente - Aloysio Chaves 
-Gabriel Hermes- Alexandre Costa - João Castelo 
- José Sarney - Alberto Silva - Hel'lídio Nunes -
João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Carlos Alber--
to - Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lu
cena - Ma reandes Gadelha- Cid Sarripaio - Marco 
Maciel - Guilherme Pal_m~ira - Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lo
manto Júnior- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira
Moacyr O alia- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino 
- Itamar Franco - Fernando Henrique Cardoso -
Gastão Miiller -José Fragelli - Enéas Faria -Jorge -
Bornhausen - Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecim-ento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, dCclaro aberta a sessão. 

Sob a proteção d_e Deus iniciamos noSsoS trabalhos. 
O Sr. !<?~Secretário procedeiã à leitura do Expediente. 

É lido o seguinté 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado as seguintes ma~ 
térias: 

MENSAGEM Ni 5, DE 1985 
(n9 041/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artígo 42, 
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à 
elevada deliberaçiio de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "dispõe 
sobre a inclusão, nos proventos de aposentado~i<l, da 
Gratificação por operações Especiais de que trata o 
Decreto-lei n~' J. 727, de lO de dezembro de 1979, e dá ou~ 
tras providênciaS". 

Brasíliu, 17 de janeiro de r985. -João Figueiredo. 

EM. n'-' 2/84-GAG - Bi-asíllit, 5 de janeiro de 1984 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à superior consideração de 

Vossa Excelência anteprojetõ-de lei que--dispõe SObre ã 
inclusão, nos proventos de aposentadoria, da Gratífi
caçào por Operuçõcs Especiais de que trata o Oeci:eto·ICi -
n9 1.727, de lO de dezembro de 1979. 

Na elaboração do texto do anteprojeto acima meneiO· 
nado tomou·se por paradigmo o da Lei n97, 147, de-23 de 
novembro de 1983, que disciplina o mesmo assunto na 
esfera fede-ral. 

Assim, estando Vossa Ex.celência de acordo Com o an
teprojeto de lei ora-apresentado, encareço-lhe seja o mes· 
mo encaminhado :.lO Senado Federal para os fins perti
nentes. 

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelên
cia protestos do meu mais elevado respeito. -José Or~ 
neDas de SoUZ$ Filho, Governador, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' I, de 1985. DF 

Dispõe sobre-~ inclusão, nos proventos de aposen
tadoria, di Gfãtificação por Operações Especiais de 
que trata_ o Decreto-lei_nl' 1.727, de 10 de dezembro de 
1079, e dá oUtras providências. 

O -Senado.Federa} decreta: 
Art. 19 Fica incl~úJa, nos proventos de aposentado

tia, a Gritificação pai Operações Especiais a que alUde o 
Decreto-lei n9 1.727, de 1.0 de dezembro de 1979, na ra

----z-Ro de 1/10 (um décimo) de seu valor, por ano de efetivo_ 
exercí_c;io _em cariO de natureza estritamente policial. 

§ ]9 Será computado o tempo de serviço presta
do em qualql,l_er êpoca, desde que preenchidas as con
dições estabelecidas neste artigo. 

§ 211 ~vedada a percepção cumulativa desta Gratifi
cação com qualquer parcela decorrente da incorporação 
a que se refere _o artigo 39 do Decreto-lei nl' 1.727, de 

- 1_979, ou Com qualquer outra vantagem com ela conside-
r_ada incompatível. 

__ ----Arl. 2~' A ii:Jcorporação a que se refere o artigo l'>' 
desta Le_j alc:;tnça os inativos que, se estivessem em ativi· 
dade, seriam beneficiados com a concessão da vantagem, 

- independ(m-temente da época de sua aposentadoria e nas 
-condições estabelecidas nesta Lei. 

Art. 3_9 Fica assegurada a incorporação integral da 
gratificaçãO- de que trata esta Lei aos proventos, nas hi
póteses de aposentadoria decorrente de acidente em ser
viço, de moléstia profissional Ou doença grave, cOãtagio
sa ou incurável, especificada em lei. 

Art. 4~' A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
serã atendida_à_ conta dos recursos orçamentários do 
Distrito Federal. 

Art. 5~' Esta Lei entra em Vigor na data de sua 
publicação, ínclusive quanto a seus efeitos fmanceiios. 

Ãrt. 6~' Revogam-se as disposições em contrário. 
BraSília, de de 19 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO LEJ N• 1.727 DE 10 DE DEZEMBRO DE 

1979 

Inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei nl' 
1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras provi
dências. 

O Presidente_da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição; -

DECRETA: 
Art. 1"' Flca incluída no anexo JI do Decreto-lei nl' 

1.360, de 22 de novembro de 1974, a gratificação Por 
Operações Especiais, com as características, benefi
ciários e'bases de cOncessão estabelecidos no Anexo des
te Decreto-lei._, 

Art. _21' A Gratificação_ de que trata o artigo anterior 
serã paga pela metade, no corrente_exercício, e integral
mente, a partir de li' de janeiro de 1980. 

Art. 311 A GratificaÇão por Operações Especiais será 
gradativamente incorporada ao vencimento do cargo_ 
efetivo, na razão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por 
ano de exercício em cargo de natureza estritamente poli
cial, em órgão da Administração do Distrito -Federal, 
~ão podendo ser paga enquanto o servidor deixar de per
ceber o vencimento em virtude de licença ou outro afas· 
tamento, salvo quando inyestido em cargo de provimen
to em comissão, de igual natureza. 

Art. 4Q A despesa decorrente da aplicação deste 
Decreto.Jei será atendida à conta dos recursos transferi
dos pela União para o Governo do Distrito Federal. 

Art. 59 Este Decreto-lei entrará em vigor na data, de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de no
vembro de 1979, revogadas as disposições em contrã.rio~ 

Brasilia, lO de dezembro de 1979; 1581' da Independên~ 
cia e 91~' da RepúbUca. JOÃO FIGUEIREDO- Petro-
nio PQrtella. 

ANEXO 

(Artigo 111 do Decreto-lei n'l' 1.727; de 10 de dezembro de 1979 

~ .. ANEXO JP' 

Decreto·lei nl' l.360, de 22 de novembro" de 1974 

Denomi~~~ào -~as_ gratificações 

XIV- Gratificação por operações 
espe~iais. 

Definição 

Devida aos servidores per
tencentes às categorias 
Funcionais do Grupo
Polícia Civil, pelas peCutia· 
ridades de exercíciO decor~ 
rentes da integral e exclusi
va dedicação às atividades 
do cargo e riscos a que es
tão sujeitos. 

Bases de concesão 
e valores 

Correspondente a 60% (ses
senta por cento) do venci
mento do cargo efetivo, na 
forma estabelecida em re
gulamento, sendo incom. 
patível a sua percepção 
com a da Gratificação por 
serviço Extraordinário. 
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LEI N• 7.147, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1983 

Dispõe sobre a inclusão, nos proventos de aposenta
doria, da Gratificação por Operações Especiais, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. l"' Fica incluída, nos proventos de aposentado

ria, a Gratificação por Opà:lções Especiais a que alude o 
Decreto-lei"" 1.714, de 21 de novembro de 1979, na ra
zão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por ano deefetivo 
exercício em cargo de natureza estritamente policial. 

§ l9 Será computado o tempo de serviço, prestado 
em qualquer época, desde que preenchidas as condições 
estabelecidas neste artigo. 

§ 2"' É vedada a percepção cumulativa desta gratifi
caçiio com qualquer parcela decorrente da incorporação 
a que se refere a art. 3'?odo Decreto-lei n'i' 1.714, de 21 de 
novembro de 1979, ou com qualquer outra vantagem 
com ela considerada incompatível. 

Art. 21' A incorporação a que se refere o art. 19 desta 
Lei alcança os inativos que, se estivessem em atiVidade, 
seriam beneficiados com a concessão da vantagem, inde
pendentemente da época de sua aposentadoria e nas con
dições estabelecidas nesta LeL 

Art. 39 Fica assegurada a incorporação integral da 
gratificação de que trata esta Lei aoS pioventos, nas lli
póteses de aposentadoria decorrente de acidente em ser
viço, de moléstia profissional ou doenÇa graVe, contagio
sa ou incurável, especificada em Lei. 

Art. 4~' Aplica-se o disposto nesta Lei aos servidores 
da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Nacio
nal de Estradas .de Rodagem, que façam jus à Gratifi- -
cação por- Operações Especiais nos termos do Decieto--__ 
lei n~' 1.771, de 20 de fevereiro de 1980. - --

Art 5'? A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
será atendida à conta das dotações constantes do Orça-
mento Geral da União. __ _ 

Art. 6"' Esta Lei entra _em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seus _efeitos financeiros. 

Art. 7~' Revogam-se as disposições em contrãfio. 
Brasília, 23 de novembro de 1983; 1621' da Indepen

dência e 95ii da República. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distri
to Federal e de Fiiianças.) 

MENSAGEM N• 6, DE !985 
(n'i' 48/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado FOOeral; 
Nos termos do artigo 51; combinado com a· artigo 42, 

item V, da Constituição Federal, tenho a honra de sub
meter à elevada deliberação .de Vossas Excelêncías, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Go
vernador do_Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
operação de crédito no valor de FF. 38.800.000 (trinta e
oito milhões e oitocentos mil francos franceses), corres
pondente, em outubr_o de 1984, a Cr$ 9.700.000.000 (no
ve bilhões e setecentos milhões de cruzeiros)". -
Brasília, 23 de janeiro de 1985. - João Figueiredo. 

E.M.E- N• 003/85-GAG 
Brasília, 17 de janeiro de 1985. 

Execelentíssimo SCilhof Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de 

Vossa Excelência, o pedido de empréstimo em moeda.es~ 
trangeira, junto ao _Tesouro Francês, no valor de FF. 
38.800.000 (trfnta e oitO- mílhões e oitocentos mil francos
franceses), equivalente ao pl-eço de 4-10-84 (Cr$ 250,00), 
Cri 9.700.000.000,00 (no"Ve bllfiões e setecentOS milhõei
de cruzeiros), que deverã.,-com-a-anuência de Vossa Ex~ 
celéncla, ser encaminhado ao Senado Federal, objetivan
<hautorização legislativa para que o Governo do Distri~ 
to Federal possa firmar esta operação. 
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Yale saHe_n_tar qUe deacord9 cpJn o Plano de Assi~tên~ pita is Regionais, 40 Centros de Saúde e_12 Postos Ru-
cia à Saúde no Distrito Federal, _os Hospitais Regionais rais, e que, além do grande número de pacientes que as 
desempenham um pape~ de i-_elevância na c_ru:s-~cusçã_o __ Unidades_ recebem diariamente, há de se levar em conta 
dos objetos- prestar assist.ência médiCa enl f.odos-ÕS ~ · -que Quase na sua _totalidade, foram construídas há mais 
níveis, dando ênfase às ações básicas. de 15 (quinze) anos. 

Por outro lado, e visando precipuamente a qualidade e Segue_ em anexo a previsão para aplicação dos recur-
eficiência da Rede Hospitalar, torna-se necessário ree- sos ora solicitados, elaborada pela Secretária de Saúde 
quipar, sempre que possível, os serviços de diagnóSticos, 00 Distrito Federal, bem como o OF. n'i' 032/85, em que 
de an-álise e .de tratamento de doen_ças com materiais de a SAREMJSEPLAN/Pr, reconhece a prioridade para 
tecnologia especializada, de procedência naciOnal, e, contratação _da operação proposta, nos termos do Dec. 

---quando for o caso, com equipamentos importados. n"' 85.471, de 10-12-80. 
Justificando o pedido de empréstimo em Franco Fran- Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exce~ 

cês para o reequipamento, é por oportuno esclarecer que lência minha elevada estima e consideraçfto. -José Or-
o Hospital de Base funciona como referência dos 9 Hos- nellas de Souza Filho, Governador. 

PROTOCOLO. FRANCO-BRAS! LEIRO l98q 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Ol 01 !NS'l"ALAÇI\b O~ RAIOS X PARA DPI-GNOSTICO VASÇt/LM. 

MODELO ARCOHAX H, COM INTERFACE PAJU\. 'l'RATI\N,ENTO 

OtGITAL DS IMAGEM •••••••••• ••••••••••••••,••••• .FF 6.090.9'00 
a:z Ol. SX~TEMA DE, TRII.TAMEN'IO DE l.M7\GEM MQOELO OG JOQ",, FF 4.2~4.000 

03 Ol INJETOR D!: ALTA' PRE:S~Ji,O MODE:I.O 1\.NGiot-lAT 3000 •• FF 295,900 

04 ·02 SUSPSNsXO DE TETO MO"Di::Ló SJE COM Dl.AFRI\.CAA AUT2 

Ml.'l'l.CO E TUBO DE Ml:O_S X PARA COHPLEt-u!NTAR EQC,!. 

PAMENio EXISTÉNTE ····.········~-·············-··· FF l.-l.40.000 
0$ 01 :tNS'l'.\!AçJ\0 DI: 'tOMOGRAFIA AXIAL POR EM!:SS1\o GAMA 

MODELO GAMM!\.'l',OME T 9000 •••••••••••••••·--••••• FF 4.700,000 
:_OG, l3 "-PARE~ DE Rl\.:tOS X MOVEL MODELO SUPJtll. C J.2S .. 'FF 3.666.000 

07 Ol INS'l'~O DE RAIOS X ~~ DIAGNOSTICO GCRAL ~1.Q 
OELO PRES'l'ILIX -l,60Q •• , •• , •••••••• , , • - ••• , ••••• FF 2-877.2.00 

08 Oi IN_SX~ÇJ.o DE 'IOMOGRAFIA AXIAL PARA Ul\MES DE 

"ÇORPO nt'llEl:RO }-jQQELO CE: 10000 ••••••••••••••••• FF ll.304~"!00 

09 Ol LO'l"E: DE PEÇAS OE:'REPOSrç1to •••••••••••••••••'"•• F,F !.7l4.900 

l.O Ol. CON.10N2.'0~DE CA'l'ETEiu:S·PARA.ES'l'UOOS UEM:OINÃMICOS.·FF 988.400 

PREÇO FOB •• _ .. ·-•···~-·;·-·••••••••••••.••••••••"• FF 37.001.400 

FlU;m E SEGURO ~ ••., ••••• •••• ,. , ••, ,, ••• ••••••• '1tE' 1. 796,600 

----
-PREÇO c_ I F ·-·······-····· ... ···~·-··-··········· FF 3a.ao·O.ooo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE 1985-DF 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contra
tar operação de crédito no valor de FF. 38.800.000 
(trinta -e o ii o milhões e oitocentos mil francos france-
ses), equivalente a Cr$ 9.700.000.000 (nove bilhões e 
-setecentos milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal decreta: 
-- Aft. l'i' 1?. o Governo do Distrito Federal au_torízado 
a contratar operação de crédito no valor de FF. 
38.860:000 (trinta e oito- milhões e oitocentos mil francos 
franceses). correspondente a Cri 9.700.000.000 (nove bi
lhões e setecei-lÍos milhõe:; de cruzeiros), ao câmbio de
CrS 250,00 em _outubro de 1984, jUnto ao Fesouro Fran
cês, destinadã ao financiamento do Programa de Reequi
pamento do Hospital de Base do Distrito Federal. 

Art. 29 Esta Lei enúa em vigor na data de sua pubti· 
cação. 
---Art. J? Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
DECRETO N• 85.471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 

1980 
Dispõe sobre a contratação de operações de crédito 

interno por_6rgàos e_entidades da Administração Fe~ 
-der!)l, e dá outras_ providências. 

Art. I? As empresas estatais de que trata o artigo 29 
do Decreto n~' 84.128, de 29 de outubro de 1979, e os Ter
ritórios Federais somente poderão contratar ou renovar 

opúaçôeS de crédito interno com instituições financeí
ras, públlcas ou privadas, e obter a concessão de garan
tias em nome da União ou de entidade da AdministiaÇàO-
Indireta Federal a essas operações, após expressa autori~ 
zação da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
Repúbiica. 

§ [? A autorização a que se refere o caput dt!ste arti
go será igualmente exigida nas operaçóe.o; de que trata a 
Lei nY 6.263, de 15 de novembro de 1.~n5. 

§ 2<:> A ·autorização prevista no caput des;e artigo será 
concedida em função do grau de prioridade do empreen
dimento, ou da destinação da operação de crédito, em 
relação aos objetivos e planos nacionais de desenvolvi
mento, ben1-c0ln0 da capacidade de endividamento e pa-
gamento ou disponibilidade orçamentária do órgão ou 
entidade solicitante, além do comportamento da exe
cução do orçamento monetário. 

§ 39 Os pedidos de autorização de que trata esll! arti
go, instruídos com a justificativa da necessidade da ope~ 
ração e com o estudo da viabilidade técnico-financeira 
do empreendimento, além da referência à instituição ou 
instituições financeiras em fase de negociação, serão en
caminhados à Secretaria de P!anejamento da Presidência 
da República por intermédio do respeCtivo ~inistério õU 
órgão integrante da Presdiência da R~pública, o qual 
também dará ciência de cada decisão ao Orgão ou entida
de solicitante. 

§ 4<:> O díSposto no -:ãput deste artigo não se aplica~ 
I- às operaçõies de crédito conti<Ltadas por empresas 

estatais que explorem. 
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a) atividades comerciais ou industriais, desde que tais 
operações sejam rastreadas por legítimos efeito~ comer-_ 
ciais; 

b) ati v idades agropecuári<i.s, -inclusive prestação de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Controle das Empresas Estatais (SEST) quanto ao -
nléritO da utHização de recursos externos em .face da 
política govemamental de controle de endividamen
to externo do setor púb!íco do País." 

serviços agropecuârios; 
II- a outros casos que vierem a ser definidOs pelo Art. Sq O Conselho Monetário Nacional e o 

Conselho Monetário Nacional mediante propOsta -do-- ~inistro-Chefe da &_ecretaria de Planejamento da Presi-
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presi- - d~nCia Oá-Rei)úbti~~- rias respeC_~iv~s- Ü~-~s -~~-cOmPetê-n~ 
dência da RCpública. -era~ êxPedtrão as inStrUÇões qlie Se-Jizerem necessãrias à 

Art. 2~> Será indispensável o prévio e expresso pro~ ~ aplicação da· ·presente DecretO. - - __ --
nunciamento-da Secretaria de Plariejamento-da Piesidên~ ··Art. 6'1 Êste Decreto entra em vigor ni-data de--sua-
ela da República: pub\lcação, revogadas as disposições etÍl contrário. 
1- para 0 processamento do registro, pela Comissão Brasília; lO de dezembro de 1980; 1591' dã Independên~ 

de Valores Mobiliários, de emissão pública de debêntu- cia e 92~ da República. 
res ou quaisquer outrOs títulos e valores mobillâiios de· 
entidades da Administração lndireta da União, inclusiVe 
dos Territórios bem como de Estados, Distrito Federal e 
MunicípioS; 

II- Para outros casos previstos em decisões do Con
selho Monetârio Nacional. 

Art. 31' Para os efeitos previstos neste Decreto, as 
operações de arrendamento mercantil equiparam-se às 
operações de crédito. 

Art. 4~> Os artigos 41', iten-SV e XI, e 8~> do Decreto n~' 
84.128, de 29" de OUtUbro deÍ979,"P3ssã.in a vigorar-cOm 
a seguinte redação: 

. "Art. 4~> Compete à Secretaria de Controle de 
Empresas Estatais (SEST), da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República.: 

V~ emitir parecer sobre o reconhecimento de 
prioridade do empreendimento, projeto ou progra
ma especifico, a destinã.ção dil operação- de crédito e 
a capacidade de endividamento e pagamento ou dis
ponibilidade orcamentãria do interessado, para fins 
de contratação ou renovação de operações de crédi
to externo ou interno, inclusive operações de arren
damento mercantil, e de'obtenção da co'ncessão de 
garantias a essas operações, em nome da União ou 
de entidade da Administração Indireta Federal, en~ 
tidades descentralizadas da Administração dos Es~ 
tados, Distrito Federal, TerritórioS e--Municípios e 
de fundações por eles mantidas, total ou parcial~ 
rnente; 

XI- manlfesta-se a respeito de quaisquer pro
postas de aumento de capital de empresas estatais, 
antes de serem submetidas à apreciação do Presi
dente da República, bem como de emissã.o de de~ 
bêntures, conversíveis ou não de ações, ou de quais
quer outros títulos e valores mobiliários de empre
sas estatais. de entidades_ descentralizadas da Admi· 
nistração dos Estados, Distrito Federal, Territórios 
e Municípios e de fundações por eles mantidas, total 
ou parcialmente; 

...... ~· .. ~.~ .•• ..-.·~~-~-:r---.-,-•. ._ ....... -.... ~ ..•. 
Art. 81' Compete à Secretaria de Articulação 

com os Estados e Municípios (SAREM), -da Secre
taria de Planejamento da Presidência da República, 
emitir parecer sobre a capacidade de endividamento 
e pagamento do interessado, para fins de contra
taçã.o ou renovação de operações de crêdito externo 
ou interno, inclusive operações e- arrendamento 
mercantil, e de obtenção de gar'!ntias a issaS ope
raç-ões, em nome da União, e ainda, sobre o reco~ 
nhecímento de prioridade nas operações de crédito 
interno e nos casos de propostas de emissão de 
quaiSquer títulos da dívida pt1blica, por parte de ór
gãos centralizados da Administráção dos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e MUnicípios.- --

Parágrafo único~ No c3.so d-as operações de cré
dito externo de que trata este artigo, o pronuncia
mento final sobre a prioridade será dado pela Secre
taria de Articulação com os Estados e MUnicípios 
(SAREM}, após parecer emitido pela Secretaria de 

( Ãs Comissões de Constituição e Juiit~a. do Dis~ 
trito Federal e de Finanças.} 

MENSAGEM N' 63, DE 1985 
(~~" 131/85, na !lrigem) 

Excelentissilnos Sf:nhores Membros do Senado Fede-
ral: 

Nos termos do artigo 51, combinado corno artigo 42, 
item V, da Constituição Federal, tenho a honra de sub
meter _à_ elev?da _deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos qo Senhor Go~ 
vernador do Distrito Federai, o projeto de lei qu~ ... auto
riza o Governo do Distrito Federal a contratar operação 
de credito interno no valor de 161.210 ORTNs, com re

. cursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econó
_-mico e Social''. 

~rasília, 26 _de fevereiro de 1985.- João Figueiredo. 
O.E. N' 119 

Brasília, 21 de fevereiro de 1985 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a elevada honra de submeter à consideração de 

vossa Excelência o pedido de empréstimo, em moeda na~ 
cional, ao Banco Nacional de D~envolvimento Econô~ 
mico e Social, no valor de 161.210 (cento_ e sessenta e 
uma mil, duzentas e dez) Obrigações Reajüstâveis do Te~ 
souro Na~ional, solicitando se di.gne submetê~lo, com 
sua'?devida~3.quíescência, à apreciação do Senado Fede
ral, para fins de aprovação do ato autorizatório à contia~ 
tação do finaOcíamento, por este Governo: --

.2. ~Os recursos solicitados destinar-se-ão ao Projeto 
de: Remoção de pontos críticos em 23 (vinte e três) tre
chos rodoviários, numa extensão prevista de 256,4 km, 
em todo o Distrito Federal, no atendimento aos anseios 
das_ populações que vivem na zona rural, de construção 
de ponteS nas diversa_s travessias das rodovias do Plano 
Rodoviário e nos acesSos às fontes de produção agrope
cuária. 

3. As- repercusSões- da operaçfO- far~se-ão sentir nas 
ações desenvolvidas na Região Qeo-Econômica do Dis
trito Federal, facilitando o escoamento da produção_de 

__:____• grãos, de hortifrutigranjeiros e do .setor pecUário, mini
mizando o custo operacional do transporte rodoviário 
em beneficio direto à comunidade e à própria economia. 

4. A Secretaria de Articulação com os Estados e Mu
nicípios, da SeCretaiia· de PJaflejameritO, da Presidência 
da República, atra~és do Ofício SAREM 172/85, dC 22 
~e janeiro últjmo1 r_econheceu a prioridade do -financia
-mento, c~ill b_as~ nÕ :q~cr~to n~" 8541J, de __ !O-f?-89, no Ii
míte-=:pteCit3Ao__de_O~';tNs, cuja. origem dos.rec;:ursos_serâ 
âd.Vinda dãs seguintes fontes: 

-a)- do Contrato de_ Emprêstimo n'>' 2.224/BR, de 21-
12-.82, c_e!ebrado entre a Uniào Federal e o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, com 46,37%, no limite de 74.754 ORTNs; 

= b} do Contrato do Projeto celebrado em 21-12-82, 
entre o BIRD e o BNDES, com 42,13%, nõ limite Qe 
67.917 ORTNs; 

c) do Convênió de Cooperação, de 284-83 firmado 
entre o Ministério dos Ttansportc!s e o BNDES, com 
!1,50%, no limite de 18.539 ORTNs. 
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5.__ Sobre-o principal da divida incidirão juros nos se-
guintes percentuais: -

a) para o subcrédito originãrio do Contrato de Em
préstimo n'i' 2~2~1L_B-R; enúe a' UniãojBIRD vencerão 
juros de 0,5% (rneio por cento), ao ano, acima d;a "Taxa 
de Juros BIRD"; 

b) para o subcrédito originário do Contrato d_e Em
préstimo B_!RD/BNDES vencerão juros--de 6% (seis por 
cento) ao ano. 

6. O principal da dí~ida serã pago pelo Governo do 
Distrito Fede_rarao BNDES em 96 (noventa e seis) pres
tações mensais, igUais e sucessivas, cada uma delas no 
valor de l/96__(~in noventa~ seis avos) do crêdito, efetua
da a conversão em cruzeiros. 

7. A utilização total do crédito far-se-â em ãté 12 
(doze) meses e a c:u:ên~ia em 8 (oito) trí-!Uestres, a contar 
d~ declaração de eÍicâCia do contrato. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência os meus 
respeitosoS protestos de estima e consideração. - José 
Omellas d~ Soula. _Filho~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 3, DE 1985-DF 

Autoriza o Govemo do Distrito Federal a tontra
tar opiraçã.i' de crédito no. valor de 161.210 ORTN's 
junto ao Banco Nacional de Oedenvolvlmento Ecoo(;.. 
mico e Social. 

O Senado Federal decreta: 
ArL 1~" Fica ã Governo do Distrito Federal autori

zado a contratar operação de crédito no valor de 161.210 
ORTN's junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Sociál, destínada à renovação de pontos 
crifícos em 23_(Vinte e três) trechos rodoviários, numa ex~ 
tensão de 256,4 km, em todo o Distríío_ -Federal. 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

{ Ã.r Comissões de Constíwição e Justiça, do Dis
trito Federal e de Finanças.) 

Submetendo I\ deliberação do Senado &_escolha de_no
mes -indi~dQS parã"CtlrgQs cujo p-rovimento depende de sua 

- prévia 3quie5c~ncia: -

MENSAGEM N' I, DE 1985 
(li9- 42;85, rui origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tulçào, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha. que desejo faz~r, do S~hor 
Octávio Luiz de Ber_eftg_uer Cesar, Embaixador do BrB.sil 
junto à República de Trindad-e-To bago, para, cumulati
vamente, eXercer a função de Embaixador do Brasil jun
to ao Governo de Barbados, nos termos do Decreto n"' 
56.908, de 29 de setembro de.I965. 
:__-~Os méritos do Embaixador Octávio Luiz de Berenguer 
CC$a_r, que me induziram a escolhê-lo para o ·desempe
~l!o de_§s_~ e_le_vaQa função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relaçõ_es Exteriores~ 

Brasília, 17 de janeiro de 1985.- João Figueiredo 

INFORMA CÃO 

Curriculum Vítae 
OCTÁVIO LU!Z DE BERENGUER CESAR 

_ México/México (brasileiro, de acordo _com o artigo 
69, inciso III da Constituição de 1891) 15 de julho de 
1915 

Filho de J acame Baggi de Berenguer Cesar e 
Beatriz Pach-eco de Berenguer Cesar. 
Bachªrel_em Direito~ PUCfRJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata IRBr. 
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Curso de Direifo DiplomãtícO e Consular, Instituto de 
Direito Comparado, PUC/RJ. 

Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas IRBr. 
Curso "Rui Barbosa" Instituto Histórico e GeOgi'ãfi

co Brasileiro. 
Curso Superior de Guerra, ESG. 

Cônsul de Terceira Classe, 9 de janeírO--de 1948. 
Cônsul de Segunda Classe, antigUidade, 14 de de

zembro de 1953, 
Primeiro-Secretârio, merecimento, 24 de outubro de 

1961. 
ConSelheiro, título, 21 de julho de 1966. 
Ministro de Segunda Classe, merecirni::i'lto,- 31 de de

zembro de 1966. 

Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações, 
1948/49. 

Assistente do Chefe do Departamento EconómiCo e 
COnsular 1949. 

Assistente do Chefe do Departamento Político -e Cul
tural 1949/50. 

Assistente do Chefe do Departamento Económico, 
1957/59. 

Chefe da Divisão de Propaganda e Expansão Comer
cial, 1965/68._ 

Agredado, 1982. 
Na SERE, 1983. 

Washington, Terceiro Secretário, 1950/53 
Munique, Vice-Cônsul, 1953. 
Munique Cônsul Adjunto 1953/54. 
Munique, Encarregado 1954. 
São Francisco, Cônsul Adjunto 1954/56. 
México, Segundo-SecretáriO 1959/61. 
México Primeiro-Secretário-1961/65. 
México, Encarregado de Negócios, 1959, 1%0, 1962, 

1963 e 1964. 
Tegucigalpa, Encarregado de Negócios 1960. 
São Domingos, Encarregado de Negócios 1%5. 
Lisboa, Cônsul-Geral, 1968/69. 
Moscou, Ministro Coilselheiro, 1969/70. 
Moscou, Encarregado de Negócios, 1969 e 1_970. 
Lourenço Marques, Cônsul-Geral, 1971 e 1975. 
Milão Cônsul-Geral, 1975/77. 
Tegucigalpa, Embaixador, 1977/82. 
Port-of-Spain, Embaixador 1984. 

Comitê do Tungstênio e Molibdênio, Washingtori., 
1951 (representante). 

Comitê do Papel, Washington, 1951 {delegado
suplente). Sessão Comemorativa do X Aniversário da 
ONU, NoVa Iorque, 1955 (membro). 

X Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1955 (membro). 

IV Reunião sobre o Acordo Aéreo _Brasil-EU A, 
Washington, 1957 {membro). 

Coini:Ssão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional, f957 e 1958 (representante do MRE). 

I Reunião de Corisulta sobre o Acordo Aéreo Brasil
Itâlia, Roma, 1958 (membro). 

Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional, 1958 e 1959 (membro). 

Seção Brasileira da Corilissão Especfal Brasileiro
Argentina de Transportes Marítimos, 1958 (.oleriibro). 

I Reunião de Consulta sobre o Acordô~ Brasil
República Federal da Alemanha, Rio de Janeiro, 1959 
(membro). 

I Sessãq da Assembléia Geral da IMCO, Londres, 
1959 (observador). 

UI e IV Reuniões do Comitê Diretor da FIDA, Méxi
éo, 1959 e 1960 (observador). 

I Reuniãõ de TécniCOS da Rede Interamericana de Te
lecomunicações, México, 1960 (representante). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Reuniões da Comissão de Planos para a América Lati
na, União Internacional de Telecomunicações, México 
1960 (representante). 
- XIX Sessão Plenária -do CCIA, México, 1960 
(membro). 

V Conferência Internacional de Agricultura, OEA, 
México, l960_(membro). __ 

VI Conferência R~gional para a América Latina da 
ONU para a FAO, México,. 1960 (membro). 

- Missão Especial às sOÍeriidades do Se~q~icentenKrio 
da Independência do México, 1960 (membro). 

_v_ Reunião do Comitê_ Diretor da FI DA México, 1961 
(observador). 

Confe:rênçia P1enipote!1ciãrí( sobre Direito Interna
--cional PriVado AeronâuÜco OACI, Guadalãjtira, 1961-

(delegado). 
IV Reunião do Conselho Diretor do Instituto Pana

mericano de Geografia e História, Mêxico, 1962 {delega
do). 

Missão Especial às solenidades de posse do presidente 
do México 1964 (m~mbro). 

IV Reunião Ordinária do Comitê Diretor da FIDA, 
México, 1965 (Chefe). 
-n _Reunião da COPREDAL, México, 1965 (partici

pante). 
Reuniões de Coordenação da Promoção Comercial do 

Brasil na Itália e na República Federal da Alemanha, 
1966 {representante do MRE). 

Reuniões de Coordenação da Promoção Comercial do 
Brasil nos EUA, Washington, 1966 e 1967 (representante 
do MRE). 

Conselho_Deliber_ativo da SUNAB, 1966 (repreSenfari=
te do MRE). 

Comissão de Seguro de Crédito à Exportação, 1966 
(representante do MRE). 
_ G_tupo Executivo de Movimentação de Safras, 1%6 e 
1967 {representante do_MRE). 

sCÇão- _Brasileira __ da cOmissão EconôfniCa Luso
B):asileira 1966 (representante do MRE). 

GruPo Executivo da Indústria do LivrÕ 1968, (repre
sentante do _MRE). 

Missão Especial para representar o Brasil nas cerimô
nias de posse do novo Presidente da República de Hon
duras, 1982 (delegado). 

Ordem de Rio Brã.nco, Grã ·cruz, Bi-asil. 
O Ministro Octávio Luiz de Berenguer Cesar, 

encontra-se nesta data no exercício de suas funções de 
Embaixador do Brasil junto à República de Trindad
Tobago. 

Secretaria de Estado das Rela-ções Cxteriores, em -13 
de novembro de 1984. - Lúcio Pires de Amorim, Chefe 
da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 2, DE 1985 
(nq 43/85, na origem) 

ExcelentísSimos Senhores Membros cto Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da CoD.sti
tliição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
-OCTÁVIO_LUIZ DE BERENGUER CESAR, Embai
xador do Brasil junto à República de Trinidad-e
TobagO, pãi-a, -Coffiulativamente, exefcC"r a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Granada, 
nos termos do Decreto nq 56.908, de 29 de §etembro de 
1965. 
_ Os méritos do Embaixador Octávio Luiz de Berenguer 
Cesar, que me induziram a escolhê-lo para o desempe
nho dessa elevada funç_ão, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, f7 de janeiro de 1985 ~João Figueiredo. 

Março de 1985 

INFORMAÇÃO 
Curriculum Vitae 
OCTÁVIO LUIZ DE BERENGUER CESAR 

MéxiCo/México (brasileiro, de acordo com o artigo 
69,_-inciso III da Constituição de 1891), 15 de julho de 
1925; 

Filho de Jacome Baggi de Berenguer Cesar e Beatriz 
Pacheco de Berenguer Cesar. 

Bacharel em Diieito, PUC/RJ. 
- ~~éllrsõ de·Prej)iliiÇãO _à Carré:ira de Diploffiata -IRBr. 

Curso de Direito Diplomático e Consular,lnstituto de 
Direito Comparado PUC/RJ. 

Curso de ApeffdÇOaiiieDtO de Diplomatas IRBr. 
Curso ''Rui Barbosa", Instituto Histórico e Geogdífi-

-CO:-Brã.SJTelfó.- --- -

Curso Superior -de Guerra, ESG. 
Cônsul de Terceira Classe, 9 de janeírO -de 1948. 
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade 14 de de-

zembro de 1953. 
Primeiro-Secretário merecimento, 24 de outubro de 

19~1. 
Conselheiro, título, 21 de julho de 1966. 
Ministro dé Segunda Classe, merecimento, ~ l de de

zembro de 1966. 
_ Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações 
1948/49. 

Assistente do Chefe do Departamento Econômico e 
Consular 1949. 

Assistente do Che{e do Departamento Político e Cul
tural, 1949/50. 

Assistente do Chefe do Departamento Econômico 
1957/59. 

Chefe da Divisão de Propaganda e Expansão Comer-
cial, 1965/68 Agregado 1982. 

Na SERE, -!983. 
Washington Terceiro-Secretário, 1950/53. 
Munique, Vice-Cônsu1, 1953. 
Munique; Côn~ui-Adjunto 1953/54. 
Munique, Encarregado 1954. 
São Francisco, Cônsul-Adjunto, 1954/56. 
México, Segundo-Secretário, 1959/61. 
México Primeiro-Secretário, 1961/65. 
México, Encarregado de Negócios, 1959, 1960, 1962, 

1963 e 1964. 
Tegucigalpa, Encarregado de Negócios, 1960. 
São Domingos, Encarregado de Negócios 1965. 
Lisboa_Cônsul-Geral, 1968/69. 
Moscou, Ministro-Conselheiro, 1969/70. 
Moscou, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970. 
Lourenço Marques, Cônsul-Geral, 1971/75. 
Milão, Cônsul--Geral, 1975/77. 
Teguciga,pa, Embaixador 1977 (82. 
Port-of Spain, Embaixador, 1984. 

- Comit'é: do Tungstênio- e Molibdénio, Washington, 
1951 (representante). 

Comitê do Papel Washington, 1951 (delegado· 
suplente). 

Sessão ComemoratiVa do X Aniversário da ONU, 
New York, 1955 (membro). 

X Sessão da Assembléia Geral da ONU, New York, 
1955 (membro). 

IV Reunião sobre _o Acordo Aéreo. Brasil-EUA, 
Wash.ington, 1957 (membro). 

Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional, 1957 e 1958 (representante do MRE). 

I Reunião de Consulta sobre o Acordo Aéreo Brasil
Itália, Roma 1958 (membro). 

Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional, 1958 e 1959 (membro). 

Seção Brasileira da Comissão Especial Brasileiro~ 

Argentina de Transportes Marítimos, 1958 (membro). 
- I Reunião de Consulta sobre o Acordo Brasil

RepúbliCa Federal da Alemanha, Rio de Janeiro, 1959 
(membro). 
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I Sessão da Assembléia Geral da IMCO, Londres 1959 
(observador). III e IV Reuniões do Comitê Diretor da 
fiDA, México, 1959 e 196() (observador). 

I Reunião de Técnicos da Rede Inter-aniericana de Te
lecomunicações, México, 1960 (representante). 

Reuniões da Comissão de PlaD.OS pã:rã-a América Lati
na, União Internacional de Telecomunicações. México, 
1960 (representante). XIX Sessão Plenária do CCIA, 
México~ 1960 (membro). 

V Conferência Internaciollal de Agricultura, OEA, 
México, 1960_(membro) 

VI Conferência Regional para a América Latina da 
ONU para a FAO, Méxfcõ, 1960 (membro). 

Missão Especial às solenidade do Sesquicentenário da 
Independência do México, 1960 (membro). 

V Reunião do Comite Diretor da FIDA, México, 1961 
(observador). Conferência Plenipotenciária sobre Direi
to Internacional Privado Aeronáutico, OACI, Guadala
jara, 1961 (delegado). 

IV Reunião do_ Conselho Diretor do Instituto Pana
mericano de Geografia e História, México, 1962 (delega
do). 

Missão Especial às solenidades de posse do Presidente 
do México, 1964 (membro). 

IV Reunião Ordinária do Comitê Diretor da ~FII)A, 
México, 1965 (chefe). 

II Reunião da COPREDAL, México, 1965 (partici
pante). Reuniões de Coordenação da Promoção Comer
cial do Brasil na Itália e na República Federal da Alema
nha, 1966 (representante do MRE). 

Reuniões de Coordenação da ProÍnoção Comerciai do 
Brasil nos EU A, Washington, 1966 e 1967 (representante 
do MRE). . 

Conselho Deliberativo da SUNAB, 1966 (represeritan
te do MRE). 

Comissão de Seguro de Cr~dito à Exportação, 1966 
(representante do MRE). 

Grupo Executivo de Movimentação de Safras, 1966 e 
1967 (represeritante do MRE): 

Seção Brasileira da Comissão Econômica Luso
brasileira, 1966 (representante do MRE). 

Grupo Executivo da Indústria do Livro. f968 (repre-
sentante do MRE). --

MisSão Especial para representar o Brasil nas cerimô
nias de posse do novo Presidente da República de Hon-
duras, 1982' (delegado). · 

Ordem de Rio_ Branco, Grã-Cru~ Brasil. 
O Ministro Octávio Luiz de Berenguer Cesar 

encontra-se nesta data no exercíciõ de suas funções de 
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad-e
Tobago. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores; em 8 de 
novembro de 1984. - Lúcio Pires de Amorim - Chefe 
da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• :l, DE 1985 
(N• 44/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item 111, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer,_ do Se
nhor Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Embaixador do 
Brasil junto à República de Trinidad-e-TObago, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Comunidade de Domínica, nOs termos do
Decreto n9 56.908,_ de 29 de setembro de 1965.-

Os méritos do Embaixador Octávio Lliii de Bereilgue-r 
Cesar, que me induziram a escOlhê-lO para O desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa informição 
do Ministérío das Relações Exteriores. -

Brasilia, 17 de janeiro de 1985.- João Figueiredo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONÀL (Seção !!) 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

OCTÁVIO LUIZ DE !IERENGUER CESAR 
MéxicoJMéxico- (brasileiro, de acOrdo com o artigo 

69, inciso JIJ d-a Constituição de f891); 15 dC::ju1ho de 
1925 
Filho de Jacome Baggi de Berenguer Cesar e Beatriz Pa
checo de Berenguer Cesar. 

Bacharel em DirCito, PVCjRJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata IRBi-.
Curso de Direito~Dip1àinático e Consular, Instituto de 

Direito Comparado PUC[RJ. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diploinatas IRBr, 
Cursq "Rui Barbosa" Instituto Histórico e Geográfi-

co Brasileiro. 

CUrso- "Superior de Guerra, ESG. 
Cônsul de Terceira Classe, 09 de janeiro de 1948 
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade 14 de de-

zembro de 1953. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 

1961 
Conselheiro, titulo, 21- de julho de 1966. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de de

Zembro de 1966. 
Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações; 

1948/49. 

Assistente do Chefe <!-o Departamento Económico e 
Consular, 1949. 

Assistente do Chefe do Departamento Político e Cul
tural, 1949/50. 

~ssistente do Chefe do Departamento Económjco",-
1957/59. - --

Chefe da Divisão de Propaganda e ExPansão Comer-
'ial, 1965/68. 

Agregado, I 982. 
Na SERE, 1983. 
Washl~gt~~. TercCiro-~ecretârio, 1-95Ój53. 
MuniQue, Vice~Cónsul,- f953-. 

-Munique, Cônsui~Adjunto, 1.953j54. 
M~nique, Enc-c~.rregado, 1954. 
São Franciséõ Cdnsul-Adjunto, l954J56. 
MÇxico, Segundo-Secretário, 1959/61. 
México Primeiro-SecretáriO -196IJ65. 
Mé?>ico,- Encarregado de Negócios, 1959, 1960, 1962, 

1963;, 1964. 

Tegucigalpa, Encarregado de Negócios 1960. 
São Domingos, Encarregado de Negócios, 1965. 
Lísboa, Cônsul-Geral, 1968/69 -
Moscou, Ministro~Co"hselheiro, I969j70---: 
Moscou, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970. 
[,.9urenço Marques Cônsul-Geral, 1971{75. 
Milão Cônsul Geral, 1975(77. 
Tegucigalpa, Embaixador, 1977/82. 
Port-of Spain, ?mba_i~ador,_l984. 
Comitê. do TungstêniO-e MolibdêniÕ, Washington, 

J 951 (representante). 
Cõmitê do Papel Washington, 1951 (delegado

suplente). 
Sessão COinemorativa do X Aniversário da ONU, 

New York, 1955 lmembro). 
- X Sessão Assembléfa Geral- dã. ONU NeW York 

1955 (membro). 
IV Reunião sobre o Acordo Aéreo Brasil EUA, 

Washington, 1957 (membro). 
COmissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 

Internacional 1957-e -1938- (representante do MRE). I 
Reunião de Consulta sobre o Acordo Aéreo Brasil Itália, 
Rom~ 1958 (membro). 

Comissã.o __ de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
1nter!l_!cional 1958 e 1959 (membro). 

SeÇ[o Brasileira da Co-missão Especial Brasileiro Ar
gentina de Transportes Marítimos, 1958 (membro). 

I Reunião ·de Consulta sobre o Acordo Brasil Re
pública Federal da Á.le:manha, Rio de Janeiro, 1959 
(membro). 
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I Sessão da Assetitbléia Geral da IMCO, Londres, 
1959 (observador), 111 e IV Reuniões do Comitê Diretor 
da FIDA, MéxiOOt_ 1959 e 1960 (observador). 

I Reunião de TécnicoS de Rede Interamericana de 
Telecomu~i~çõe.s, México, 1960 (representarite). 

- Reuniões da Comissão de Planos para a América Lati
na União Internacional de Telcomunicaçôes, México, 
1960 (representante). XIX Sessão Plenária do CCIA, 
Mêxico, -1960 (membro). 

V Conferêricia Iriic~inacionã.I de- Agricultura, OEA, 
MéxicO, 1960 (membro)._ 

VI Conferência Regiorial para a América Latina da 
ONU para a FAO, México, 1960. (membro). _ 

- Missão Especial às solenidades do Sesquicentenário-
da Independência do México, 1960 (membro). 

V Reunião dÓ COmitê Diretor da FIDA, México, 
t961 (observador}. Conferência Plenipoténciária sobre 
Direito lnterriacionãl Privado Aeronáutico, OACI, Gua~ 
dalajara, 1961 (delegado): 

IV Reunião do Conselho Diretor do Instituto Pana
mericano de Geografia e História, México, 1962 (delega
do). 

Missão Especial às solenidades de posse do Presidente 
- do México, 1964 (membro). 

IV Reunião Ordinária do Comitê DirCtor da FIDA, 
México 1965 (chefe). 

11 Reunião da COPREDAL, México, 1965 (partici
pante). 

Reuniões d-e Coordenação da Promdção Comercial do 
Brasil na Itália e na República Federal da Alemanha 
1966 (representante do MRE). 

Reuniões de Coordenação da Promoção Comercial do 
Brasil nos EUA, Washington,1966 e 1967 (representante 
do MRE). 

Conselho Deliberativo da SUNAB, 1966 (representan
te do MRE). 

Conselho de Seguro dC Crédito à Exportação, 1966 
(representante do MRE). 

GTupo EXecutivo--de Movimentação de Safras, 1966 e 
1967 (representante do MRE). 

Seção Brasileiia da Comissão Económica Luso
Brasileira, 1966 (representante do MRE). 

Grupo Executivo da Indústria do Livro, 1968 (repre~ 
sentante do MRE). 

Missão Especial para representar o Brasil nas cerimô~ 
nias de posse do novo Presidente da República de Hon
duras, 1982 (delegado). 

Ordem de Rlo Branco, Gla-Crllz, Brasil. 
O Ministro Octávio _L..uiz de Berenguer Cesar 

encontra-se nesta data do Exercício de suas funções de 
Embaixador do Brasil junto à RepubliCa de Trinidad-e
Tobago. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 13 
de Ôovembro de I 984. - L_úcio Pires de Amorim, Chefe 
da Divisão do Pessoal 

(À- Comiss50 -d'!_-Relações Ex_tf!riores.) 

MENSAGEM N• 4, DE 1985 

(NY 99"/85, na origem) 

Excelentissimos SenhoreS Membros do Senado Fede~ 
ral: --

- Nos termos dos artigos 42, item III, e 121 da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter, à conside
ràção dC? Egrégio Senado Federal, o nome do Doutor 
Nilson VÜal Naves para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal federal de Recursos, na vaga decorrente da a~ 
posentadoria do Ministro Adhemar Raymundo da Silva. 

Os méritos do Senhor Nilson Vital Naves, que me in
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, consfam _do anexo "Curriculum Vitae". 

Brasília, 7 de fevereiro de 1985 .. - João Figueiredo. 
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N!LSON VITAL NAVES 
(Membro do MinistériO Público do Estado' de São Pau
lo). 

I - Formação Universitária 
I. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Hori
zonte {1962 •~ 1966). 

2. Diploma de Estudos Superiores de Doutorado em 
Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais,- em Belo Horizonte (1967 a 
1968). --

II- Advocacia 
I. Em 6-5-1965, inscrição, -como solicitador, na Or

dem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas G~rais. 
2. Em 16-10-1967; inscrição, corilo advogado, na Or

dem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais. 
3. De 1965 a 1969, exefclcio da advocacia em Belo 

Horizonte, PedrO Leopoldo_ e BetimjMG_)_.__ 

III- Ministério Público do Estado de São Paulo 
1. Em 14-2-1969, posse no cargO de Promotor Públi

co Substituto do Estado_ de São P~ulo, após concurdo 
público de provas e títulos realizado em fins de 1968 e 
início de 1969. - -- -

2. De 14-2-1969 a 24-5-1970, exercido da promoto
ria, como Substituto, na Capital e no interior do Estado. 

3. Em 25-5-1970, promovido, por merecimento, para-
o cargo de Promotor Público da comarca de Cacond_~ (I'
entrância). Por Decreto de 17-10-1972, autorizado o a
fastamento (ver item IV). 

4. Em 23-1-1973, promovido, poi" antiguidade, para 
o cargo de Promotor Público da comarca de Paraguaçu 
Paulista (2• etitrância) (Vei--rterii IV):-- -- -

5. Em 3-5-1976, promovido, por merecimento, para 
o cargo de 31' Promotor Público da ~omarca de Guaru-
lhos (3• entrância) (ver item IV). · 

6. Em 18-2-1977, promovido, por antiguidade, para 
o cargo de 31' Promotor Público da com ar~ da _Çapital 
(entrãncia especial). Por Resolução de 18-8-1981,-ãUfcifi=
zado o afastamento (ver item V). 

7. Em 5-10-1982, promovido, por merecimento, para 
o cargo de Procurador da Justiça. -

IV - Supremo Tribunal Federal 
1. Por Decreto de 17-10-1972, autO"rizado. em carâ

ter excepcional, pelo Governo paulista, o afastamento, 
para ficar à disposição do Supremo Tribunal Federal, 
sem prejuízo do cargo efetivo: 

2. Em 20-11.:.1972, nomeado, pela Portaria ri~' 106, do 
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, para 
o cargo em comissão de Secretário Jurídico. 

3. De 20-11-1974 a 6-2-1974, Secretãno Jurídico do 
Ministro O lavo Bilac Pinto, no Supremo Tribunal Fede
ral. 

4. De 7-2-1974 a 8-2-1978, com a reclassificação do 
cargo (L nQ5.986/73), Assessor de Ministro, com exercí
cio no Gabinete do Ministro Olavo Bilac Pinto. 

5. De 9-2-1978 a 12-8-1981, AssesSor de Ministro, 
com exercício no ·Gabinete do Ministro_ João Leitão_de 
Abreu. 

V - Gabinete Civil da Presidência da RepUblica 

L Por Resolução de 18-8-1981, autorizado em cará
ter excepcional, pelo Governo paulísta, o afastamento, 
para ficar à disposição do Gabinete _Civil da Presidência 
da República, sem prejuízo do cargo efetivo, até l5-3R 
19i5. 

2. Em 20-8-1981, nomeado para a função de con
fiança de Assessor da Chefia do Gabinete Civil. 

DIÁRIO. DQ~ÇONGRESSO NACIONAL(&ção II) 

VI.:..... Participação em Congressos 

1. Em julho de 19654 "li' Congresso de Direito Penal 
- e CiêiiCi<is Alíns", Belo Horizonte; com a apresentação 

do trabalho "Alguns aspectos do_crime continuado"_. 
Trabalho aprovado. 

2. Em dezembro de 1971, "l Q Congresso do Mini_s
tério Público do Estado de São Paulo", São Pâulo (SP). 

3. Etri n1ãio de 1972 •. "IV Congresso lnteramericano 
do Ministério Público", Brasília- DF. 

VU - Publicações 

I. Da Prescrição e da Decadência no Direito Civil, in 
Revista _da faculdade de Direito da UFMG, ou
tubro/1964. 

2. Estrutura Jurídico-Penal do Crime, in Revista 
_Justitia, órgão do Ministério Público de São Paulo, n~' 

65/1969. 
3. Alguns Aspectos do Crime Continuado, in Revis

ta Justitia, órgão do Ministério Público de São Paulo, n~' 
70/1970. 

4. _ l\" Ação no Modelo Tipo, in Revista dos Tribu
nais, n~' 467/288. 

5 .. O Supremo Tribunal Federal e o Princípio da 
Prescrição Pela Pena em Concreto, in Revista Forense, 
n~' 249/95, e Revista dos Tribunais, nl' 472/284. 

6. Código Penal (organização, atualização _e notas), 
~Comp<l!!l"!l!_ __ ~dito~~-- ~o~e~se, Rio. de~_I~-~~J!Q__J.! 
ediçãoj1975-, -2,- ediçãó/19-76~- 3• edição/1977, 4• 
ediçãojl983, 5• edição/1984). 

7. Código Penal (organizaçãO, atualização e _ _notas), 
Companhia Editora Forense, Rio de Janeiro I• 
ediçã0/"1976, 2• edíção/f977, Jf ediçãofl982, 4• 
ediçãof1983; 5• edição/1984. ~ - ~~ ~~ 

8. Legislação Penal Militar- Código Penal MíJfta:r~ 
Código de Processo Penal Militar, Organização Judi
ciãr:ia Militar, Segurança Nacional (organiz?ção, atuali
zação e notas), Companhia Editora Forense, Rio de Ja
neiro 2' edição/1976, 3' ediçào/1980 -esgotada), 
__ 9, Constituição da República Federativa do Brasil 
(organização, atualização e notas), Companhia Editora 
Forense, Rio de Janeiro (2• edição/1976, 3• 
edição! 1977). 

10. Regimento Interno e Súmula do Supremo Tribu
nal Federal (organização, atualização e notas), Compa
nhiB. Editam Forense, Rio de Janeiro (3'_ ediçãojl979, 4~ 
edição/ 1981). 

VIII -Condecorações 

I. Ordem de Rio Branco, no grau de Comendador 
(24-3-82) 

2. __ Medalha do PacifiCador (11-l0-82) 
3. Ordenl do Mérito Militar, no grau de Cavaleiro 

(25-7~83) 

4. Ordem do Mérito Judiciário, no grau de Comen
dador ( 11-8-Ú). 

IX - Dados Pessoais 

Nascimento: Lavras, MG, em 28 de abril de 1940. 
Pai: Nicodemos Neves de Gouvea. 
Mãe:- Júlia Vital de Oliveira. 

Identidade: RG n'i' 5.547.794, Cédula expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública, E~tado 
-de São Paulo, em t0-10~1970. 
Título Eleitoral n~' 10.663, 30• Zona, 7• 
Secção, Caconde, São Paulo. 
Certificado de Reservista da 2~ Categoria, 
n~' 67,845, série B, expedido pela 4• R. M., 
Tiro de Guerra nl' 264. 
CPF- MF- n' 187.682.028-49 

Estado Civil: Casado com Adê-lia Cecília Menezes 
Neves, nascida_Ad_élia Cecília Menezes 
Silva. Dois filhos. 

Março de I985 

Endereço: S_QS_3U - BL H - Apt. 402. 
Telefone: 245-4651. 

( Ã Co/Ulssao de CoitstitUíçào e JUstiça.) 

MENSAGEM N• 61, DE 1985 
(N9 120/85, na o~gem) 

Excelentíssimos Senhores Membros dO Sénado Fede
ral: 

Nos termos do artigo 42, item III, da COnstituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à consideração do 

-Egr"ê"gío SenadO- Federal, o nome do Senhor FrederiCo 
Augusto Bastos para exercer o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, na vaga decor
rente da aposentadoria do Conselheiro José Wamberto 
Pinheiro de Assunção. 

Os méritos do Senhor Frederico Augusto BB.stos, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam do anexo "Curriculum Vitae". 

Brasília, 25 de fevereiro de 1985.- João Figueiredo. 

E.M. N• 010/85-GAG 
Brasília, 15 de fevereiro de 1985. 

Senhor Presidente: 
Tenho a elevada honra de submeter à superior consi- . 

deração de Vossa Excelência o nome do Doutor Frederi
co Augusto Bastos par1:1 provimento do_cargo de Conse
-lheiro do Egrégio Tribunal de COntas do Distrito Fede
ral, na vaga decorrente da aposentadoria do ConselheirO
José Wamberto Pinheiro de_ Assunção. 

Ao fazê-lo, permito-me salientar ser o indicado porta
dor de vasta experiência nv serviço público, acumulada 
nos cargQS e fun·ções de relevo a que vem sendo convoca
do a exerc_er, mercê de sua reconhecida capacidade de 
trabalho e indiscutível competência profissional. Tem a
seu çrédito extensa folha de serviços a órgãos e entidades 
do Governo Federal, prestados inicialmente ao Banco 
Central e à Caixa Económica Federal e posteriormente, 
já no âmbito da administração direta, ao Ministério da 
Faze_nda e à Sec~et~ria_d~ Planejamento da_Presidência 
da República, nestes óltimos em relevantes funções, den
tre elas a de Secretário da Secrefaria de Orçamento e Fi-

-nanças e de Diretor-Geral do Instituto de Programação e 
Orçamento. Integrou, na condição de membro efetívo; o 
Conselho Fiscal da lN FRAERO, e os Conselhos de Ad
ministraçã"o da ARSA, da Fundação Habitacional do 

. Exército e da Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ. 
No plano local, pertenceu ao Conselho de Adffiinis
tração do Banco Regional de Brasília - BRB. 
Acrescenta-se, em breve resumo, que exerceu atividades 
na área de ensino, foi colaborador da revista "ConjUntu
ra Económica'', editadB. pela Fundação Getúlio Vargas e 
possui inúmeras e honrosas condecorações, conferidas, 
inclusive, por governos estrangeiros. 

De seus méritos e qualificações, diz melhor o expressi
vo curriculum vitae que acompanha a presente indicação. 

Sendo o Doutor Frederico Augusto Bastos, Bacharel 
em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado 
-do Rio de Janeiro, além de Técnico em Contabilidade di
plomado pelo Instituto Santa Rosa (RJ), profundo co
nhecedor de _economia, finanças, direíto fiScal e tribu
tário, contabilidade pública e matéria orçamentária, au
tp_r de teses, conferência-s; trabalhos de natureza doutri.:
nária divulgados em publicações especializadas, com 
longa vivênciã em assuntos de administração-pública, es
tou certo de que 1eúne as condições exigidas em lei para 
p1over, o cargo em questão. 

Em merecendo esta indicação e generosa acolhida de 
Vossa_excelência, rogo se digne submetê-la_a aprovação 
do Senado Federal, nos termos dQ art. 41' du Lei n~' 5.S38, 
de 22 de noveinbi'O de 1968. 

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
<Ys meus protestos de admiração e respeitosa estima. -" 
José Ornellas de Souza Filho~ Governador. 
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Curriculum Vitae 
FREDERICO AUGUSTO BASTOS 
1. Áreas de Especíalizaçilo 

-Análise Econômica do Conselho Nacional de Eco-
nomia- Rio 

- Programação_e Análise Financeira de Curto -Prazo 
- Centro de Estudos Monetários Latino-
americanos (CEMLA) - Banco Central do Brasil 
-Rio. 

- Estatísticas Económicas e Sociais·- CCntrO Iíitefa--
mericano de Ensenánzã de Estaáistica (CIENES) 
- O EA - Santiago - Chile. 

-Reforma Tributária- Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro. 

-Reforma Tributária- Federação das Indústrias
GB. 
2. Formação 

-Técnico em Coritabílidade- Instituto Santa Rosé: 
--Rio. 

- Bacharel em Ciênciãs ECoD.ômicas - Fa-culdãde de 
Ciências Econômicas da U,E.G._- Rio. 

3. Idiomas 
-Espanhol 

4. Experiência de En,sino 
- -PrOfessor deCurso no IBMEC- P~Iítica Fis-

cal 
-Magistério de Disdplinas Específic-.ls - Mi

nistério da Educação e Cultura - Rio. 

S. Sociedades Profissionais 
-Ex-Vice"Presidente da AssOciação dos Analistas 

Econômicos do Conselho Nacional de Economia. 

6.' Publicações 
- Redator do artigQ, "Tesouro Nacional" na revista 

Conjuntura Econômica da Fundação Ge1lílio Var
gas- 1969/1976. 

-Breves refleXões sobre os sísteinas orçamentário e 
financeiro. 

7. Experiência Profissional 
-Chefe da Seçào de Estudos Económico-Financeiros 

da Consultaria Técnica da Caixa Económica Fede-
ral- Rio. 

- Encarregado do Núcleo de Pesquisas e Finanças 
Públicas do Departamento Económico do Banco 
Central. 

- Subassessor Técriico da DiviSão_ Monetária e Ban
cária do Departamento Económico do--Banco Cen
traL 

-Coordenador de anãlise - Departamento EConó
mico - Banco Central. 

-Secretário-Executivo, substituto, da Comissão de 
Programação Financeira do Tesouro Nacional -
Ministério da FazendajSEPLAN. 

-Membro Nato da Comissão de Coordenação e Im
plementação de Técnicas FinariCeiras - MF' /SE
PLAN. 

-Secretário-Executivo da Coinissão de Programação 
· Financeira do Tesouro Nacional - MF /SEPLAN 

(Decreto de 30-6-75 - D.O. d-e 1':7-75). 
-Membro Efetivo do Conse1ho Fiscal da INFRAE

RO -_Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aero-
portuária---1978. -

- Membro Efetivo, Reeleito, do Conselho Fiscal da 
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra
Estrutura Aeroportuãria- 1979/80. 

-Membro do Conselho de Administração da ARSA 
- 1979. 

-Secretário da Secretaria-de -Orçamento e Flnaiiças 
da SEPLAN e Diretor-Geral do -Instituto de Pro
gramação e Orçamenfo (INOR). 

- Membro do Conselho de Administração do Banco 
Regional de Brasília. 

-Membro do Conselho de Administração da Fun
dação Habitacional dei Exército. 

-Membro do Conselh.o de Administração ·da Fun
dação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

8. Participação em Estudos, Projetos, Análise e Confe
rências 

-Título: Carga Tributária Bruta - Setor Público 
Trabalho Elaborado no Banco Ceutral 
com -vistas ao dimensionamento - 1970. 

-Função: Respon_sável. _ _ _ 
-TítulO: -Rentabilidade de Investimentos na Caixa 

Ecofiómica federal - Rio_ 
_____ Função: _Responsável. 
----Titulo: --·frlcentivos Fiscai~. Trabalho elaborado no 

· BanCo Central com vistas à quantificação 
-atê 1968. 

-.:FU~cãO_:_ --~"e:SpOriSável. 
--.:.Tft~ulO: AÍeriç:ã~-ao -deficit d~ caixa do Tesouro 

-- Nacional --1966/78. 
-Função: ResponsáveL 
-Título: Receita vinculada ~ TésQuro NacionaL 

------Trabalho Evidenciado a Parcela de Recur-
so~ Impositivos do Çioverno Federal, des-

- tini~os a' a~i'.'idades específicas -
1968/1971. 

-Função: ResponsáveL 

Sábado 2 0043 

- Minis.tériQ dos Transportes- Ordem dQ. "Mérito 
Mauá". 

---:-OMinistério do Exército- Medalha dq_ .. Pacifica
dor". 

- Ministério da Marlllha- Medalha dQ ''Mérito Ta
mandaré". 

- Ministério da Marínha - Medalha do __ "Mérito 
Naval". 

- Tribun~l Superior do Trabalho - Ordem do 
"Mérito Judiciário do Trabalho". 

-México - M~aJha. "Aguila Azteca dos Estados 
Unidos do México". 

- Estado do Maranhão - Medalha dQ_ "Mérito Tfm
bira". 

-Governo do Dishito Federal - Medalha do 
"Méri_to Alvorada"_ 

-Governo do Mato Grosso - Medalha Ordem do 
"Mérito Grau de ComendadOr". 

- PoHcia Militar do Distrito Federal_- Medalha 
"Alferes José da Sílva Xavier". 

-Superior Tribunal Militar - Ordem dQ. "Mérito 
Judiciário Militar", -

-TítUlo: Programação Financeira --II Seminário" ___ -- -Congresso Nacional - Ordem do Congresso Na~ 
cional 1 maio 1985. Nacional sobre Orçamento Público -

.1975. 
- Função: Conferencista_ 
-Título:. Programação da Execução Orçamentária 

- III Seminário_ Nacional sobre Orça-
mento -Público- 1976. 

-Função: Debatedor. 
-Titulo: VI Seminário Interamericano de Orça-

mento- OEA~SEPLAN. 
..--Punção: Participante Oficial: 
-Titulo; Implantação do Sistema- de Programação 

Financeira em diversos Estados. 
-Função: Responsável. 
-Titulo: Conferências sobre Programação Finan-

ceira nas Áreas Estaduais. 
- Função: Conferencista. 
- Título: {9 Seminário de Práticas Orçamentárias e 

Finaiiceiras .::__ Miriiitério- da Saúde. ~ 
- FunçãO: -Conferencista_ 

..:.._ Tít~lo~. "O Orça~ento como Instrumento de Pia~ 
i:lejamento" _-Escola Superior de duerra :-. Rici de Ja: 
neiro --1980. 

- rynção: Conferencista. 
-Título:, ... o"rçamento Público" ~ Escola de Co-

mando e Estada-Maior da Aeronáutica- Rio de Janei- · 
ro- 1981. 

- FuOção: Coõleienci.Sta.. 
_ - Tí!ul9::., "Orçamento como Instrumento de Planeja
mento"-=-- Escola de Guerra Naval- Rio de Janeiro
setembro 1981. 

-Função: Conferencista. 
=-Titulo: .. "V Semin_.gio Nacional sobre Orçamento 

Público -V SENOP -·R~fe---.,. novembro de 1981. 
-Função: Coordenador-GeraL 
-Título: Seminar on _ Bud_geting and Expenditure 

Cont~)_---:--__ 'Y_a~h_i.ngtc:H]__U_SA- janeiro de_l9_82. -
-Função: Representante do BrasiL 
-Título; ... Piancjamento e Orçamento Governamen-

tal"- Escola de __ Ouerra Naval- Rio de Janeiro
abril 1982. -

- Função: Conferencista_ 
-Título:" "-~~tesração Orçariiento e Pia11Cjt~mento-

Escola Superior de Guerra- Rio de Janeiro.....:.. julho_ de 
1982. . 

- Função: Conferencista. 
9. Condecorações ~--

-Ministério da Aei-onáutica - Ordem dQ. "Mêrito 
Aeronáutica". · 

--=-Ministério da Aeronáutica - Ordem do. ''Mérito 
--- Santos Dumont". 

-~ Midst~O -dàs-Relações Exteriores -:___ Ord~Jn_do __ 
-··-Mêfito Rio BranCo". - - · 

-Governo do Distrito Federal- Ordem do. ''Merito 
Brasília". 

lO. Dados Pessoais 
-Nascimento: 22-1-1936. 
-Natural: Estado da Guanabara. 
- Filiação: Romualdo Bastos e Maura dos Santos 

Bastos. 
-_Estado Civil: Casado. 
- Esposa: Nadyr Medeiros Bastos. 
-Filhos: Márcio Frederico Medeiros Bastos e Mar-

celo Frederico Medeiros Bastos. 
- CIC: 042.805-477-34. 
.;__..Conselho Regional de Economistas Profissionais 

da 1' Região n9 1986 (Carteira de Identidade). 
- Residência: QI-23 Conjunto "4" casa 22-~ Lago 

SuL Telefone: 248-36-87 

JÀ _Ü!f!JiSsão do__[l_istrito. federal.) _ 

MENSAGEM No 62, DE 1985 

:..-- (N\' 127/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
ral: 

I?e çonfor:mídade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição Fedeial, tenhO a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Ramiro Elysio SciraiVa Guerreiro, -Ministro de Pri-

- · meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Ita
liana, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n' 
71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Ramiro Elysio Saraiva 
Guefieiro, que me induzíram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério~ d:ãs- Relações Exteriores. 

BrasÍlia, 25_ de ftWe~~i-fo de 1985. - João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae 
RAMIRO ELYSIO SARAIVA GUERREIRO 

Salvador/BA, 2 de dezembro de 1918. 
Filho de José Affonso Guerreiro e Esther Saraiva 

Guerreiro. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-úB. 

Curso de Prática Diplomática e História da Cartografia 
Política do Brasil, IRBr. 

Cônsul de Terceira ClasSe, concurso, 19 de abril de 
1945. . 

Segundo~Secretário, merecimento, 21 de dezembro de 
. 1949. - . 

PrimeirO~Secretário, merecimento, 20 de junho de 
1958." -
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Ministro -de Segunda Classe, merecimento, 28 de de
zembro de 1961. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de se
tembro de 1968. 

Assistente do Chefe do Uepartame-nto Geral de Admi-
nistração, 1952. 

OfiCial de.Gabinete do Ministro de Estado, 1953. 
Chefe da Divisão da América Setentrional, 1962. 
Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1962/63. • 
Secretário-Geral-Adjunto para Organismos Interna-

cionais, 1967/62.. 
Subsecretário"-Geral de Política Exterior, 1969. 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1974/78. 
Ministro de Estado, interino, 1974, 1975, 1976 e 1978. 
Ministro de Estado, 1979/1985._ 
New York, ONU, Terceiro-Secretário, 1946/49. 
New York, ONU, Segundo-Secretário, 1949/50. 
La Paz, Segundo-Secretário, 1950/52. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1950 e 1951. 
Madrid, Segundo-Secretário, 1953/56. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo-Se-cretá~io, 

l956. 
Washington, Segundo-Secretário, 1956/58. 
Washington, Primeiro-Secretário, 1958/60. 
Madrid, Ministro~ConSelheiro, 1963/66. 
Madrid, Encarregado de Negócios, 1965. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1966/67. 
Montividéu, Encarregado de Negócio, 1966 e 1967. 
Genebra, Delegação Permanente, Embaixador, 

l970/74. 

Paris, Embaixador, 1978/79. 
Comitê para o Desenvolvimento Progressivo do Direi

to Internacional e sua Codificação, New York, 1974 (as
sessor do representante). 

II e III Sessões da Assembléia Geral da ONU, New 
York, 1947 e 1948 (secretário). 

VII Reunião do ECOSOC, Genebra, 1948 (membro). 
Comitê para Apatrídia e Problemas Conexos, New 

York, 1950 (representante e relator). 
À disposição da Missão Especial da Bolívia às soleni

dades de Pos~e do Presidente da República, 1951. 
VII Sessão da Assembléia Geral da ONU, New York, 

l962 (membro). 
Comiss!o de Revisão do Indice Decimal para a Classi

ficação da Correspondência -do MRE, 1952 (presidente). 
Comissão de Levantamento da Correspondência Es

pecial do MRE, 1952 (membro). 
ComíSsão de Estudos do Programa da X Conferência 

Interamericana, Caracas, 1954 (membro). 
XXXIX Sessão da Conferência Internacional do Tra

balho, Genebra, 1956 (conselheiro-técnico). 

XXII e XXIII Sessões do ECOSOC, l956 (membro). 
XII, XIII, XIV e XV Sessões da. Assembléia Geral da 

ONU, New York, l957, l958, 1959 e l980 (membro). 
V e VI Reuniões de Consulta dos Ministrás de Estado 

das Relações Exteriores dos Estados Americanos, San 
José, 1960 (membro). 

Grupo de Trabalho para Estudo da Agenda Provi
sória da XI Conferência Interamericana, 1961 
(membro). 

I Período de Sessões das Partes Contratantes do Tra
tado de Montevidéu, Montevidéu, 1961 (delegado)." Co
missão "de Coordenação e Redação Fíilal do "Relatório" 
do MRE, 1961 (presidente). 

Comi~são -de Promoções, 1962 (membro-suplente). 
XVI e XVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, 

New York, 1961 e l962 (delegado Suplente). 
Reunião do Conselho de Ministros das Relações EXte

riores, ALALC, Montividéu, 1966 (delegado). 
Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Montivi

dêu, l967 (delegado-suplente). 
Sessão Especiãl de Emergência da Assembléia Geral 

da ONU, New York, 1967 (delegado). 

--DIÁRIO DO CONGRESSO NA-CIOI'!Ar(Seção II) 

XXII S~sàa- da Assemblê_ia Geral da O ]'lU, New 
York, 1967 (delegadoMsuplente). -

III Sessão do Comitê- da ONU sobr_e o Fundo do Mar, 
___ Rio de Janeiro, 1968 (chefe). 

Grupo de Trabalho Interminísterial Marinha
Relações Exteriores, 1969 (presidente). 

XXIII, XXIV e XXV Sessões da Assembléia Geia! da 
ONU, New York, 1968, 1969 e l970 (membro). 

Reunião do Comitê de Fundos Marinhos, 1969 e 1972 
(representante). 

XXVI Sessão do_QATT, Genebra,_l970 (chefe). 
IV Sessão do Comitê de Transportes Marítimos, 

UNCTAD, Genebra, 1970 (chefe). 
Reunião do CCD, Genebra, 1970 a 1974 (chefe). 
LVII e LVIII Sessõ~ Gov~rnarn§.tais da ÇgnferêQ_ç:ia 

Internacional do_ Trabalho, Genebra, 1972 e 1973 (dele
gado). 

XXVII Sessão da Assembléia G~ral da PNU, New 
Y ork, 1972 (delegado). 

XIV Sessão do Conselho de OAdministração do 
PNUD, 1972 (chefe). -

VIII Reunião da Comissão de. Petróleo, OIT, Ge-
nebra, 1973 (chefe). __ 

II( Sessãó- do Comitê Prepar<itório pa-ra as Nego
__ ciaçõCs-Comerciiis Multilaterais n_õ Âmbito do GATT, 

Genebra, 1973_ (chefe). 
IV Série d~ Sessões da Assembl~ia Geral e Conferên

cias e Comitê de Cooperação da OMPI, Geriebra, 1973 
(chefe). 

III ConferêtiCia- da ONU sobr_e _Direito do Mar, N_ew 
York, l973 (chefe). 

Reunião do Comítê dos Fundos Marinhos, e Oceâni
cos, New York, 1973 (chefe). 

Reunião do Grupo de Montevidéu, SAL, San Salva-
dor,-1973 (chefe). - -

Reuniões da Junta de Comércio e Desenvolvimento, 
UNCTAD, 1973 (chefe). 

XXVIII Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1973 
(delegado). 

XVI Sessão do Conselho de_ Administração do 
PNUD, 1973 (chefe). 

Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Eco
nómica e da Comissão Mista Teu to-Brasileira de CiênCia 
e Tecnologia, Brasília, 1974 (chefe da seção brasileira). 

I Sessão da III Conferência da ONU sobre Direito do 
Mar, Ca-racas; 1974 (chefe). 

II Sessão da III Conferência da ONU sobre Direito do 
Mar, Genebra, 1975 -(chefe). -

V Reunião da Comissão Mista -Teuto-Brasileira_ de 
Cooperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1975 (che
fe). 

II Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de 
Cooperação Económica, Bonn, 1975 (chefe). 

IV e V Sessões da III Conferência da ONU sobre Di
reito do Mar, Nova Iorque, 1976 (chefe). 

VIl Reunião da ComissãO Mista Teuto-Brasleira de 
CoOperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1977 (che
fe): 
--Missão_especíal junto aos Governos do Irã, Japão e da 
Áustria, onde assinou, em nome do Governo brasileiro, 
Acordo Comercial, 1978. 

XXXIV Sessão d~_As:s~mbl_éiª' O_eral q~ QNU, Nova 
I_orque, 1979. 

_lii Reunjão de Ministros das Relações Exteriores do 
Grupo dos-''77", Nova Iorque, 1979. 

Visita oficial à Venezuela, 1979. 
Assinatura _do Acordo sobre Cooperação Técnico

Operativa entre os aproveitamentos da Itaipu e Corpus, 
Ciudad Presidente Stroessner, Paraguai, 1979. 

Visita oficial do Presidente da República à Venezuela, 
Caracas, 1979. 

Reunião com os Chanceleres do Grupo Andino, Li
ma, 1980. 

Março de 1985 

XXXV Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1980. 
- Visitas oficiais do Presidente da República ao Para
guai, Argentina e Chile, 1980. 

Visita-oficial à República Federal da Alemanha, Tan
zânia, Zâmbia, Zimbabwe, Moçambique, Angola e Chi

- le, 1980. 

Visita oficial à Bruxelas (~ncontro com a Comunidade 
Económica Européia), 1980. 

Visita oficial ao Canadá, 1980. 
I Reunião do Conselho de Ministros da ALALC e 

Reunião Intergovernamental para a subscrição do Tra
tado que instiüiiu a Associação Latino-Americana de In
tegração, Montevidéu, 1980 (chefe). 

I Reunião de Chanceleres dos Países Signatári_os do 
-Tratado de Cooperação Amazônica, Belém, 1980. 

XI Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 
Prata, Buenos Aires, 1980_ 

VisitaS õfiCiã.is-do Presidente da República à França e 
à Portugal, 1981. 

- Visita o"ficial do Presidente da República à Colômbia, 
1981. 

I Reunião da Comissão Mista de Coordenação 
Brasil-Nigéria, Lagos, 1981 (chefe). 

Visita oficial do Presidente da República à República 
Federal da Alemanha, 1981. 

Encontro __ do_?residente da República com o Presiden
te da República da nação argentina, Paso de los Libres, 
l981. 

Visita oficial ao Senegal, 1981_. 
Visita oficial do Presidente da República ao Peru, 

1981. 
Reunião Internacional sobre Cooperação e Desenvol

vimento, Cancúri, México, 1981. 
Visita oficial ao México, 1981. 
XXXVI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova 

-Iorque, 1981. 
Encontro sobre Cooperação Internacional para o De

senvolvimento, Cancún, México, 1981. 
XII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 

_ Prata., Santa Cruz de la Sierra, 1981. 
Visíta oficial à Grã-Bretanha, 1981. 
XI Ass~lnbléiii-Geral da OEA, Santa Lúcia, 1981. 
Vishas -oficiais--ao Suriname e à Guiana, 1982~ 
Visita de trabalho_ à Venezuela, 1982. 
Visitas ofici::iis à República Popular da China e ao Ja-

pão, l987. · · · 
XX Reuni® de Consulta dos Ministros das Relações 

ExtCriores dos Países Signatários do TIAR, Washington, 
l982. 

Visitas oficiais do Presidente da República aos Esta
dos Unidos e ao Canadá, 1982. 

Visita oficial a Trinidade-Tobago e II Reunião da Co
missão Mista Brasil- Trinidade-Tobago, Port ofSpain, 
1982 (chefe). 

Cóffiítivã do Presidente da República à Sessão de a
bertura da_ XXXVII Sessão da_ Assembléia Geral da 
ONU, 1982. 

XXXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1982. 

Visitas ofiCiaiS à Itália, Áustria, ao Vaticano e à Ará
bia Saudita, 1982. 

Encontro do Presidente da República com o Presiden
t~ da República do Paraguai, Foz do lguaçu, 1982. 

XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes doAM 
corda Geral de Ta rifas Audaneiras e Comércio, Ge
nebra, 1982 (chefe). 

XIII Reunião Ordinária dos Chanceleres dos Pafses da 
Bacia do Prata, BraSília (chefe). 

Encontro do Presidente da República com o Presiden
te da nação argentina, Foz do lguaçu, 1983. 

Reunião de Coordenação Latino-Americana, em nível 
ministerial, convocada pelo SELA, preparatória da VI 
UNCT AD, Cartagena, 1983. 
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Visitas oficiais à -Washington, ao Gabão, ·à Costa do 
Marfim e à Guiné-BisSau, 19Sl:~- -

V Reunião Ministerial do Grupo dos .. 77" (UNC-
TAD), Buenos Aires, 1983. -

Visita do Presidente da República ao Estado de Ron
dônia (Forte da Beira), 1983. 

Visita do Presidente da República ao México, Cancún, 
I983. 

Visita oficial à Iugoslávia, 1983. 
VI Conferência das Nações Unidas para Comêrcio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), Belgrado, 1983. 
Encontro com o Ministro dOs Negócios Estrangeiros 

dos Países-Baixos, Amsterdain, 1983-.-
Visita oficial ao Iraque, 1983. 
XXXVIII Sessão da Assmbléia-GCral das Nações U

nidas, Nova Iorque, 1983. 
Seminário sobre Comércio liltemaCióD:aÇjuomovido 

pelo European Management Forum, Lausanne, 1983. 
Visita do Presidente da República à Nigéria, 198-3. 
Visita do Presidente da República à GuinéMBiSsau, 

I983. 
Visita do Presidente da República ao Senegal, 1983. 
Visita do Presidente da República à Argélia, 1983. 
Visita do Presidente da República a Cabo Verde, 1983. 
XIV Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 

Prata, Assunção, 1983. 
Reunião sobre Projetas de Desenvolvimento e ConM 

corrências Públicas Internacionais, do Grupo do:t "77", 
no âmbito da Cooperação SuiMSul, Rio de Janeiro, 1983. 

II Reunião de Chanceleres dos Paiscs SígnatárioS do 
Tratado de Cooperação Amazónica, Calí, 1983. 

I Conferência Económica de ChRri.celeres LatinoM 
Americanos, Quito, 1984. 

X Assembléia Extraordinãríã- da OEA (eleição do 
Secretãrío-Gf:ral da Organização}, Washington, 1984. --

1 Reunião da ComissãO-Mista B-rasil-Congo, 1984. 
Visita-de trabalho ão MinistrO dos Negócios Estran

geiros da França, Sr. Claudio Che-y5SOD, 1984. 
Encontro dos Presidentes da República Federativa dÕ 

Brasil, Senhor João Baptista Figueiredo, e do PreSídente 
do Paraguai, Senhor Alfredo Stroessner, 1984. 

XI Assembléia Extraordinária da OEA (admissão de 
São Cristovão e Nevis na OEA}, WaShington, -1984. 

II Reuniã<? do Conselho de Ministros _da ALADI, 
Montevidéu, 198iL 

Reunião de Chanceleres e MinistrOs da --Fazenda doS 
Países Latino-AmericanOs, Cartagenã, 1984. 

II Parte da Sessão de 1984 da COnferência do Desar
mamento, Genebra, 1984. 

Reunião em Nível MiniSterial, do GruPo de Cartage
na, Mar del Plata, Argentina, 1984. 

XXXIX Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das, Nova Iorque, 1984. 

XV Reunião dos Chanceleres dos Países da Bacia do 
Prata, Punta dei Este, I 984. 

Visita oficial ao -PaqUistão, 1984. 

Visita oficial do Senhor Presidente da República à 
Santa Cruz de la Sierra, 1984. 

Visita oficial à India, 1984~ 
ViSita oficial à Venezuela, Caracas, 1984. 
Visita oficial à Portugal, 1984. 

Visita do Senhor Presidente da República a Marrocos, 
1984. 

Visita do Senhor Presidente da República à Espanha, 
I984. 

Visita -oficial !i.á Uru&ual, 1984. 

Visita do Senhor Presidente Oa República ao Japão, 
I984. 

Visita do Senhor Presidente da República à China, 
I984. 

Visita oficial ao Chile, 1984. 
Visita oficial ao Zaire, 1984. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção Ii) 

III Re-união Ministerial do Mecanismo de Consulta c 
Seguimento- Regional do ConsenSo de Cartãgena, São 

_Domingos, 1985. 
__ SóciO Tít.ul:ir da Sociedade de Geografia do Rio de J a-

neiro. 
MembrO'da Sociedade Americana de Direito Interna

ciOnal. 
~~- Membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáu
tico. 

Membro T1tUlàr da So.ciedade Brasileira de Direito ln-
fernacíonal. 

Membro Correspofldente do Conselho Argentino 
parã. as Relações Internacionais. -

- - Membro Catedrático da Academia de Jurisprudência 
~ DireitO _Comparado, Rio de Janeiro. 

_Membro Associado do Instituto Hispano-Luso
Americano de DireitO "Internacional, Lima. 

Otd._em de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
-ordem do Mérito Naval, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grã-Cniz, Biasil. 
Ordem do Mérito Aeronaúticá, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Comercial, Grã-CruZ,· BraSil. 

Ordem do Mérito Judiciário Militar, Grà-Cru~ Bra-
S-il. --

Ordem do Mêrito Jlldidârio dO Trabalho, Bri.tsil. 
Ofdem dO, Mérito de Brasília, Grã~Cruz, Brasil. 
OrderiJ. do Mérito do Trabalho, G!ande Oficial, Bra-

sil. 

Ordem do Congresso Nacional, Grande Oficial, Bra-
sil. 

Medalha de Rio Branco, Brasil. 
Medalha Laura Müller,_ Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha, do Mérito Santos Domont, Brasil. 

_Mec!_alha- do Pacificador._ Brasil. -
Medalha "Libertas Quae Sera Tanlen", de Min3.s Gc> 

rais, Brasil. 
Ordem da Estrela Equatorial, Grande Oficial, GabãO. 
Ofdem Coridor dos Andes, Oficial, Bolívia. 
Ordem de Isábel, a Católica, Grande Oficial, Espanha. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Chile. -
Ordem de São CarlOs, Grâ.-Cruz, COlórribii. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Grã-Cruz, Japãó.
Ordem de CristO, Grã-Cruz; Portu8al. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, ltãlfa. --
Ordem Real Sueca da Estrela Polar, Grã-Cruz, SuéCia.
Ordem do I~pério Britânico, Grã-Cruz. 
"Ludor Vl""itdimirescu", Classe I, Romênia. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portu-

gal. -
Otdem do Sol, Grã-Cruz, Peru. 
Oideril do Mérito, Grã-Cruz, República Federal da A-

lemanha. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Senegal. 
Ordem Francisco_de_ Mirand~;~., I Classe, Venezuela. 
Condecoração d-a lugoslávia. 

- Ordem do Mérito por Serviços Especiais, Grâ-Cruz, 
Peru. 

COsta do Ma~fim, Grande OficiaL 
Oidein -do MéritO Civil, Gr~-Cruz, Espaiiha. 

__ :ordem Nacional .. José MafiaS Delgado", Grã-Cruz, 
E1 Salvador. 

Ordem de Goyacá, Grã-Cruz, Colômbia. 
- -oraem Nãcional do Mérito, Grã-Cruz Especial, Para

guai. 
Ordem da _Coroa de Carvalho, Luxemburgo. 
-oroem I!ernardo O'Higgins, Grã-CrUz, Chilr!. 
Ordem do Lib_ertador San Martin, Grã-Cruz, Argenti-

na. 
Ordem do Mérito de BogOtã, Grã-Cruz, Çolômbia. 

· Ordem Militar de Cristo, Grã-Cruz, Portugal. 
Or:dem do Libertador, Grã-Cruz, Venezuela. 
','Légion d'Honneur", Grande OfiCial, França. c 
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Ordem .. Mãximo Franisco Moraza", Grã-CrUz. Hon
duras. 
· Ordem nacional, "Migl!el Caro y Rufino José CUer

vo", Grã-Cruz, Colômbia. 
Ordem Nacional, Grande Oficial, Guinê. 
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Equador. 
Ordem Militar de Sant'lago da Espada, Grã-Cruz, 

Port~gai. -
Ordem da Benemerência, Grã-Cruz, Portugal. 
Ordem de Roraima, Membro Honorário, Guiana. 
Ordem de Isabel, a Católica, Grã~Cruz, Espanha. 
Ordem Nacional Honra e Mérito, Grã-Cruz, Haiti. 

-Ordem Condor dos Andes, Grã-Cruz, Bolívia. 
Banda da Águia A.steca, México. 
Medalha de Simón Bolivar~ Venezuela. 
Ordem do Ouissam Aiaovi, Marrocos. 
O Embaixad_or Raffiiro Elysio Saraiva GuerreirO se 

encontra nesta data no exerc[cio de suas funções de Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
1985. - Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departamento 
do Pessoal. 

( Ã Comissão de Relaçõ~s Exteriores.) 

De agradecimento de comunicação: 

· N• 7 (85 (n' 560/84, na origem); de 20-de dezembro 61-
timo, relativa à aprovação das matérias constantes das 
Mensagens da Presidência da República n"'s 465 e 498, de 
I984; 

N"' 8/85 (n"' 561/84, na origem}, de20 de dezembro úl
timo, relativa à promulg<ição doS Projetas de Decretos 
Legislativos nts 56 a 58 e 61 a 64 de I 984; 

N9 9/85 (n9 562/84, na origem), de20 de dezembro úl· 
timo, relativa à promulgação dos Projetas de Decretos 
Legislativos n9s 54, 55, 59, 60 e 65 de 1984; 

N9 10/8'5 (n9 563/84, na origem}, de 20 de dezembro 
último, relativa à promulgação das resoluções n's 79 a 
94,96 a 10"3, I05 a f08, III a {11, I I9 a 130 e I33 a 138, 
de 1984; 

N"' 11/85 (n9JJ2/85, na orgiem), de 20 de fevereiro do 
corrente ano, relativa à aprovação dos Decretos~leis n"'s 
2.I2I e 2I23, de I984; e 

N• I2/85 (n' I I3/85, na origem), de I2 de fevereiro do 
corrente ano, relativa à aprovação das matérias que se 
converteram nas Leis n"'s 7:295 e 7.298, de 1984. 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados 

N9 33/85 (nf517/84, na origem), de 5 de dezembro de 
1984. referente ao Projeto de Lei n9 211, de 1984 (n9 
4.217/84, na Casa de origem}, que dispõe sobre a cstru~ 
tura das Categorias Funcionaís ôo Grupo-Atividades de 
Apoio Judiciáií_O ã<i JUstiça do Trabalho, altera disposi
tivos pertinentes e dá outras providências. (Projeto que 
.se transformou na Lei n"' 7.267, de 5 de dezembro de 
I984.) 

N"' 34/85 (n9 519/84, na origem), de 5 de dezembro de 
1984., referente ao _Projeto de Lei n"' 161, de 1984 (n"' 
2.684/83_._ na Casa de origem), que autoriza ·o Poder Exe
cutivo a abrir, ao Ministéiio da Educação e Cultura, o 
crédito especial até o limite de Cr$ 2.618.723.000,00 (dois 
bilhões, seiscentos e dezoito milhões, setecentos e vinte e 
trê_s mil_ çruzeiros), para o -fim que especifica. (Projeto 
que se transformou na Lei n9 7 .268, de 5 de dezeinbro de 
I984.) 

N9 35/85 (n9 520/84, na origem), de·5·de dezembro de 
1984, referente ao Projeto de Lei nt ~. de 1984-CN, que 
autoriza o Poder Executivo a abrír, ao Ministério da E
ducação e Cultura, em favor da Empresa Brasileira de 
~lmes S.-- A., o crf<dito _espe_cial nQ valor de c~s 
lJX>O.OOO.OOO (hum bilhão de cru~iros) para ·o fim que 
especifica. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.269, 
de 5 de dezembro de 1984.) 
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NO? 36/85_ (n~' 522/84-, na origem), de 10 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei n~' 242, de 1984 (n~' 
154/84, na Casa de origem) que eStabelece normas inteM 
grantes do Estatuto _da Microempresa, relativas a i
senção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -
ICM e do Imposto Sobre Serviços- ISS. (Projeto que se 
transformou na Lei COmplementar n~' 048, de 10 de de
zembro de 1984.) 

N~' 37/85 (nO? 524/84, na orígi:m), de 10 de dezembrq_ 
de 1984, referente ao Projeto de Lei n'í' 86, de 1984 (n~' 
I. 767/83, na Casa de origem) que autoriza a reversão ao -
Município de Rio Pomba, Estado de Minas Gefaís, âo I
móvel que menciona. (Projeto que se transformou na Lei 
n"' 7.271, de 10 de dezembro de 1984.) 

N~' 38/85 (n~' 525j8_4, na origem), de 10 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei nv 206, de 1984 (n' 
3.008(84, na Casa de origem), que altera a estrutura da 
Categoria Funcional de Meteorologista, do Grupo
Outras Atividades de_ Nível Superior, e dá outras pr-ovi~ 
dências. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.272, de 
10 de dezembro de_ 1984.) 

N9 39/85 (n9- 526/84, na origem), áe 10 de dezembro 
de 1984, referente ao ProjetO de Lei n9-l13, de 1984 (n9 
2.682/83, na Casa de origi:m), qUe dispõe soOre a busca e
Salvamento de Vida Humana em Perigo ·no Mar, nos 
Portos e nas Vias Navegáveis Interiores. (Projeto que se 
transformou na Lei n'- 7.273,_de 10 de dezembro de 
1984.) 

N9 40/85 (n9 527/84, na origem), de 10 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei n• 130, de 1984 (n'-
2.769/83, na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-lei n' 7.661, de 21 de junho de 1945- Lei das 
Falências. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.274, 
de 10 de dezembro de 1984-.) 

N' 41/85 (n9 528/84, na Oi'igCm), de 10 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei 207, de 1984 (n9 
3.708/84; na Ca_s_a de origem), que autoriza· a: partici
pação, em CotnisSão de Inquérito, de servid_or ocupante 
de e!nprego permanente, regido pela Consolídação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943. (Projeto que se tra_Dsfõr-ffiOU mi. Lei 
nv 7.275, de 10 de dezembro de 1984.) 

N9 42/85 (n9 529/84, na orfgi:tri), de 10 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei n9 13, de 1984-CN, 
que estima a Receita e flxa a Despesa da União para o E
xercício Financeiro de 1985. (Projeto que se transfOrmou 
na Lei n• 7.276, de 10 de dezembfo de 1984.) 

N9 43/85 (n9 530(84, na origem), de 10 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei n' 153, de 1984-DF, 
que estima a Receita e flx.a a Despesa do Distrito Federal 
para o Exercício Financeir"O- de 1985. (Projeto que se
transformou na Lei n9 7.277, de _lO de dezembro dt 
1984.) 

N9 44/85 (n9 533/84, na origem), -de 10 de dezei:it6-iõ 
de 1984, referente ao Projeto de Lei n' 253, de 1984-DF, 
que autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
operação _de créditO no valo_r- de Cr$ 169.3.75.407.930 
(cento e sessenta e nove bilhões, trezentos e setenta e cin
co milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e trinta 
cruzeiros_}. (Projeto que se transformoU na Ld nli 7. .279, 
de 10 de dezembro de 1984.) 

N• 45/85 (n9 ;5.34/84, na origem), de 11 de dezembro -
de 1984, referente ao Projeto de Lei n' 247, de 1984 (n9 -
4.695/84, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, crê
dito especial no valor de Cr$ 4.431.400.000 (quatro bi
lhões, quatrocentos _e trinta e um milhões e quatrocentos 
mil cruzeiros), para o fim "que esjjeCffii::a. (Projeto que Se 
transformou na Lei n' 7.280; de 11 de dezembro de 
1984.) 

N9 46/85 _(n9 535/84; na origem.), de II de dezembro 
de 1984, referente ao ProjetO áe Lei n9 24, de -1984-CN, 
que autoriza o Poder Excecutivo a abrir, ao Ministério 
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da Educação e Cultura, crédito especial de CrS 
2.520.700.000 (dois bilhões, quinhentos e vinte milhões e 
setecentos mil cruzeiros) para o fim que especifica. (Pro
Jeto que se transformOu na Le1 n' 7.281, de ll de de
zembro de 1984.) 

N9 47/85 (n' 536/84, na origem), de 11 de dezembro 
de 1984, referente ãó Projeto de Lei n9 23, de 1984-CN, 
que autoriza ·o Poder Executivo a abrir ao Ministêrio da 
Saúde crédito especial até o limite de CrS 3.404.505.000 
(três bilhões, quatrocentos e quatro milhões, quinhentos 
e-cinco mil cruzeiros) para o fim que especifica. (Projeto 
qu_e se trans-formoU na Lei n9 7.282, de 11 de dezembro 
de 1984.) . . - . . 

N' 48/85 (n' 537/84, na origem)_. de 11 de dezembro 
de 1984, (eferente ao Projeto de Lei n~' 248. de 1984 (n9 
4.694/84, na Cãsa de origem) que a_utOriza --o Poder ExC
cutivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, Ci-é
dito especial no valor de Cr$ 3.312.030.000 (três bilhões, 
-trezentos e doze_ milhõeS e trinta- mil cruzdros);-para- o 
fim que especifica. (Projeto que se transformou na Lei n9 
7 .283, de 11 de dezembro de 1984.) 

N• 49/85 (n' 538/84, na origem), de 11 de dezerribro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei 154, de 1984 (n9 
5.529/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a Pensão 
Pcilicial-Militar das Polícias-MHitai:eS doS Territórios Fe
derais do Amapá e de Roraima, e dá outras providên
cias. (Projeto -que-se transformou na Lei n9 7.284, de 11 
de dezembro de 1984.) 

N9 50/85 (n' 539/84, na oiigeni), de 11 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei 043, de 1984 (n9 
2.029/83~ na Casa de_origem), que autorizã a reversão ao 
Munícípio de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, 
do terreno que menciona. (Projeto que se transformou 
na Lei n•1.285, de 11 de dezembro de 1984.) 

N~' 51/85 (n~' 542/84, na origem), de 18 de dezembro 
de_ 1984, referente ao Projeto de Leí 212, de 1984 (n9 
4;058/84, na- Casa de origem), que concede pensão eSpe
cial a Marcelle Jaulent dos Reis (Beatrii Reynal). (Proje
to que se transformou na Lei n9 7.286, de 18 de_dezembro 
de 1984.) · 

N9 52/85 (n9 543/84, na origem), de 18 de dezembro 
de 1984, referente ao ProjetQ de_ Lei 75, de 1983 
(3.555/84, -na Casa de origem), q~e _diSPõe -sObre a regu
lamentação- da-Profissão de mUseólogo. (Projeto que se 
transformou na Lei n~' 7.287, de 18 de dezembro de 

. 1984.) 

N9 53/S5 (n' 547/84, na origeffi); de 18 de dezemhro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei 4.112, de 1980 (n9 
211/83, na casa de origem), que acrescenta parágrafo ú
niCo io art. 39 da Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro di 1950, 
que trata- da asSistêricia jUdiciária aos n"ecessitados._(P-ro
jeto que se transformou na Lei n9 7.288, de 18 de de
zembro de 984.) 

N9 54/85 (n9 549/84, na oiigi:in), de 19 dC: d~zembro 
de 198LJ., referente ao PrOjetO de" Lei 243---:- de 1984 (n9 
1.3~}83, na CaSa de origem), qUe define_ a: a(ivídade do 
Tran·sportador Rodovíárlo AutóriciffiO de bens e dã. ou
tras providências. (Pfojeto que se transformou na Lei n9 
7.290, de 19 de dezemliro de 1984).-

N9 5?/85 (ri~" 550/84, na origC:m), de l!fOe dezembro 
-de 1984, rererC:nte ao Projeto d~Lei 17, de 198:4-CN,_que 
dispõe sobre aS atíVídades dã. equideocultura no P2fs e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
nv 7.291, de 19 de dezembro de 1984.} 

N9 56/85 (n' 551/84, na origém), de f!1-dt: âezenlbrO 
de_ 1984, referente ao Projeto de-Lei 237, de 1984 (n' 
3.991/8<. na-_ CaSa de origem) que autoriza o Departa
mento Nacional de Registro do Comércio a estabelecer 
modelos-e_ cláusulas padronizadas destinadas a simplifi
car a constituição de sociedades mercantis. (Projeto que 
se transformou na Lei n~' 7 .292. de 19 de dezembro de 
1984.) 
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N9 57/85 (n' 552/84, na origem), de 19 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei 241, de 1984 (n' 
3.992/84, na Casa de origem) qUe attera a denominação 
e o Vã.lor de vencimento mensal dos cargos que específica 
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n'l 7.293, de 19 de dezembro de 1984.) 

N9 58/85 (n' 553/84, na origem), de 19 de dezembro 
de 1984, referente ao Projeto de Lei 156, de 1983 (n9 
604/83, na Casa de ori&em), que autoriza Õ Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a 
doar o imóvel que menciona. (Projeto que se transfor
mou em Lei n~> 7.294, de 19 de dezembro de 1984.} 
N• 59/85 (n~" 554/84, na origem), de 20 de dezembro de 
1984, referente ao Projeto de Lei 169, de 1984 (n9 
3.0"13/84; na Casa de origem), que concede pensão espe· 
cial a Inaldo Raul de Araújo e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou em Lei n' 7.296, de 20 de de
zembro de 1984.) 

N• 64/85 _(n9 556/84, na origem), de 20 de dezembro 
de 1984, referente ao ProjetO de Lei 233, de 1984- (n' 
3.140, na Casa de õrigenl), que dispõe sobre a c_riaçãÕ de 
Cargos rlõ Quadro Pe"rril3nente da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Goiás e dá outras provi
dências~ (P:rojeto_ que se transformou na Lei n9 7.297~ de 
io de"dez.éínbro de Í984.) 

OFICIO DO. PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

N9 S/1/85 (n9 05/85-P/MC, na origem), de II de feve
reiro de 1985, encaminhando ao Senado Federal c6pias 
das nota_s taquigráficas c dos acórdãos proferidos pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos dos Recurs-os Ex
traordinários n9s 63.357 e 63.665, do Estado do PRrá, os 
quafs declaram a inconstitucionalidade do art._ 11 do 
Decreto~tei Federal 554, de 25 de abril de 1969. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.)_ 

A VISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA lJNIÀO. 

N9 706-SP/84, de 14 de c!_ezembro, encaminhando có· 
pias do inteíro teor do Relatôrio proferido pelo Ministro 
Fernando Gonçalves, acolhido pelo plenário daquele 
Tribunal, acerca de informação requerida à SEST sobre 
o montante de i-J:Ivestimentos materialmente significati
vos mantidos pela União em diversas empresas, e que, 
por força da Lei n' 6.525/78 ficaram fora da jurisdição 
daquela Corte de Confas. 

OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
N9 1.101/84, de 13 de dezembro de 1984, encaminhan

do autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n' 32, de i981 
(n~" 3.()-33/76, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 49 da Lei n' 5.594, de 29 de dezembro de 1964, que 
regula a profissão de corretor de sCguros. (Projeto que se 
transfçrmou na Lei n~' 7.278, de 10 de dezembro de 
1984.) 

N9 1.102/84, de 13 de dezembro de 1984, encaminhan
do autógrafo do Projeto Qe Lei da Câm8.ra n~' 61, de 198l 
(n~' 2.014/79. na Casa de origem), que acrescenta pará
grifos ao art. 145 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiio de 
f973- Código de Processo_Civil. (Projeto que se trans~ 
formou na Lei n9 7.270, de 10 de dezembro de 1984.) 

sorrcifarido- a retificação em projeto de lei: 
N:' l.l03/84, de 17 de dezembro, solicitando sejam fei

tas retificações que encaminha ao Projeto de Lei da Câ
mara n9 130, de 1984 (n9 2.769/83, naquela Casa), queal· 
terã. dispositivos do Decreto-lei n9 7.661, de 21 de junho 
de 1945 - Lei dei F3.1ências. 
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Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 
N" 1.048/84, de 23 de novembro de 1984, comunicanM 

do a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 80, de 1984 (n\" 191/83, na Casa de ori
gem), que fixa o eretivo da Polícia Militar do Território 
Federal de Roraima e dã outras providências. (Projeto 
enviado à sanção em 23-11-84.) 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
Usta n'i' 001 de 1985 

Em l'i' de março de 1985 

Manifestações contrárias ao PLC IJ9 59/83_ (Organi
zação Sindical): 

-do Sindicato de Hotêis, Restaurantes, Bares e Simi
lares de Brasflia - DF; 

- da Assembléia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso -_ MT; 

-da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais- MG; 

-da Associação Comercial e Industrial de Uberaba 
-MG; 

-da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
-PR; 

-da Federação dos Trabalhadores da Indústria de 
Pernambuco - PE; 

- do Sindicato de Petropólis - RJ; 
-da Federação dos Trabalhadores das Indústrias de 

Construção Mo bilíária - RJ; 
---da Associação Profrssional dos Empregados em 

Sindicatos de Cricidma - SC; 
-do Sindicato dos Empregados em EstabeiCcimentos 

Bancários de Oswaldo Cruz - SP; 
-da Federação das Indústrias de São Paulo - SP; 
- do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - SP; 
-do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de-

Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de São Pau~ 
lo- SP. 

Manifestações Contrãrifts ão PLS n'l 88/84 (lnstltUi a 
Utilização de Agentes Químicos Desfolhantes e Agrotóxl~ 
cos): 

-da Sociedade de Eco'Iogia e do Meio Ambiente da 
Região de Araraquara - SP; 

- da Câmara Municipal de Bauru --SP; 
-da Câmara Municipal de São José dos Campos-

SP; 
-da Prefeitura Municipal de Tupã - SP; 
- do Deputado Carlos Renan Kurtz. 
Manifestações Contrárias a Projetas: 
-do Conselho Regionaf de TécniCos de Adminis-

tração - ES, ao PLC n'i' 05 /83; · 
-da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo-

ES, ao PL no 3.322/84; . 
-da Associação Comercial de Minas Gerais- MG, 

ao PLC n• 14/84 e ao PLS 26/84; 
-do Sindicato Metabase de Congonhas, Belo Vale e 

Ouro Preto- MG, ao Decreto-lei n-9 2.100/83; 
- da A5:sociação dos Func10nã.rios do Banco Na cio

na! da Habitação-R}, ao Decreto-lei n'i' 2.100/83; 
-da Confederação Nacional da Indústria- RJ, ao 

PLC n• !2!/83 e aos PLS n•s 208, 265/83 e 07 /83; 
-da Federação dos Contabilistas no Estado do Rio 

de Janeiro- RJ, ao PLS n'i' 18/84; 
-do Instituto dos Advogados BrasileiroS - RJ, ao 

PLC n• 111/84 e aos PLS n•s 6.331/82, 2.644/83, 360,. 
3.100, 3.4!5 e 3.673/84; 

- da Câmara Municipal de Paulínia - §p, ao PLC n9 
145/75; 

-::-da Associação Comercial de São Paulo- SP, ao PL 
n• 628/83; 

-da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo ~ SP, ao PLC n• 104/83; 

-da Federação do Comérció do EstadO de São Paulo 
- SP, aos PLS n9s 237/83, 11/84 e- aos PLC n'i's 110 e 
130/84; 
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-da Federação e Centro do Comêrcio do Estado de 
São Paulo- SP, aos PLC n'i's 31, 70, f18 e 130/84 e aos 
PLS n•s 38/84 e PLN 10/84; 

-do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - SP, 
ao· PLS 18/84; 

-do Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral no 
Estado de São Paulo-SP, ao PLS n'i' J35 /81. 

Manifestações favoráveis à PEC n9 20/83 (Restabelece 
Eleições Diretas para Presidente da Repúblcia.): 

-da Assembléia Legislativa de Maceió - AL; 
-da ASsembléia Legislativa de GÕiânia - GO; 
- da Assemblêia Legislativa de São Lui~ - MA; 
-da Assembléia -Legislativa de __ Belém_- PA; 
-da Assembléia Legislativa de Curitiba - PR; 
-da Assembléia Legislativa de Florianópolis - SC; 
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP; 
- ~a Câmara Municipal de Salvador - BA; 
-da Câmara Munfcipal de Fortaleza - CE; 
-da Câmara Municipal de Vitória - ES; __ 

- -da Câmara_ Municipal de Cachoeiro d~ ItaPerrliriJll 
-- ES; . . 

-da Fundação Pedroso Horta do ESpírito_ Sa~to -
ES; - .. 

-dei Sindicaio-dos Empregados das Empresas de Se-
guros do Espfrito Santo - ES; _ 

-da CÂmara Municipal de Cuiabá :- MT; 
-da Câmara Muflícipal de Diamantino - MT; __ 
-da Câmira-Municipal de-C-ampo Grand~- MS; 
- cia CâmaÍ'~ Municipal de Afaguari ....:..." MÜ; 
- da Câmara MUlliCipal de- Belo florizd"~te - MG; 
-da Câmra.Municipal de Mateus Leme-:- MG; --
-da Câm-ara Municipal de Rio Maria- PA; 
-da C_âmara Municipal de Ba_rracão --_ PR; 
-da Câmara -Municipal de cãmbé - PR;-
- da Câmara Municipal de Mandaguari- PR; 
-da Câmara Municipal de Mandaguaçu - PR; 
-da Câmara Municipal de Toledo - PR; 
-da Câmara Municipal de João Pessoa - PB; 
--.da Câffiara-Muriicipal de Mogeiro- PB; 
-da Câmara Municipal do Recife - PE; 
.:::.... da Câmara Municipal de Igarassu -:-- PE; 
-do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

dÕ ~PiaUí'"- PI; 
-da Câmara Municipal de Barra Mansa - RJ; 
-da Câmara Municipal de Alegrete - RS; 
-.,...di Câmãra de VereadoreS de Flores da Cunha -

RS; 
-da. Câmara-Munici~~~- de Sant' Ana do Livramento 

-RS;. . -

------.:....da Câmara Municipal de Porto Alegre- RS; 
- do Sindicato Nacional de Arquitetos - RS; 
,;__ do Presidente da AssÕciação Riograndense de Pre

feitos do Partido Democrático Brasileiro do Rio Graiide 
do Sul- RS; .. . . 
~~da--ASsociação d;S -Câmaras Municipais-do ~io 

--Grande - RS; 
-da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul- RS; 

__ - dã. Câmã.ra Municipal de Balneâri_o Ca!71boriú- SC; 
-- d·a- Câmara M u'nicipal de Chapecó - SC; 
-da Câmara de Vere~dores de Ciíciúma- SC; 
-da Câmara dé-Vereadores de Iç.Íra- ~C; 
-da Pfefeitura Mlii11Cipal de" Inlbituba - SC;-
....:._ da Câmara de Vereadores de Jainville- SC, 
~da Juventude Democrática Municipal de Florian6M 

-polis - se; - _ 
-da Câmara de Vereadores de Palma Sola_- SC; 
-da Câmara -Muilícipal de Urussanga- SC; 
-da Prefeiturã Municipal de Xavantina- SC; 
-da Câmarà" MuÓicipal de A.ndradina - SP; 
-da. Câmara Municipal de Aparecida- SP; 
·-' d~ ~âmara Municipã.I de Avaré _- SP; 
- d~a Câmara Municipai de Cabreuva - SP; 
-da Câmara Municipal de Caçapava - SP; 
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- da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista - SP; 
-da Câmara Municipal de Cajamar- SP; 
-·da Câmara_ Mu_n_icipal de Casa Branca --SP; 
-da CiÚÍlara Municipal de Catanduva - SP; 
-_da Câmara Municipal de Cotia·- SP; 
-da Câmara -Municipal de Cubatão -- SP; 
-da Câmara Municipal de Descalvado - SP; 
-da Câmara Municipal de Diadema - SP; 
-da Câmara Municipal de Embu - SP; 
-da Câmara Municipal da Estância de Amparo -

SP; 
-da Câmara Municipal da Estância de Atibaia -

SP; 
-da Câmara Municipal da Estância Turística de_Jtu 

- SP; ~ 
- da Câmar_a M unicip"al de Garça - SP, 
- da Câmara Municipal de General Salgado - SP; 
-da Câmara Municipal de Granada- SP; 
- da Câmara M u_n_icipal de G u3.rulhos - SP; 
-da Câmara Municipal de Ibiúna- SPi 
-da Câmara Municipal de Indaiatuba - SP; 
-da Prefeitura da Est.ância _Tuxís_tic_a -de Itu - SP; 
-dO-Presidente da Subse:ção da Ordem do Advoga-

dos do Brasil em Itu - SP, 
-da Câmara Municipal de Laranjal Paulista- SP; 
-da Câmara Municipal de Marília- SP; 
- da Câmara Municipal de M auâ -- SP; 

_-da Câmara Municipal de MOgi Guaçu- SP; 
-da Câmara Municipal de Novo Horizonte- SP 
-da Câmara Municipal de Ourinhos - SP; 
-da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista- SP; 
-da Câmara Municipal de Pereira Barreto- SP; 
- da Câmara Municipal de Piracicaba - SP; 

- da Câmara Municipal de Pindamonhangaba - SP; 
-da Câmara Municipal de Pompêia - SP; 
- da Câmara Municipal de Presidente Prudente -

SP; 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto _.:.._ SP; 
-da Câmara Municipal de Sales de Oliveira - SP; 
-da Câmara Municipal de Salto de Pirapora- SP; 
-da Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste -

SP; 
-da Câmara Municipal de Santa Isabel - SP; 
- da~Câmara Municipal de SantO André- SP; 
- da Câmara M uniciJ)al Santo Antonio de Posse ~ 

SP; 
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul -

SP; 
..,.... da Câmara Municipal de São José dos Campos

SP; 
- da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo -

SP; 
-= da Câmara Municipal de São José do Rio Preto -

s~ 
--da Câmara Municipal de São Paulo - SP; 
-:- da Assessoria de Imprensa de Ordem do Advoga-

dos do Brasil Seção de São Paulo -:- SP; 
- da Federação das Associações de Engenharia, Ar

quitetliia_e Agrõriõmia- do Estado de São Paulo
SP; 

- d.o SiD.dicato dOs-Jornalistas Profissionais no EStã
do de São PaUlo - SP; 

-do- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tobias 
Barreto - SP; 

- da Câmara Municipal de Serrana - SP. 

Manifestftções favoráveiS às PEC és 19, 43/83 01/84 
(Inviolabilidade dos Deputados Estaduais e Vereadores no 
E11:ercíclo do Mandato): 

'""""do Encontro d,e Vereadores do Pará- PA; 
-da Câmara Municipal de Barra do Pirai- RJ; 
- da Càm-ãfa M unidPal de Os6rio - RS; 
- da Câmara de Vereadores de Araraguã - SC; 
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-da Câmara Municipal de Diadema --SP; 
-da Câmara Municipal de Guarulhos - SP; 
-da Câmara MuniciPal de Marília- SP; 
- da Câmara M unicípal de Pindamonhangaba - SP; 
-da Câmara Municipal de Quintana - SP; · 
-da Câmara MuniCipal de São José do Rio Preto-

SP; 
-da Câmara Municipal de São Josê dos Campos

SP; 
-da Câmara Municipal de Toledo - SP. 

Manifestações favoráveis ao PLS n~> 133/84 (Correção 
Automática do Salário e Reajustes das Prestações -
BNH): 

-da Câmara MuníCfpal de Colatina- ES; 
- da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

- RJ; 
-da Câmara Municipal de Bilac - SP; 
-da Câriiara-Munícipal de Ribeirão Preto- SP; 
-da Câmara MuniciPal de São Carlos - SP; 
-da Câmara_. MuniCiPal de Araçatuba - SP; 
-da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP. 

Manifestações favoráveis ao PLC n~ 118/84 (Novo Có~ -
digo Civil): 

-da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino 
-RJ; 

-do Instituto dos_ Advogados Brasileiros - RJ; 
- da Câmara Municipal de Américo Brasiliense .....:: 

SP; 
-da Câmara Municipal de Catanduva- SP; 
-da Câmara Municipal de Es_tância de Cananéía.-

SP; 
-da Câmara Municipal de Monte Alto .....:..- SP; 
- da Câmara M unidp-al de Sãilto Antônio de Posse 

-SP; 
-da Câmara Municipal de São Paulo - SP; 
-da Federação e o _ _centro das IndústriaS - SP; 
-da Ordem dos Advogados de São- Paulo --SP. 

Manifestações favoráveis a Projetas: 
- da Câmara M unidpal de Palmeira dos lndios -

AL, ao PLS n' 95 /84; 
-da câmara Muriicípal áC AUrilândia - -00, ao 

PLS n' 51/84; 
-da PrefeitUra MUnicipal de Axíxã __: GO, ao ProjC: 

to de Lei Complementar n<? 01/83; 
- da Associação dos Engenheiros Rodoviârios- Es", 

ao PL no 5.816/81; 
- do Centro de Ciências Jurídicas e EconômlCas dã __ _ 

Universidade Federal- ES, ao PL n<? 2.424/83_; 
-do Senhor Silvano Bragatto - ES, io -PL ri<? 

2.916,783; 
- do Conselho de Contabilidade - GO, ao PL n9 

3.204/84; 
-da Ordem dos Advogados de Mato Grosso- MT, 

ao PL no !.529/83; _ 

-da Associação Comercial de Minas Gerais- MG, 
ao PLS no 03384 e PCL no .!30/84; 

-da Associação dos Engenheiros Agronômos- PA, 
ao PL n<? 07 JS4; 

-do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia- PR, ao PL n<? 1.529/83; 

-da Cãmara Municipal de Maringá _:_PR, iO-PL n~ 
!.075/83 e 2.859/83; 

-da Confederação N<icional da lndústriã- lU, ao 
PLC no 217 e 247/83; 

-do Instituto dos Advogados_ Brasileiros ~ RJ, aos 
PLC nos 96/81, 212/83, PLS no 266/81 e PL n•s 5.4.45, 
5.701/81,1.452,1.497,1.740, !.677/83, 3.601 e3.634/84; 

- do Secretariado N acionàl dos Trabaihadores nas 
Empresas Estatais- RJ, ao Decreto-lei n<? 2.100/84; 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Energia Elétrica e da Produção do Gá.s - RJ, ao PLC 
100(78; 

-Universidade Federal do Rio -de Janeiro- RJ ao 
PLC no 75/83; 

........... da Câmara Municipal do Bom Princípio- RS, ao 
PLS n~ 51 /84; 

-do Instituto dos Advogados do RiO Grande do Sul 
--' RS; ao PL no !.701/83; 

- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Destilação e Refmação de Petróleo de Campinas e Pauli
aia- SP, ao Decreto-lei n<? 2.100/83; 

-da Câmara Municipal de Marília- SP, aos PL n<?s 
!.942, 1.574, 2.304 e 2.877/83; 

- da Câmarã: M:unícípal de Mogí das Cruzes ~ SP, 
ao PL no 3031/84;-

- da Câriüirã Municipal de São José: dos Campos
SP, ao PL n<? _3031/84; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, ao 
PLS no 139 [84; . 

-do SindiCato dos Vigias Portuários de Santos~ SP, 
ao PL n• 818/83; 

-da Associação Comercial de -São Paulo - SP, ao 
PLC no 88(84; 

-da Associação dos Adv_ogados de São Paulo- SP, 
aos PLC 124(84, PL nos 628, 1.558, 3.100 e 3.62Yf84; 

-da A-ssOciação Brasileira das -Conlj)anhilis Abertas 
- SP, ao_Decn~to-lei n~ 2.1"33/84; _ 

- do Conselho Nacional dos Técnicos de 2<? Grau nas 
Áreas da Arquitetura e EOgenharia --SP, à Lei n\0 
5.524/68; -- . -

da Federa-ção e Ceiltro do_Comércio -SP, ao PLC 
n078/84; . - - . -- - · -

_:,-da Fedeiâ:Ção Nacional dos Bancos- SP, ao PLC 
no 88/82; -

-da Câmara Municipal de Vinheto- SP, ao PLS n<? 
95(84. 

Diversos: 
-da Assembléia Legislativa do Recife- PE, apoian

do o projeto de lei que garante indenização, pensão ou 
ressarcimento aos Prefeitos ao término de seus manda
tos; 

-da A~_çmbléia Legislativa de São Paulo- SP, pro
testando contrao_ não_ cumprimento do art. 19, inciso I, 
da Constituição Federal; 

.;::dã Câinar~ Municipal de Frei Inocê~cí~- MG, a
poiando o movimento dos professores da U Diversidade 
Fe9eral_ pelo reajuste salarial; 

-do Líder da Bancada do_ PDS- PR, reivindicando 
alterações na Legislação Comercial; 

-da Câmara Municipaf de Arroio do Tigre - RS, 
contra alteração constitucional que permite aos Prefeitos 
se ausentarem de seus Municípios até 15 dias, sem li
cença; 

-da Câmara Municipal de Esteio - RS, stig6-indo 
melhor aproveitamento na distribuição tributária da ren~ 
da nacional; - -

-da Câmara Municipal de Bãtatais ~ SP, sugerindo 
apresentação de projeto cancelando a dívida dos Municí
pios brasileiros junto ao lAPAS; 

-da Câmara Municipal de Diadema- SP, sugerin
do ampliação dos benefícios provenientes do 13<? salãrio 
a todos os Funcionários Federais; 
~da Câm~ra Municipal deJaú- SP, sugerindo pro

jçto de lei criando um posto da SUNAB em todas as Pre
feituras MunicipaiS do País; 

- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, su-
-gerindo altt::ração na Constituição Federal dando direito 
de voto aos cabos e soldados das Polícias Militares, Esta
duais e das Forças Armadas; 

-_da Câmara Municipal de Votuporanga- SP, suge
rindo extinção do Decreto de Desapropriações. 

Expedientes encamfrihados às Bacandas Estaduais. 
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- da Assembléia L~gislativa de Salvador - BA, rei
vindicando extensão das prerrogativas parlamentares 
aos Deputados Estaduais; 

-da Assembléia Legislativa do Recife- PE, reivin- -
clicando urgência na conclusão da obra da Barragem da 
Hidroelétrica de ltaparica; 

-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, soli
citando rejeição de projetes que visem alterar a forma de 
pagamento do 13<? salário; 

-da Câmara Muncipal de Macei6- AL, solicitando 
às autoridades competentes modificaÇão no parágrafo 1~ 
da ConstituiÇãõ- Federal; 

-::~a Câmara M_unicipal de Ibiporã- PR, sugerindo 
elaboraçilo de propostas essencialmente voltadas ãos tra
baJhadores rurais e suas familia~ 

-da Câmara Municipal de Marília- SP, sugerindo 
alteração na ConstituiÇão Federal dando direito de voto 
aos cabos e soldados da Polícia Militar e das Forças Ar
madas; 

-da Câmara Mulíl.Cipal de Mogi das Cruzes- SP:_ 
a) apoiando as_demais_Câmaras Municipais nas pro

postas benéficas aos trabalhadores rurais e seus depen
dentes; 

b) encaminhando moção de protesto pela cobrança 
do Fundo Nilcional de TelecomuniCaÇões; 

c) parabenizando o Ministro da Previdência e Assis
têricia Social por sua atitude em relação aos Convênios 
com o INPS~ 

....._da Câmara Municipal de São José dos Campos
SP: 

a) solicitando que o 13<? salário se estenda a todos o_s 
Funcionários Federais; 

b) encaminhando moção- de aplauso pela divulgação 
do _excelente_trabalho do professor Moacyr Benedicto de 
Soui:a;--nã Revista dos Tribunais; . 

c) solicitando às autoridades competentes rigor na 
apuração dos atas de terrorismo ocorridos em Belo Ho
rizonte, confr:.~ o Doutor Célia de Castro; 

-da Câmara Municipal de Suzano - SP, reivindi
cando mudança no critério de devolução de pagamentos 
indevidos ao JAPAS. 

Expedientes encaminhados às lideranças partidárias: 
- da Assembléia Legislativa de Macei6- AL, solici~ 

tando todo empenho para que o pleito eleitoral seja apu
rado por computador; 

- da Assembiéi:aJ...egislativa de São Luís -MA, en- , 
caminhando moção de protesto pela reunião convocada 
para escolha dos Oelegados ao Colégio Eleitoral; 

.,.,.. da Assembléia Legislativa de Belo Horizonte -
MG: 

a)sugerindo regulamçntação da Lei de acesso ao curso 
Superior, sem comprovação do curso de II Grau; 

b )solicitando providências para o menor desampara~ 
do; 

c~reivindícação às Compãnhias Telefônícas para- que 
aumenie o- número de impulsos para 150-por dia;-

d)contra regülamentá.çãO do aborto; 
---.::.:.-da Câmara Municipal de Maria Fé- MG, parabe
nizando o Senhor Vice-Presídente da República e demais 
líderes polfticos pefa atuação no fortalecimento da De-
mocracia neste País; --

- da Câmara Municipal de Alegrete - RS, p-rotes
tando pe(o comportamento do Senhor José -Milton 
Dallari, pela maneira deselegante com que recebeu a co
mitiva gaúcha de orizicultores em BrasHia; 

-da Câmai-a Municipal de Passo Fundo- RS, pro
testando peJo n-ovo- pfeço dos combustíveis; 

- da União dos Legislativos da Fronteíra Oeste-
RS, reivindicando alterações na Consolidação das Leis 
do Trabalho; 

-.da Câmara _Municipal de Bragança Paulista- SP, 
solicitando que a cota de Arrecadação Tributária Nacio
nal, seja destinada aos Estados e Municípios brasileiros; 

-da Câ:mara Municipal de Jundiâi --SP, encami
nhando moção de protesto ao_ Colégio Eleitoral; 
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- da Cãmara Municipal de Mauá- SP, solicitando 
mudança no sistema carcerário brasileíio. 

O SR. PRESIDENTE {Martins Filho) - Do Expe
diente lido_ constam os Projetas de Lei do Senado n9 I, 2 
e 3, de 19.85-DF, que riceberào emendas, pelo prazo de. 
cinco sessões. ordinárias, perante a primeira comissão a 
que foram distribuídos, nos termos do art. 141, -item II, 
alíne<\ "b", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (:Martins Filho)=._ O O~fício f.i9 
1.103/84, do Sr. 1~>-SecretáriO--da-Cámara dos Deputa
dost constante do expediente lido, será arquivado, uma 
vez que a matéria à qual Se refere já se transformOu na
Lei n~> 7.274, de lO de dezembro de 1984. 

Sobre a Mesa, Mensagem que será lida pelo Sr. ]'?

Secretário. 

É lida a seguinfe 

MENSAGEM N• 13, DE 1985 

(N9 046/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cionaJ: 

Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a reti
rada da Mensagem n"' 244, de 5 de julho-de 1984, relativa 
ao Projeto de Lei da Câmara n717l, de- 1984 (n9 3.989, de 
1984, na Casa de origem), que ''concede pensão especial 
a Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, ex
Arcebispo de Niterói-RJ'', tendo em vista o falecimento 
do beneficiário. 

Brasília, 21 de janeiro de 1985. -João figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
ci<l defere a solicitação e deteTinina o-arqUivamento defi
nitivo do Projeto de Lei da Câmara n"' 171, de 1984, · 

Sobre a Mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. H
Secretário. 

É lido o seguinte 

MENSAGEM N• 60. DE 1985 
(N"' 548/~, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede_
ral: 

Tenho a honra -de comunicar a VOssas Excelências 
que, nos termos dos artigos 59, tlarágrafo }9, e 81, itenS 
lii e IV, da Constituição, resolVi vetar, em parte, o Pro
jeto de Lei do Senado n"' 121, de 1984 (DF), que "dispõe 
sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Mili
tar do Distrito Federal e dá outras providências". 

Incide o veto sobre: a expressão "ou haja completado 
30 (trinta) anos de serviço" constante do "caput" do ar~ 
tigo 23; o parágrafõ 29 do artigo 35; os parágrafos ]9, 29, 
39 e 5" do artigo 37~ os itens 1I e III do útigo 50; os inci
sos I, II e II do põ:lrágrafo 19 do <:~.rtigo 50; o parágrafo 39 
do artigo 60; o paró.grafo único do artigo 81; o artigo 89; 
o artigo 90; O ucaput" do artigo 91 c a expressãQ "a qual 
será efetivada com u remuneração calculada com base no 
soldo integral do posto" constante do seu parágrafo J9; a 
expressão "a qual serâ efetiV3da., com a remuneração 
calculada com base no soldo integral do posto, quando 
não contar 30 (trinta) anos de_serviço" constante do inci
so 11; inciso III e o pai-ágl-afo s9 do artigo 92 .. 

A expressão "haja c_ompletado trinta anos de serviço"-, 
constante do artigo 23, contraria os altos_ interesses da 
Administração porque nega-lhe a possibilidade de con
tar, por mais tempo, com a gama de conhecimentos e ex
peiiénda:S acumuladas ao longo d~ ti-ln ta anos de serviço 
do policial-militar. 

Além disso, contraria o estatuto dos Militar(!.S (Lei n"' 
6.880, de 9-12-80) e os artigos 24 e 25 do Decreto-lei n~ 
667, de 2 de julho de 1969, que não prevêem abertura de 
vaga por ter o militar completado mais de 30 anos de ser
viço. 

DlÁRlO_ DOCONGRESSO NACIONAL(Seção}l) 

O § 29 do artigo 35, ao dispor que .. compete ao Co
mando da Polícia Militar planejar o emprego da Corpo
ração", contraria o que prescreve o artigo 4"' do Decreto
lei n9 667, de 1969, na redação dada pelo Decreto~lei n9 
2.010,_ de 12 de janeiro d~ 1983, bem assirr1: os_regulamen
tos vigentes qUe regulam situações nas quais a responsa
bilidade pelo emprego das Polícias Militares_ é do .Co
mandante do E~êr_cito, Comandan!e M_ilit?._r de Área ou 
de Rêgião ·Militar. - · 
--De acordo com o S ]9 do artigo 37 o CUrSo Superior de 
Policia passO:! a ser prê-requlslto para o oficial superior 
poder ser designado para os cargos que.especifica. ESsa 
exigência não pode ser acolhida porquanto a Polícia Mi
litõ:lr não dispÇie desse curso. Na forma do artigo 12, letra 
b, do_ Decreto-lei n"' 667, de 1969, para a promoção ao 
poMo de Coronel não é exigido o referido curso se não o 
possuir a Corporação. 
-o§ 39 do artigo 37, estabelecendo que para o provi

mento de cargo o Capitão PM deve possuir o Curso de 
Aperfeiçoanrento de Oikiais, conflita com o previsto no 
artigo 12, retru a, do Decreto-lei n<:> 667, de 1969, que de
tenni:na seja o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais PM 
exigido à qualificação para o Oficialato Superior, não 
p9den~o ser exigível par? o exercício de cargo privativo 
do posto Qe C:::~pitào PM. Para esse posto a qualificação 
ê dada no Curso de Formação de Oficiais. 

Erri COnseqüência, fica pref~di~·do o dispOSto no § 2<:> 
do artigo 37. 

O § 5<t do artigo 37 assegura aos Oficiais -PM_ Çm Aca
demias Militares que são estabelecimentos de Cnsino des
tiilãdos exclusivamente à formação de Oficiais das 
Forças Armadas. 

_Talvez a re_dação que se almejava foss.~.~'Academia de 
~lícia ['1iHta(~ Nesse caso, no entanto, seria intervir na 
economia interna dos Estados. -
--0 i(ém II do artigo sO ass.e&:u~a ao policial-militar a 

percepção de rerri:uneração correspondente ao grau hie
rárquico superior ou melhoria da mesma. Colltraria o 
artigo 24 do Decreto-lei n9 667, de 1969, que veda atriM 
buir condições a policiaiMmilitar superiores às que forem 
atribuídas por lei ou regulamento ao pessoal das Forças 
Armadas. O Estatuto dos Militares concede ao Oficial 
proventos calculados sobre o soldo correspondente ao 
posto _ _imediat.o ao ingressar na inatividade se contar 
mais de 30 ãnos de serviço e Dão simpleSmente 30 an~s 
de serviço. 

o item _indo artigo 50 asseg~ra ao poli~-ial-mÜÚar re-
~~;~iiúação igtegral correspondente ao grau-hierárquico 
quando ao ser transferido para a inatividade, ex-officio 
ou por ter atingido a idade limite de permanência na ati
vidade no posto ou graduação não contar 30 anos de ser~ 
viço. T_al_ condição de remuneração não é concedida aos 
militares .da.s FÕrças Armadas. Assim esse dispositivo 
contraria- o disposto no item III do ártigo SO_do Estatuto 
dos Militãr~, que-co~ifica o estabelecido no§ 7"' do arti~ 
go 93 da- COnstituição. 

Os üe_ns I, II e III do§ J9 9o artigo 50 também não po
derão ser acolhidos, porquanto confiitam com o previsto 
no a_rtig_~ 50 dt? ~statuto_ dos Milit?-r~. que concede essa 
faculdade de remuneração desde que o oficial ou a praça 
conte- in3.ís de 30 anOs e não somente _30 anos:· 

O § 39 do artigo 60 exige para a promoção ao posto do 
Coronel PM po~sua o O~cial à época da promoç_ão Cuf~ 
so Superior de_-Polída. · -

NãO exiSte ainda ml Polícia Militar do Distrito Fede
ral o _Çurso S1:.1_periOr ~t! PolíCia-. Contraria, -pois, o -pres
o;:ri_to no artigo_l2, letra b, do Oecreto-lein9 667, de 1969, 
que ·só exige essa coildiç-d.o- se e;xistir na COrporação o 
mencionaç[o ClJr&o~ _ .-

0 Parágraf~ úniCo dO ã.rtigo· 81 regula o tempo que o 
policial-militar deve permanecer nos quadros da Corpo
rãção_,_ após ter estado agregado em .funções de natureza 

_o_u __2_e íntereSse policial-Militar. Não há por que acolher 
o que prescreve esse .dispositivo, considerando õ que es
tabelecem os§§ 89, 99, 10, II e 12 do artigo 6_9 do Decreto-
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lei n9 667,_de 1969, na redação dada pelo Decreto-lei n9 
2.0l0, de 1983. 

O disposto no artigo 89 implicaria ínativação de fato 
antes que ocõrram os atas legais que são necessários à 
inatívação de direito. Por outro lado, contraria os íflte
reS-seS aã--Administração, porquanto; 

a) nega à mesma Administração o tempo necessáriO à 
realização dosa tos Gue caracterizam o processo de inati
vação-do policial-militar e a este nega o tempo necessário 
para a passagem do cargo e encargos, ajuste de contas 
etc.; 

b) admite_ que o policlal-miHtar demitido ex-officio, 
por perda do posto e patente, seja agregado, o que é le
galmente impcrssível. 

O artigo 90 cria a figura di transferência para a reser
va remunerada ex-officio, excluindo a transferência a pe
dido. 

Estabelece a Cortstitulção (artigo 93, § 7"'fqu'e a lefes
tabelccerâ_-os limites de idade e outras condições de 
transferéncia para a initívidade dos militares das Forças 
Armadas. Essa Lei é a de n~> 6.880, de 9-12-80- Estatuto 
dos Militares. O citado artigo- 90 contraria o que a citada 
Lei estabelece (artigos 96, 97 e- 9"8). O artigo 25 do 
Decreto-lei n9 667, de 1969, manda aplicar ao pessoal das 
Policias Militares as_disposições constitucionais relativas 
às garantias, vantagens, prerrogativas e deveres, bem 
como todas as restrições aplicáveis aos militares das 
Forças Armadas. 

Não há como delxar de vetar o artigo 90. 
O artigo 91 dispõe que_a transferência para a reserva 

remunerada será efetuada ex-officio quando o policial
militar -~ompletar 30 anos de serviço. 

Conflita frontalmente com o que estabelecem os arti
gos 96 e 97 do Estatuto _dos Militares, e 25, letra b, do . 
Decreto-lei_n9 667, de 1969, todos combinados com o ar
tigo 93, § 79, da ConstituiçãO. Esses dispositivos legaís 
prevêem a inativação a pedido. 

A expressão. "a qual será efetivada com a remuneração 
calculada com base: no soldo integral do posto", cons
tante do§ 19 do artigo 91, estabelece condição de inativi
dade remunerada superior a que o Estatuto dos Militares 
concede aos integrantes das Forças Armadas. Contraria, 
assim, o disposto no artigo 93, § 79, da Constituição. 

O item II do artigo 92 eleva o tempo de permanência 
no posto de Coronel PM. A expressão "a qual será efeti
vada, com remuneração calculada com base no soldo in
tegral do posto, quando contar com 30 (trinta) anos d6 
serviço"-.~ contida no refeddo item II, é contrário ao íiite
resse da Admlnístr'ação, porquanto um Coronel PM, 
com apenas seis anos de permanência no posto, na maio
ria das vezes nã_o _possuindo triJ?.ta anos de ser\tiço.--ver
se-â prematura e Compulsoriamente transferido para a i
natividade. Além dá mais, não contando com 30 anos de 
serviço, os Oficiais PM só podem inativar-se com remu
neração proporcional ao tempo de serviço, por força do 
Decreto-lei n\' 667; de 1969. 

O item Jll do artigo 92 eS~abeleCe inatividade compul
sória pa-ri~ o lenenie-CQronel PM que estando no Qua
dro de acesso por Merecimento for preterido três vezes à 
promoção ao posto de Coronel PM, desde que na opor
tunidade sejam promovidos oficiais mais modernos. 

Esse dispositivo é piejudícial à Administração, visto 
que a quase totalidade _dos Tenentes-Coronêis se encon
tram longe de atingir a faixa dos 30 anos de serviço e as
sim hay~ria inativações prematuras e compulsórias. Se
rta t~rribém PrejUdicial aoS íilteresses dos próprios Ofi
ciais PM. Implicaria ãumento de despesa com essas 
ttailsferências púa á inatividade. 

Viola o artigo 24 do Decreto-lei n~ 667, de 1969. 
O § 59 do artigo 92 contêm disposições que são objeto 

__ de legislação específica - Lei de Remuneração da PolíM 
cia Militar do Distrito Federal. 

Aliás. o citado parágraío 59 trata apenas dos Oficiais, 
excluindo os praças, indo assim de encontro ao artigo 
!53,§ 1"', da Constituição. 





Março de 1985 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municfpios. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia recebeu, do Governador do Estado do Rio Grande 
do Norte, o OfíCio n'í' s/2," de 1985 (n'í' 39/85; na origem), 
solicitando, nos iermos do item IV do artigo 42 da Cons
tituiçãO, ·autorização dõ Senado! Federal a fim de que a
quele Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de USS 50,000,000.00 (ciriqUenta-milhões 
de dólares norte-americanos), para os fins que especifica. 

A matéria ficará aguardando, -na Secretaria-Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessãrios. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia recebeu, do Governador do Estado de Santa Catari~ 
na, os Ofícios n"'s S/3 a S/5;-de 1985 (n"'s 66 a 6_8/85, 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 operações de emprêsti~ 
mo externo para os fins que especifica. 

As matérias ficarão aguardando, na Secretaria~Geral 
da Mesa. a complementação dos documentos neces~ 

sários. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên~ 
cia recebeu, do Governador do Estado de Goiás, O Ofi~ 
cio n9 s/6, de 1985, solicitando, nos termos do item IV d.o 
artigo 42 da Constituição, autorizaÇão do Senado Fede
rala fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo extirno, no valor de USS 25,000,000.00 (vin~ 
te e cinco milhões de dólaies), -para o fim que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria,_-Óei'al da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Durante o 
recesso a Presidência recebeu as seguintes comunicações 
de ausência do p.3.ís: 

I. do Senador Nelson Carneiro, para cumprir mis
sões do Parlamento Latino-americano; 

2. do Senador João Castelo, em caráter particular, a 
partir do dia 28 de dezembro; 

3. do Senador Feinando Henrique Cardoso, de via~ 
gem à França e à Holanda, a paitir do dia 23 de janeiro; 

4. do Senador Roberto Campos, a partir de 9 di fe
vereiro, a fim de participar de seminário sobre a econo
mia brasileira; e 

5. do Senador Carlos Lyra, em carâter partiCular;-a 
partir do dia 18 de janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia comunica ao Plenário que durante o recesso, usando 
das atribuições que lhe são-conferidas pelo§ 59 do art. 59 
da Constituição, promulgou as seguintes Leis: 

N{> 7 .225, de 19 de dezembro de f984, que- ''dispõe 
sobre o processo de fiscalização P"ela Câmara dos Depu
tados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executi
vo e os dà administração ii:Jdireta". 

N9 7.298, de 28 de dezembro de 1984, que "autoriza o 
Poder Executivo a_criar o Conselho Nacional de Vitivini
cultura - CONA VIN, dispõe sobre o Plano Nacional 
de Vitivinicultura, o seguro e preço mínimo da uva, e dá 
outras providências". 

O SI} PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• t .• DE 1985 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as 
tradições da Casa, as seguintes_ homenagens peiQ faleci
mento do Presidente Senador Gilberto Marinho. 

a) inserção em ata de um Voto de proftiildo pesar; 

DIÃ RIO DO CONGRESSO NACiONAL (Se~ão Il) . 

b) apresentação de condolências à família e ao Est3do __ 
do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, (9 de março de 1985._- Nelson Car
neiro - Lourival_ Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requeri
mento lido depende do votação em cujo encaminhamen
to poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o 
desejarem. 

O Sr. Nelson Cíirneiro (PTB- RJ)- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
Palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para enca

-minhar a vot3.ção. 

O SR. NELSON CARNEIRO- (PTB- RJ. Para 
encaminhamento a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. PreSidente, Srs. Senadores: 

No último dia II de fevereiro, faleceu no Rio de Janei
ro o ex-Presidente desta Casa, o saudoso Senador Gil
_berto Marinho, aos 77 anos de idade. 

Quantos o _conheCeram no decorrer de sua longa vida 
pública,-iniciada nos idos de 1930, nas hostes vitoriosas 
da Revolução então deflagrada, dele guardaram sempre 
a lerhOfailça de um homem cordial, de uma capacidade 

-de_ miilÜplicar afeições, de uma quase ternura no convi~ 
ver com os amigos e até com os adversá:Í'íos. 
- Durante dois mandatos, representou, nesta Casa, o 
antigO Distrito Federal e fê-lo com as luzes da sua inteli
gência, ele_que, rios albores da juventude, co~quistara na 
Escola Militar do Reafengo o primeiro lugar e~ dePois, se 
tornara professor e espalhara os seus ensinamentos, o 
seu modo de ser, a sua cordialidade, a sua competência, 
o seu alto _espírito público, por todos os anos da sua tra~ 
jetória política. Dizia ele que nasceu poHtícamente sob 
umã mesma bandeira e- que -encerrava a- Vida sá6 uma 
mêsma bandeira, a.- mesma bandeira partidária.--com os 

-mesmOs- arriíggs com. o_s qUais teVe a oportUnidade de ini~ 
ciar a jornada e que o levaram, os que restam ainda, à 
mOrada derradeira. 

O Estado do Rio de JaneirO perde com ele uma das 
suas inais nobres_ figuras, d~ suas mais Hdimas_ expresM 
sões, e também perde a vida pública brasileira, pelo 
~mpio de probidade, de decência e lisura que ele dei
xou. 
--Ao p-edir;-sr. Presidente, que seja consignado em Ata 

um voto de profundo pesar pelo falecimento do saudoso 
Senaqqr Gilberto Marinho, que integrava, até à morte, 
as hostes do PDS, como autora particiPou, desde os pri
meiros instaitteS. -dos trabalhos e da fundação do PSD, 
eu desejo, ~'f. Presidente, de acordo com as tradições des
ta Casa, e na_ forma regimental, que se dê notícia desta 
homenagem que creio ser de toda a Casa e de todos os 
partidos. Ã ~ua viúva, Dona Enilda Leite Mar_inho~ à ~ua 
filha Marta Alaide Marinho de Brito Chav:CS,-Casada 
com Luís Fernando de Brito Chaves, e a seu filho Luís 
Eduardo Marinho de Brito Chaves, deixo, aq_ui, Sr. Pre
sident-~. com -;tas palavras não só a manifestação do 
m~u Partido, mas ... 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' me concede um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Aloys.io-Chaves- Quero, em nome do meu Par~ 
tido, o PDS, da minha bancada nesta Casa, associar-me 
às mani(estações de V. Ex' e à homenagem póstuma que 
está prestando ao nosso pranteado companheiro, Gilber
to Marinho, que não só desfalcou a classe política nacio~ 
na!, mas também o nosso Par_tido do qual S. Ex' foi uma 
_das figuras mais ilustres; membro integrante do Dire
tócio Nacional do PDS. Não convivi com s.J!xt nesta 
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Casa, porque cheguei depois que S. Ex' já havia se retira
do do Senado da Rt::pública, mas recolhi depoimentos 
ma"ís antigos nesta Casa, entre eles o de V. Ex' e de ou
tros Hustres companheiros, a respeito da trajetória bri
lhante que traçou esse eminente Senador no cenário polí
tico nacional e, sobretudo, como marcou a sua passagem 
pelo Senado da República, a sua atuaçã.o como Senador 
e como Presidente do Senado Federal. De sorte que esse 
fato em luta a classe política nacional, o meu Partido em 
particular, e eu transmito a V. Ex•, nesta ocasião em que 
está -"tributando tão oportuna e merecida homenagen a 
memória desse inovidável brasileiro, todo o apreço, todo 
o apÕio, toda a solidariedade da minha Bancada. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• i.un aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer, 
nobre Senador Gabriel Hermes.: 

O Sr. Gabriei Hermes...:._ Nobre Senador, tive a honra 
de conviver com Gilberto Marinho, que tinha apenas 
pouco mais de um -ano de idade que eu, conheci-o nesta 
Casa- do Congresso Nacional e com' ele convivi durante o 
longo período em que morei no Rio deJaneiro. Homem 
afável criatura culta e educada, que se fazia estimar. De 
modo que me associo às homenagens que são prestadas, 
através da palavra de V. Ex•, a esse saudoso homem 
público, respeitado por todos com quem conviveu, dei
xando, a lembrança de uma criatura útil, culta e afável. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer, 
nobre Senador Lenolr Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas- Quero incluir, na ·rala de V. 
Ex~. uma palavra de saudade a Gilberto Marinho, que 
foi meu contemporâneo no Congresso Nacional, na Câ
mara e no Senado, tendo sido um grande Presidente des
ta Casa. Foi companheiro nas hostes pessedistas até que 
o_ Partido viesse a ser extinto, e, depois, companheiro,
com o mesmo entusiasmo, dentro do PDS, Partido ao 
qual esteve filiado aã deixar de .existir. Como Gilberto 
Marinho era uma dessas pessoas profundamente afáveis, 
que enfrentava, de uma man~j;:a até exagerada, o espírito 
que caracterizou essa grande agremiação política que foi 
o Partido Social Democrático, sempre tive por ele o 
maior respeito e a maior consideração, dele sempre rece
bendo as provas mais inequívocas de afeto e amizade. 
Por isso o seu falecimento merece da nossa parte esta pa
lavra de saudade, incluída no discurso que tão bem V. 
Ex' faZ em proferi-lo flesta Casa. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Penso que esta é a 
opiniáo generalizada dos que o conheceram e dos que, 
não o conhecendo pessoalmente, tiveram notícia da sua 
trajetória na vida pública brasileira. S. Ex' integrou, nes
ta Casa, um grupo de Senadores muito afeiçoados, e_de
Jes quero recordar porque já deixaram também esta vida, 
os saudosos Senadores Rui Palmeira, Irineu Bornhausen 
e Filinto Maller. Eram,- os quatro, amigos unidos, nesta 
Casa, estiveram sempre presentes em todos os acoQ-teci
mentos que aqui se deserirolar.am. E, embora militando 
em partidos diferentes_- IrÚ1eu Bornhausen e Rui Pal
meii-a, de um fado, Filinto Miiller e Gilberto Marinho, 
do outro - souberam manter aquele ambiente de cor
dialidade que caracteriza esta Casa do Congresso Nacio
naL 

Devo, Sr. Presidente, em homenagem à memória de 
Gilberto Marinho, ler de O Globo o Seguinte tópico ... 

O Sr. Gastão Müller- Senador Nelson Carneiro, an
tes-que V. Ex' leia o tópico referente ao ex ..Senador Gil
berto Marinho, desejo dizer que também tive o prazer de 



ser um amigo, através da amizade do__Senador Filinto 
Müller, Várias vezes almoçamos na casa de S~ Ex•, Filin
to Mctller, Gilberto Múinho;-rríneu Bornhausen e Rui 
Palmeira. Eu me lembro bem desses quatro c_ompanhei
ros, embora de partidos diferentes: eram amigos frater
nais mesmo. De modo que a morte de Gilberto Marinho 
para nés será sempre lamentada e, em meu nome pessoal 
e em nome -da Bancada do PMDB, no momento por 
mim representada, peço a V. -Bx• qtie faça chegiãr aos E:i
miliares do eminente Senador Gilberto Marinho os vo-:.
tos de profundo pesar do PMD B brasileiro, como tam-
bém do Senador Gastão Mliller. --

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. 

O Sr. Jorge Bornhausen --Permite-me V. Ex• um 
aparte, Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois nãO. 

O Sr. J orgc Bornhausen - Ouvindo com_ ateD.ção seu 
pronunciamenfO a respeito de uma das grandes figuras 

. da vida pública brasileira, que fo"i o Senadoi Gilberto 
Marinho e a citação dos seus laços de amizade com SeM 
nadares que, como o meu pai; pertenceram a estã Casa~ 
desejo, também, assoCiarKme a esta honl"êniigem~a-que-m 
soube representar não só o Senado, mas toda a classe 
política brasileira. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Sr. Presidente, dizia eu.- que·o Globo, ao notiCiar o faK 
lecimento do saudoso ex~p-res-idente desta Casa, escreveu 
o seguinte: 

"Em janeiro de-1967, Gilberto Marinho, embora 
no Partido do Governo, condenoU no senado o proM 
jeto da: Lei de Imprensa, pedindo sua rejeição pura e 
simples, pois entendia que era erro grave criar uma 
legislação específica""pãra pünir os possfveis erros da 
imprensa. Na defesa que fez da liberdade de expres
são, da tribuna, disse que leis de imprensa são des
necessárias .e "nunca ~o remêdio mais eficaz para 
eventuais abusos de liberdade será uma legislação 
repressiva." -- - --- ~ 

A solução, para Gilberto Marinho, era a apli
cação de uma velha fórmula: "ImprenSa só se comK 
bate com imprensa"~ 

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

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- No_bre Senador Nelson Carnei
ro, o nosso Estado, o .-:\.cre, não poderia estar ausente 
desta homenagem que V, Ex• presta à memória do granM 
de parlamentar que foi Gilberto Marinfio, ho-menagem 
que eu, neste momento, tambêm quero prestar, não só 
pela sua ação dinâmica cOfuo" p"ã-rl:lme!ltar que foi, mas 
pela grande ajuda que deu para que o projeto de trans
formação- do Acre em Estado, de autoria do tambêm 
saudoso Senador José Guiomard-doS Santos, fáSse Uma 
realidade. Por isto V. Ex~ tambêm tem a minha solidarie
dade. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, eram 
estas as considerações que queri-a formular nesta oPortu
nidade. 

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

O SR. NELSON CARNEIRO - InterrOmpo par8 
ouvir o "nobre Senador José Lins, 

O Sr. José- Lins- Senador Nelson Carneiro, desejo 
me solidarizar com V. Ex' em nome do Partido da Fren-
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te Liberal. O ilustre homenageado, como V. Ex• lembrou 
pelo -Seu passado, é, realmente, uma figura legendária e 
merece -o ãpreço total desta Casa. E, na hora do seu pas
samento, cpf!1Õ V, Ex• e com todo o SC?nado, nós nosso
lidarizamos com a família e, certamente, participamos 
desta homenagem hoje prestada. 

9_ SR. NELSON c_t\~NEIRO- _Sr. Presidente, esta 
era a homenagem que cumpria, neste momento, o Sena
do prestar à memória de Gilberto Marinho, porque, cer
t_a_rnente, em outra oportunidade aqui se examinará sua 
vida e sua obra. 

O Sr. Luiz Viana- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.. NELSON CARNEIRO- Pois não, com muita 
honra, nobre Senador Luiz Viana._ 

O Sr. Ltdz Viana- Cheguei neste momento, de forma 
que só agora estou tomando conhecimento das palavras 
de V. Ex•, de homenagem ao nosso ex-Presidente, nosso 

- ex~ lega Gilberto Marinho. Realmente, poucas figuras 
deixaram no Senado um traço de tanta cordia!idade, de 

-tanta correção, de tanto coleguiSmo quanto o ilustre 
morto a que V. Ex~ se refere. Era ele nosso correligiõ
nârio, meu cqn:_eligionário, mas não é como tal que me 
refiro a_ ele; eu nle refiro a ele Como excepcional figura 
humana, porque isto ê que Gilberto Marinho foi, e é esse 
o grande traço da s-ua vida e da su-a-perSonalidade. AgraM 
deço a V. Ex• por ter me concedido o aparte e me asso_cio 

- a todas as homenagens que o Senado prestar ao ilustre 
morto. 

o-Sr. -Lomilúto Júnior-- v. Ex' me· cOnée_éle um ·apa·r
te? 

O -SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte 
ao-nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Nelson Carneiro, a 
Bahia já falou por intermêdio de uma das_ figuras mais 
representativas e mais respeitáveis, que é o Senador Luiz 
Viana Filho, o nosso Líder aqui nesta Casa. E mesmo 
que S. Ex• nã_Q houvesse manifesÜ.t,_do o seu pesar, V. EX~ 
tarpbêm estaria falando na Bahia." 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigãdo. 

O Sr. Lomanto Júnior --Tão grande são os seus 
vínculos com a terra baiana que eu não poderia, em meu 
ncrne pessoal, já que pela Bahia falou Luiz Viana, deixar 
de manifestar a minha solidariedade, o meu grande pesar 
peJa morte d-aquela figura -que presidiu com tanta-digiliM 
da de, com aquele- cora-ção bondoso, com aquele espírito 
aberto esta Casa. Conheci Gilberto Marinho e mantinha 
boas amizades, além de uma grande admiração por 
ãq-uela figura. Quando Ii a infausta e triSte-nôtícia do seu 
falecimento, recQrdei os encontros agradáveis, aquela 
maneira afável e cordial com que me recebia sempre. 
)unte, pois;ao 6rilhante discursO de V, Ex• e aos apartes 
dos eminent~s colegãs desta Casa, o meu modesto apar
te. ~ a minha solidariedade, ê a minha tristeza, é a de
monstração da minha saudade àquele homem que, na 
vida públíca, sempre se houve com dignidade e honraM 
dez, e que na Presidência deste Senado honrou a Casa 
onde pontificou Rui Barbosa. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Sr. Presidente, nesta oportunidade, eram essas as ho
menagens que o Senado poderia prestar regimentalmen
te ã memória de Gilberto Marinho. Certamente, em ou
tro ensejo, numa sesSão especial, como é de hábito aos 
antigos Presidentes desta Casa, o Senado recordará a 
memôria de Gilberto Marinho, o transcorrer da sua vi-

_: -da_, desde os dias mais distantes da juventude até a hora 
final. Ficarão, então, inCorporados em nossos Anais de
poimentos valiosos sobre aquele liomem que foi, sobfe
tudo, uma expressão de cordialidade, uma expressão de 
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brandur<J, uma expressão de afeições e, principalmente, 
um perdulário, um milionário na difícil arte de fazer e 
conservar amigos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação o 
- requ-érimento de pesar do Senador Nelson Carneiro, 

sobre as homenagens póstumas Pelo falecimento do ex
Senador Gilberto Marinho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir adeM 

liberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !"'-Secretário. 
- Ê lido o seguinte requerimento. 

REQUERIMENTO N• 2, DE 1985 

- Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as 
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo faleci
mento do exMgovernador e ex-deputado federal consti
tuinte Sr. Aderbal Ramos da Silva. 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação-de condolências à família e ao Esta

do. 
Sala das Sessões, i"' de março de 1985. - Lenoir Var

gas - Aloysio Chaves. 

O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar o requerimento. -

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a p;
Iavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, para encaminhar 
à votação. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para encami
nhar à votação.)---:- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ê esta a palavrã-mais~ triste que direi· nestes 14 ·anos óe 
convivência no Senado Federal. 

Pois faço a comunicação emocionada da perda de um 
dileto Amigo, singular homem póblico e chefe inconteste 
na terra catarinense, o ex-Governador Aderbal Ramos 
da Silva. Presto-lhe a homenagem maisfusta: e sentida de 
quantas fiz desta tribuna. 

DeixouMnos no dia 13 de fevereiro, em pleno recesso, 
quqndo eu _cumpria missão no exterior. A morte não 
pOde esperar para fazer um vazio enorme nà sociedade 
catarinense, na vida póblica do_ Estado e no agitado 
mundo dos negócios. Ê que Aderbal era amante de sua 
fãmma, dediCado, com paixão, à PoHtica partidária e ho
mem empreendedor em variados ramos de atividade eco
nómica. 

Muito cedo amarramos nossos destinos políticos, sen
do eu Vereador do PDS i'io~unfcípío de Cbapecó e ele 
candidato do mesmo Partido ao Governo Catarinense. 
Estávamos no fim dil. década de 40. Nunca mais trilha
mos caminhos diferentes. Ele, o chefe e eu um dos seus 
seguidores. Quando faleceu estávamos no mesmo Parti
do, em harmonia e amizade. Ã medida que ele definhava 
por moléstia ingrata, mais eu o admirava, pelo estoicis~ 
mo de viver a vida nos termos em que a Providência de
terminava, com a coragem de um espírito iluminado. 
S:Jbranceiro às fragilidades da matéria, sem uma lamen
tação e sem mágoas expostas. 

Isto ele era: um homem superior. 
Em entrevistas-memórias contou sua própria história: 

"Tive o privilêgio de nascer nesta Hha maravilho
sa (Fiorianópolis) e no seu próprio Palácio, Nasci lã 
porque meu avô materno, o Coronel Vida! Ramos, 
esta v a exercendo seu segundo mandato de Governa
dor." 

O Sr. Jorge Bornhausen- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LENOIR VARGAS- Pois não, ouço V. Ex• 
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O Sr. Jorge Bornhausen- Senador Lenoir Vargas, eu 
gostaria, no momento em que V. Ex~ c.om justificada 
emoção faz um pronunciamento sobre o extraordinário 
catarlnense Dr. Aderbal Ramos da Silva, ex-Governador 
do nosso Estado, de me associar às suas palavras, e às 
suas homenagens que são de todos os homens públicos 
de Santa Catarina e de todos os filhos de nosso Estado. 

O SR. LENOIR VARGAS --AgradeçO o aparte di V, 
Ex• que sei é um testemunho valiOsO para a homenagem 
que se presta à memória de Aderbal Ramos da Silva. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Seu pai, João Pedro da Silvà, era Juiz de Direito em 

Blumenau em cujo Grupo Escolar Luiz Delfina, apren
deu a ler. Em Florianópolis, cursou outro Grupo Esco
lar, o Silveira de Souza, fazendo o ginásio no Jesuíta Co
légio Catarinc:nse. 

Na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro fez-se ad
vogado, vindo trabalhar na Província, no escritórío de 
Nereu Ramos. 

"Nereu Ramos foi o meu grande orientador." 
"Ninguém mais me ensinou nada. O resto apren

di sozinho." 

Isto dizia ele da influência sofrida como político, 
Com 24 anos foi Deputado Estadual constituinte. Di

rigiu com Rubens Arruda Ramos e Barreiros Filho o 
Jornal A República. 

Casou-se com D' Ruth Hoepeck e depois de ajudar a 
fundar em Santa Catarina o Partido Social Democrático, 
elegeu-se Deputado Federal à Assembléia Nacional 
Constituinte. Em 1947-foi eleito Governador do Estado, 

"Meu Governo foi tranqUilo- dizia Aderbal
Dutra era o Presidente e o País vivia em ca]ma~ Flo
rianópolis ainda era uma Capital provincíana, mas 
tinha um grande encanto. Eu despachava no Palã
cio, onde qualquer pessoa podia entrar e, depois, ia 
tomar meu :::afezinho no Café Nacional, reduto dos 
pessedistas, ou ia bater um papo no Jardim. Acida
de era menor, todo o mundo se conhecia e o cargo 
era exercido sem pompa. Eu não precisava de_ Orde
nado de Governador e mandava distribuir esse di
nheiro com os pobres. No final de cada niês o Palá
cio mais parecia o Pátio dós Milagres." 

Tendo adquirido o jornal O Estado, hoje o melh9r 
de Santa Catarina, Aderbal com a simplicidade com que 
fazia seus comentários, disse certa vez: 

"Em matéria de lorna( existe o jornaleiro, o jor
nalista, o diretor e o dOno do jornal... Resolvi ser 
dono de jornaL E não é justo que eu sendo apenas o 
dono tenha a vaidade de colocar meu nome no jor
nal. Isso é para quem faz o jornal, quem escreve ne
le." 

Novamente Deputado Federal em 1954: 

"Dois anos depois pedi !icença e nunca mais ffie 
candidatei. 

Perdera o gosto pelo Rio de Janeiro." 

Continuou a fazer poHtica na Província com incon
tmstável liderança na Capital e vizinhanças. 

Assim, somava suas predileções: A Ilha de Santa Cita
rina, o esporte, a família, o mar, os negócios, e a· política. 

"Não sou homem de muito aparato"- dizia ele 
-"Gosto das coisas simples, do mar, de_conversar 
com os pescadores ... a políti~.::a é a _minha cachaça. 
Confesso que prefiro a convivência -cOm os moços e
com a gente humilde. Os humildes sempre me foram 
leais e honestos ... Não ando em roda de velhos -
diúa aos 70 anos:....... não posSo fugir do meu tempe
ramento." 

Mas Aderbal não era só o emotiVo que liVava a-gente 
a passear de automóvel pela periferia de Florianópolis 
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para ver comó a cídade crescia e como cresciãm os seus 
problemas. Não era apenas o contador de histórias de 
pescarias homéricas nos mares (ja Ilha de _Santa Catar_i
na. Não era apenas o desportista do futebol avaiano e 
das regatas em que participavam os dubes náuticos de 
Florianópolis. Não era apenas o incentivador e o partici
pllnte dos eventos maiores de sua terra. 

Era, tllmbém, o Empresário bem sucedido. O comple
xo Hocpck modernizado em sua estrutura é uma sólida 
realidade. O jornal O Estado e a Rádio Guarujá são letra 
e-voz na vidll cata~inense. A Companhia Cacique de Ca
fêSolúvcl que ajudou a fundar e tornar poderosa é outro 
de seus grandes empreendimentos. Foi ainda fundador 
do Banco Nacional Paraná-Santa Catarina, da Jurerê, e 
inc_entivou a aviação, o esporte aquático, o futebol. as se
restas, o bate papo humano e interminável, com airilgos 
sem_cQõta nas horas perdidas do Clube Veleiros da Ilha, 
Ali discutia política, o sol, o mar, os ventos, as velejadas, 
os pesqueirOs,. os recantos- e ilhas que circundam a Ilha 
de Santa Catarina. E dava audiêncías. Era Pi:'eSídente ho-

- norário de vários clubes, como o 12 de Agosto e oAvaí. 
_ Foi um grilheta da Ilha _de Santa Catarina, não impor

tando o preço a pagar por es_se cativeiro voluntário. 
- Na POlítica foi sempre afirmativo. Decidído._ ~arti

dário, leãfe_ceriO.-Sabia-se logo o seu lado~ "Não gosto 
-de ficar em cinla do muro;', dizia ... Um político àeve ter~ 
duas qu~Jidades essenciais: coerÇncia e, sobretudo, au-
tenticidade." -

..Um polítíco não- pode ser omisso, dúbio, reticente, 
indifereilte ... Acho que-o polítiCo- pode errar, mas não 
pode fugir da raia." 

"Outra lição que aprendi de Nereu: a liderança não se 
divide com ninguém." "O líder ê o homem que conduz, 
pelo carisma ou pelo talento." 

"Se_i que devo ter ei-rado muitas vezes, mas se errei foí 
sempre na escolha dos homens. Estas foram as minhas 
grandes decepções: as deslealdades, as fugas ao comprú
mis~o. a irresponsabilidade. É interessante notar que es
tas decepções só as tive no primeiro escalão. Os humildes 
me foram leais e honestos." 

Srs. Senadores, este foi o Amigo e Líder que perdi. 
Esta foi a ausência mais sentida no Estado Barriga~ 
Verde nos últimos tempos. É dificil viver-se a Ilha sem o 
Dqutor, como era carinhosamente chamado por tantos: 
-"Já falaste com o Doutor?" "0 que o Doutor acha?" 

"Ora, o Doutor vai ajudar, não-te preocupes!" 

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

O SR. LENOIR VARGAS - Tem o -aparte V. Ex• 

O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Senador Lenoir 
Vargas, o discurso que V. Ex• pronuncia neste instante 
não se reveste apenas de uma peça meramente formal de 

-homeJ?-ager_U_-pôstum!i, _o discurso de V_ Ex.• foi escrito 
com a tinta do sentimento e a grandeza da emoção. V. 
Ex• não fala apenas de um correligionário, de um politi-

- ço, rebento de uma das familias mais ilustres e tradicio
nais de Santa Catarina, V. Ex' manifesta a SUa iiisteZa 
pela perda de um amigo dileto. O Senado assiste e ouve, 
respeitosamente, essa manifestação de tristeza que trans
borda nas suas palavras. V. Ex• perdeu um amigo quase -
irmão. O ex-Governador Aderbal Ramos da Silvl!-, alêm 
de ser correligionário seu, companheiro de grandes e 
inesquecíveis batalhas cívicas, foi, sobretudo, um amigo 
e um irmão no gesto de solidariedade. Daí porque V, Ex• 
fala com tãntã. tristreza e se cobriu de crepe desde o ins
tante em que, ausente do seu País, tomou conhecimento 
dfl._ ínfausta e doloiosa notícia. Encontrava-me ao seu 

-- i'iiê[o ·e pude sentir o ·impacto que lhe causou e a tristeza 

que a sua fisionomia mostrou naquele instante em que 
tomava--Conhecimento desse acontecimento, que todos 
nós lamentaiÍlás. Receba V. Ex• a solidariedade dC sua 
Banc!i.da, ao mesmO- tempo em que, pela minha palavra, 
interpretando ás sentimentos e obedecendo às instruÇões 
do nosso Líder, Senador Aloysio Chaves, expressamos 
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toda a nossa dor e lamentamos profundamente que San
ta Catarina e o País tenham sofrido tão irreparável per
da. As virtudes inescondíveis que tipificavam a conduta 
de homem público do pranteado morto ficarão ·para 
sempre gravadas no reconhecimento e na lembrança de 
todos aqueles que se honraram de terem com ele convivi
do. Re"ceba, eminente Senador Lenoii Vargas, as expres
sões de pesar da Bancada do PDS que ora se manifesta 
por instruções de sua Liderança. 

O SR. LENOIR V ARGAS-:_ Agradeço tantas verda
de_s_que o seu aparte trouxe para ajudar este discurso tão 
difícil para mim. 

ImaginO, Srs. Senadoies, que prantos mais sin<iros 
-não terão aCompanhado um mOrto, como aqueles carpi
dos pela gente humilde que levou o Doutor à morada fi
naL 

O Sr. Gastão Müller- Senador Lenoir Vargas, per
mite V. Ex• uin aparte? 

O SR. LENOIR Vargas ~Com muito prazer. 
- ~ 

O Sr. Gastão MÜIIer- Queria solidarizar-me com o 
discurso que V. Ex• pronuncia com tanta emoção, como 
se nota, em nome da Bancada do PMDB e, também, em 
meu nome pessoal. Nós somos da mesma origem, da 
mesma cepa; nós somos do velho PSD e hoje, infelizmen
te, estamos assinalando aqui a morte de dois grandes 
líderes do grande partido que foi o nosso Partido Social 
Democrático. Ainda conheci o Dr. Aderbal aqui no 
Congresso como Deputado FederaL Não tive convivên
cia pessoal com ele, mas todos nós sabemos da raça, das 

- qualidades excepcionais não só do Aderbal, como do 
Nereu e de todos os membros da familia Ramos que têm 
se distinguido na vida pública de forma magistral e sem
pre representando Santa Catarina. V. Ex• é um dos her
deiros desta tradição. peço a V. Ex• que faça chegar à 
família enlutada os pê_§_ames_e a solidariedade do PMDB 
cOmo, também, a miilha _pessoa. 

O SR~ LENOIR VARGAS- Quanta gente ficou orfã 
dessa mão generosa que fez de sua fortuna um bem para 
os humildes. 

Por isso disse que seriam estas as palavras mais tristes 
que eu diría no Senado Federal, na homenagem a um 
Repúblico e a um Amigo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Joào Lobo)- A Mesa subme
te à votação o requerímeOto de pesar pelo falecimento do 
ex-Governador e ex-Deputado Federal Dr. Aderbal Ra
mos da Silva, assinado_ pelos Senadores Lenoir V argas e 
Aloysio Chaves. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei

ram permanecer sentados~ (Pausa.) 
AproVado. 
A Mesa associa-se às homenagens e farâ cumprir a de

liberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra acy nobre SenaQor Lourival ~aptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso,)_- Sr. Pr-esidente e Srs. Senado-
res:--

O trãnscurSo- do centenário de nascimento do saudoso 
polí~ico, adffiinistradOr é coin.erciante Francisco de Sou
za Porto, ocorrido no día 13 de janeiro passado, ensejou, 
em todo o Estado de Sergipe, generalizadas e intensas 
evl?cações repassadas de emoção cívica e de saudade. 

As homenagens programadas para festejar o aconteci
rrlento revelam a simpatia, o profundo respeito, e a ad
miração-do povo sergipano pela inesquecível personali
dade de Francisco de Souza Porto, cuja inexcedível inte-
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gridade moral, lealdade, tino comercial e talento admi
nistrativo granjearam-lhe a confiança .e o ex.cepcion.il 
prestígio que lhe eram tributados pelos amigos, correli
gionãrios e adversãrios políticos. 

Sua passagem pela Assembléia Legislativa (como De
putado vãrias vezes, antes e depois de 1930, e ilinda em 
1946), pela Prefeitura deAracaju, e pelo Governo do-ES
tado, evidenciou um carãter de homem público ilibado, 
além de sua proverbial e insuperável vocação concilia
tória. 

O coronel Chico Porto como era carinhosamente cha
mado pelos amigos, atravess_ou, sem traumas, toda a his
tória da Velha e da Nova República surgida em 1930, 
quando, embora eleito Presidente do Estado, se frustrou 
a sua oportunidade de governáMlo. 

Todavia, nomeado PrefeitO de Aracaju, durante a inM 
terventoria do Coronel Maynard Gomes, Franci_sco de 
Souza Porto realizou uma administração dinâmica e moM 
delar. 

Tive a honra de ser um dos seus amigos e companheiro 
na Assembléia Constituinte de 1946, motivo pelo qual 
relembro, com saudade, afetuosamente, essa inolvidável 
figura de político sensato, íntegro e equilibrado. 

Empresário bem sucedido no comércio, FranciSco-de 
Souza Porto foi, durarite toda a sua digi'Hi. e fecU:iida exis-
tência, um homem de bem, na expressão-Integral da pa
lavra, que se orgulhava, ao falecer, de nunca ter feito_mal 
a ninguém. 

Não me seria lícito, por conseguinte, esquecê-lo, prin
cipalmente quando Sergipe comemorou os 100 anos áe 
seu nascimento. 

DeíXoii três filhos: Dona Celuta Porto Cruz, Waldir e 
Laura Porto. 

Este, médico competente_e ilustre cuja amizade muito 
me desvanece, prossegue, no exercício quotidiano de 
suas ati v idades, as tradições do seu_eminente progenitor, 
como ele, também distingil.idQ pelo respeito e pela admi
ração do povo sergipano. 

Eram estas as considerações que desejava tecer à mar
gem do centenário do nascimento de Francisco de Souza 
Porto, ocorrido no dia 13 de janeiro passado, consagran
do a insign-e-personalidade de um homem digno, hones
to, respeitado, que eu tive a ventura de, na Assembléia 
Legislativa de Sergipe, etri 1946, sentar-me ao seu lado. 
Esta é a homenagem-que senfi-me no dever de tributar, 
no início da presente legislatura a este modelar homem 
público _de Sergipe. 

Ao ensejo, solicito a incorporação ao texto deste meu 
conciso pronunciame-nto, do Editorial que a Gazeta de 
Sergipe lhe consagrou; em sUa ediçãõ d_e 13-1-85, inTitu
lado "Evocação centenária", bem como dos seguintes 
artigos que, em homenagem ao insigne sergipano, foi"am 
publicados nessa mesma edição; o do Professor Dr. Ben
jamim Alves de Carvalho, pu&licado nõ Jorriaf A -TrióU-
na, de 13 de janefrO-àe -f985; como" os do Conselheiro 
Manoel Cabral Machado, publicados no Jornal da Cida
de, de 13, 30 e 27 de ]i:meiro de 1985: 

"Variações em Fá-Sustenido", de autoria de Zóziinõ 
Lima; 

"Francisco Porto", de José_ Calazans: 
"Os PortQ"~ de J, Freire Ribeiro; e 
"As Lutas pela Liderança", de José Carvalho Nasci-

menta; 
"As Honra e Nobreza de um Caráter", ae Benjamim 

Alves de Car_valho: 
''Centenário .do Cel. Fr-ancisco Porto", de Manocl 

Cabral Machado. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE OSR. 
LOVRIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

GAZETA DE SERGIPE 

ARACAJU, 13/14-1-1985, PÁG. 03 

Editorial 

EVOCAÇÃO CENTENÁRIA 

Transcorre hoje, 13 de janeiro, o centenáriO de nas_ciM 
menta do político, comerciante e administrador FrancisM 
co de Souza Porto, uma das figuras mais inteTesSailtes e 
festejadas da vida e da hist~ria de Serg~pe. Sua atuação 
nas diversas faSes· da República, sua disposição de em
prestar o talento, a capacidade e acima de tudo a honra
dez do seu nome, deram a Sergipe um rira exeffiplo de 
homem público, tido por todos os seus contemporâneos 
como modelo, pela seriedade, honestidade e lealdade 

- ainda hoje lembradas. Francisco de Souza Porto encarna 
o POlítico de espírito público~ que coloca os interesses do 
Estado de forma superior e realiza uma vida reta, inspi.: 
rando confiança_ao povo. Sua passagem pela Assembléia 
Legislativa, pela administração- do Poder Legislativo, 
pela Prefeitura de Aracaju, pelo Governo do Estado, e 
pelos partidos políticos -re-Vela Um carâter irrepreensível, 
u~a-vocação Corlciliatória marCante e insupúãvél. -

Ser deputado antes e depois de 1930 e depois ainda de 
1946, fez de FrancisCo de Souza Porto um parlamentar 
assíduo ao Plenário da Assembléia, mantendo uma ativi
dade potítica intensa. Poucos sergipanos conseguiram 
participar da vida política e administrativa por tanto 
tempo, adaptando-se aos ambientes dos períádos de pré 
e de pós re_volução, de ditadura e de democracia, nUm 
jogo i~acabado de interesses. O-Coronel Chico Po_rto, 
como era re-conhecido pelos amigos e correligionários, 
atravessou, sem problemas, toda a história da velha e da 
ilova RePúbiicã, mãntendo o seu nolne n-Õ mais alto con
ceito, como quadro efidente-aosetViço de Sergipe e dos 
sergipanos. Daí o -respeitO dos adversários, a confiança 
dos correligionârios e a admiração do eleitorado. Ao es
crever sobre o século XX o historiador sergipano" terã de, 
necessariamente, consultar os Anais da Assembléía Le
gislativa e neles encontrarã o nome de FranCíscõ de Souw 
za Porto com a freqUência e com a responsabilidade de 
ter sido, de forma modesta e atê humilde, um dos mais 
importantes vultos do parlamento sergipano, como de
putado, como Vicie-Presidente e como President~, algu
mas vezes, do Poder. 

Na administração-pública o nome do Coronel Chico 
Porto transitou com a leveza e a segurança que poucos, 
em Sergipe, conseguiram. Assumiu algumas vezes a Pre
Sidência do Estado, na qualidade de Presidente da As
Sembléia, e sempre o fez com competência, seriedade, ta~ 
lento político, dando tranqUilidade ao Estado e a _vida 
política sergipan-a. Seu noiTfe venCeU na eleição de 1930, 

-rrias a Revolução frustrou o seu mandato, privando Ser
gipe de uma administração que certamente teria enrique
cido a história. Nomeado Prefeito, em pleno período da 
Interventoria de Maynard, Francisco de Souza Porto 
·deu a AraCaju umã amostra da sua competência admi· 
nistrativa, realizando obras. de infra-estrutura como as 
galerias de âguas pluviais do centro da Cidade, a melho
ria da rede existente e a pavimentação de mais de 30 mil 
metros quadrados de ruas centrais da Capital. Fez, em 
dez meses, na Prefeitura de Aracaju o que muitos Inten
dentes e Prefeitos_ não conseguiram fazer em longos 
perfodos. 

Nos partidos políticos, desde_aqueles nascidos e _vivi
dos no âmbito restrito do Estado até os mais importan
te~ do Pais, como a UDN_, Francisco Porto soube_condu

-zir sua pfesença discreta. mantendo princfpios que ou
tros lideres haviam traçado. Assim, inspirado na mobili
zação do povo sergipano feita por Fausto CaTdoso, 
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Francisco Porto deu início a sua caminhada política em 
Sergipe, seguindo, com invulgar lealdade, ao General 
OlivCifa Valadão. Mais tarde, por conta da sua ampliada 
piesença parlamentar, tornou-se amigo e de algum modo 
herdeiro do Presidente Manoel Dantas para vir, pouco 
depOis, a transferir a Leandro Maciel parte do acervo de 
idéias e de votos que fizeram deste último, numa deter~ 
minada fase, a maior expressão politica de Sergipe. Com 
o tempo e a idade Francisco Porto se recolheu ao recesso 
do lar, sem perder, hora alguma, a importância da con
sulta, principalmente quando era preciso conciliar. 

O traço marcante da personalidade de Francisco ·de 
Souza Porto, evocado por todos e principalmente agora 
neste dia centenário do seu nascimento, ê o da lealdade, 
atributo considerado indispensável para o exercício da 
vida pública e da militância política. Lealdade aos valo
res postos em debate, lealdade aos princípios da convi
vência polftico-partidâria, lealdade aos interesses doEs
tado e do povo e por fim a lealdade pessoal, aquela que 
ao invés de retirar faz é colocar no homem os touros da 
dignidade pela qual poderá ser lembrado, como está senR 
do, hoje, o Coronel Francisco Porto. Sua amizade e leal
dade a velhos companheiros da política sergipana em 
nada afetara a sua vida, a sua imagem política, a sua tra
jetória longa de êxitos mas, ao contrário, serviram para 
adornar o seu perfil de homem de b.em, de político mode
lar e exemplar ao qual Sergipe deve momentos edifican
tes e grandiosos de civismo. Mais uma vez Sergipe tem 
um filho iluStre a evocar lembrando sua vida e louvando 
sua· atuação de cidadão e de político. 

GAZETA DE SERGIPE 

Aracaju, 13/14-01-1985 

VARIAÇOES EM FÁ SUSTENIDO 

Sózimo Lima• 
No -dia ll do cOrreU te recebeu- a terra os despoj-os de 

Francisco de Souza Porto, cidadão de invulgar nobreza e 
lealdade politica que vai rareando. 
. NaSCeU-nO Município de N. S. das Dores, no último 

decêneo da Monarquia e estudou as primeiras letras na 
escola pública, de Capela, dirigida pelo" professor João 
Batista de Menezes, o mesmo que, anos depois, já na Re
pública, me empurrava, na caixa do juízo, as noções de 
aritmética de Trajano, a palmateadas e cachações. 

Filho de modestos senhores de engenho criamwno em 
ambiente familiar, de austeridade abSoluta, quando os fi~ 
lhos, ao r~lher à_ camª' p~diam a benção aos pais de
pois de persigili1rRse, de joelhos e só raspavam os primei
ros pêlos da cara depois do consentimento do pater 
famílias. 

A vida _livre do engenho, as travessuras nos campos, 
pastos e canaviais, robusteceram o organismo do menino 
Chico Porto para a luta em empresas trabalhosas que 
!h~ a_dviriam no futuro. 

Muito moço ingressou na vida c:omercial, como caixei
ro do seu cunhado _Sinhô -Porto, homem de energia fer
rea, político intr~msigente, fanático legionário de Fausto 
Çardoso._ 
· Foi depois, trabalhar no estabelecimento comercial de 

Orestes Andrade.. professor público jubilado, também 
porttico de projeção, rabiscador de poesias s entimentais 
dedicadas às moças bonitas. 

Estabeleceu-se, mais tarde, Chico Porto, por conta 
- própria, prosperando, agigantando-se no ccmêrcio, c 

conquistando amizades sem conto entre ricos e pobres, 
pecUaristas, açucarocratas e trabalhadores humildes de 
én:xada. 

Dores, por es~a época, era um grande empório éomerM 
cial, com ~_2 __ casàS, de molhados e fazendas (hoje só tem 
5};/TábrkaSOe descaroçar algodão e 4 alambiques. Era 
disput~do o algodão das matas e roças de Dores. Vários 
engenhos de açúcar bruto circundavam à próspera vila. 
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Desenvolvia-se em larga escala a pecuâria, coiii vaSta- -- - i:nttbndidos. Fez tudo ist~ com certa p-erfeição. Com a 
produção de leite e queijo e gado de corte. perfeição de-homem sem estudo, mas de bom senso. 

Fascinado pela política, pela qual, desdi!: inarçO, tivera Conciliar sein despistar. Sabe silenciar, sabe ser discreto. 
irrefreáVel vocação, ·aUou-se ao partido do Cei. OLiveirã O_silêncio é o_ seu anjO da guarda. Compreende que se a 
Valadão, de quem sempre recebeu prestígio e singulares palavra é de prata, o silêncio, em política principalmen-
atenções. te, é de ouro ou de metal mais precioso ainda. Na polfti-

lngressou, mais tarde, morto Valadão, nas hostes do - .ca de sua terra, tem feito, tõda vez que possível, o papel 
honrado Cel. Manoel Correia Dantas. Renunciando este -de algodão entre cristais. Não faz dã. política um campo 
à política, depois da baderilá -de l930, por indicação do para retaliações pessoais, não vive de se incompatibili-
ex-Presidente Manuel Dantas, aliou-se ao Eng9 Leandro zar. Falta-lhe rllesmo vocação para isso. Costuma dizer 
Maciel. que estã cãnsado de assistir rompime~tt?s e reat~mehtos 

Foi deputado em sucessivas legislaturas, presfdente da de relações entre políticos. Evitã-o rompimento para não 
Assembléia, presidente interino do Estado, mliis tal-de ter que fazer as pazes, quando as circunstâncías exigf--
Presidente eleito, não empossado em conseqUência do rem. Não entusiasma os amigos das descomposturas, das 
gotpe de 1930. - - -=~lavagens de roupa suja política e pessoal. O polític_o pode 

Tinha amigos em todas as correntes políticas. Homem ser censurado. O homem não. b que a política é mais o 
rigorosamente íntegro, de inteireza moral exemplarfsmO, resultado dos acontecimentos do que dos desejos e in-
respeitava e era ·respeitado por cori:elígionários e 8dVer·- tencõ~~-
sãrios. Os seüs apreciáveiS recurso-s m'oàetài-ios iiàõ pro- - De Perfis Políticos, Revista de CultUra da Bahia. 

vinham da política, mas da sua vigilante fecunda e inin
terrupta atividade comercial. Só se afastara do coinêréio 
quando a moléstia, que o inutilizara, o compelira à inati
vidade. 

Recolhera-se ao lar de uma filha, viúva, como e:Le, 
onde não lhe faltaram o _desvelo e o carinho filial. O sor~ 
riso e a alegria dos netos- eram agora uma alvorada para 
os seus dias de tristeza e de angústia. 

Deixara dois filhos homens: Waldir e Lauro Porto. 
Este médico ilustre, de_ formação" moral herdada do seu 
idolatrado genitor, caridoso e bom. Ce:rca~Ihe, como ao 
pai, a auréola do respeito e da admiração dos seus coes
taduanos de todos os credos políticos e religiosos. 

A memória do Cel. Francisco Porto, viverâ no cO~ 
ração de todos os seus amigos e admiradores. 

Poderia ele ter dito como Marco Aurélio: "SEMPRE 
ACARAC!E A AMBIÇÃO bE NUNéÁ FAZÉR O 
MAL A NINGUilM". 
*Coluna da GAZETA DE SERGIPE, do dia-18-7-1964. 

FRANCISCO PORTO 
José Calasans., 

Ele não teve o destino do foguete, nem a sorte da fle
cha. Nem subida râpida, nem descida vertiginoSa. SUa 
vida polfüca assemelha-se à carreira de um funcionário 
público: tem promoções por merecimento e por antigui
dade. Mas sempre promoções. Chegaria à Presidência- do 
Estado - não como o seu antecessor, _o Cel. Manoel 
Dantas, por um golpe de audácia- mas numa ascensão 
gradativa._Não foi o candidato de si mesri:to, ·nãO tena 
coragem para tanto, promoveram-no por merecimento e 
por antiguidade. Quando já. estava perto de atingir o úÍti
mo degrau da escada, que o levaria ao ponto mais eleva
do dentro do âmbito político estadual, caiu. Não porque 
h_ouvesse tropeçado, não porque tivesse sido atirado fo~ -
ra, mas porque a escada de tão estragada ruiu por si mes~ 
ma .. O povo dizia, olhando os destroços da velha Re-
pública: felizmente o Coronel Porto não saiu ferido. Ho
mem de sorte, não tombou sozinho; foi ao chão com 
uma época, caiu COtn o regime: E.t-a o funcionário da Pri
meira República - extinta por inútil - que, aposenta
do, recolhia-se à vida privada com todos os vencimentos. 
Os versos populares não ironizaram sua q-ueda e os hO
mens que foram depor perante os juízes dos Tribunais 
Revolucionários,·num momento em que toda gente quer 
prestar serviços ao novo governo, rião pelos próprios 
méritos, porêm pela maledisé!nCla, pela campailha de 
desmoralização, dos homens que cairam ninguém apare-
celj para lhe atirar uma acusação sequer. Foram estes 
seus vencimentos: estima do povo, respeito- doS homens 
de responsabilidade. Aposentado, foram buscá-lo nova
mente para exercer, em comissão, cargos técnicos~_Sim, 
porque ele é técnico. Téc:nlc_O em Conciliar os partidos 
políticos; técnico em harn10n1zai- os adversários em luta; 
técnico em uriir correntes, téCnico=- em destrUir mal-

_,GAZETA DE SI':JlG!PE 
ARACAJU, 13/14-1-1983. 

OS PORTO 
- J. Freire Ribeiro* 

Os PORTO em Sergipe, são através das idades, a con
tinuação das idades, a continuação da Família PORTO, 
enraizada profundamente na Freguesia de Santa Cruz, 
cidade do Bispado do Pôrto, na terra portuguesa. 
_ SEBRAO SOBRINHO, que, na sua humildade no seu 

notável livro "TOBIAS BARRETO, O DESCONHECI
DO" em preciosas achegas, põe aos-nossos olhos, a his
tória: dos Pôrto, em Sergipe del Rey, prestando homena
gem "ao infeliz e desditoso Dr. Manoel da Sílva PôrtQ, 
vfama,_oos tempos provinciais, da politicalha aqui rei
nante'_'._ 

ZOZ!.MO. LLMA, que também e uma fonte viv~ da 
nossa História, escreveu, numa das Revista do nosso 
"lnsütuto HiStórico", precioso trabalho em que aparece 
o Dr. Pôrto, "Manoel José da Silva Pôrto; presbítero na 

- Ordem de San Pedro e bacharél em CiênCias Jufídicas e 
eclesiásticas; formado na venerável Faculdade coimbren
se; "homem ilustre·-e_bravo". 

- ~- -Diziam -proClamavam em nosso- meio, desde aritigas 
datas, Que os «Pôrto não tinham sangue de b~arata, .. o 
que SUbS~reVo totalmente, pois VICENTE PORTO, cau
dilhesco e destemeroso, foi, no seu Quartel General do 
Norte, em Divina Pas_tora, figura exponencial na Revo
lução de 1906, ao lado de FAUSTO. 

Célebre ficou na lembrança dêsses dias agitadOs e glo
ríosos; o desfile, em Maruim, em contiilência aô Tribu
no, -dos seiscentOs liOniens-, armados I sua cuSta compo
nentes do batalhão "FAUSTO CARDOSO". 

TEMISTQCLES LEAL GOMES, também soldado de 
Fátisto-e clllturador, até hoje, dessa figura espartana, 
muitas e muitiS vezeS, me falou arrebatado; des-sa nobre 
figura dorense. 

"Mãs dos Pôrto, qu__ero lembrar nesta página, a figura 
do meu venerando amigo, Coronel Francisco Pôrto, cujo 

-- nOme, numa grand~ justiça:,_ Leandro Maciel mandoi.I_ 
gravar-num dos Grupos escolares desta Capital. 

Eieito Governador do Estado, não assumiu o alto pos
- to, deVido ter a Revolução de 10, vitoriado, mas May

rtard Gomes, sabendo dos seus méritos, nomeou-o Pre
feito de Aracaju. · 

Foi, em várias legislaturas, Deputado estadual. 
Efa um esp[rito esclarecido, luminoso. Devotava um 

grande amor oas grandes vultos nacionais ou estrangei-
r os. 

Mostrou-me, certa feita, dois albuns preciosos todos 
Cheios- dos retrãtos dos homenS mais notáveis do Brasil e 
do Mundo cujas bi"ografi_as ele citava com segurança. 

Era víbraite, entUsiàsriladà, e, ffiuitã.S vezes Corréu -as 
ruas do Aracaju com a mocidade, em exaltações _cívic_as 
PQSnando pelos ·altos destinos do Brá.sil. 
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-Eiri norn_e_- destã cidade, cercado de grande multidão 
deu-ome, em Palácio, a palavra para, diante de Maynard, 
- que não fugia às vibrações do seu povo, - levar ao 
Interventor os pesames dos sergipanos quando ao passa
menta deSsa luz do Ocidente que foi Franklin Delano 
Rooservelf. 

Hã pouco tempo, ofertei ao seu ilustre filho, Dr. Lau
ro Pôrto, retratos em que, nesses ínstantes da História, 
FRANCISCO PORTO, fugindo da sua casa comercial e 
abandonando por instantes o deus Mercúrio, traduzia, 
junto aos seus coriterrânCos, o espírito entusiasta e beliM 
cosO dos SeuS nas ruas e praças do Aracaju. 

Há poucos dias, tornando da Jabotiana com o meu 
presado e inteligente amigo, José Lima, onde fui abraçar 
Armindo J:Iorta, amigo do coração, na sua fazenda, sole
trei o nome -de Francisco Pôrto, ao entrar na cidade, gra
vado no Grupo Escorar, homenagem do Governo de 
Sergipe, à Sua memória. 

-Elisée Reclús, escreve que o dever dos viv_os é embalsa
mar o nome dos mortos". 

A memória de Francisco de Souza Pôrto também per-
fuma e alumia os fastos do Aracil.ju. 1970. - · 

*Artigo publicado no Diário de Aracaju de 11~3-1970. _ 

AS LUTAS PELA LIDERANÇA 

Jorge Carvalho do Nascimento 
Os 100 anos de nascimento de Francisco Souza Pôrto 

são um excelente momento para reflexão a respeito da 
atividade pÜÍítica na República Brasileira e para qUê se 
entenda porque, tal como uma farsante tragédia, a bis~ 
tó_ria é não_ repetida, mas apresentada de forma caricata 
em algurnas ocasiões. --

Perpétuos fossem os movínientos políticos ditatoriais 
e estariam agora, quem sabe, os herdeiros de Getúlio 
Vªrgas, Juarez Tâvora, GóeS Monteiro e de Oswaldo 
Aranha- ou até de Aygusto Maynard a celebrar missas 
e ações de graças comemorativos aos 55 anos da "revo~ 
lução" de 3_0 ou mesmo 48 d:i "promulgação'' da "Cons~ 
tituição,. de 1937 oferecida ao povo brasileiro pelo "de~ 
mocrático" espírito de FrancisCo Campos e reVisãda
ao preço de -30 contoS d~ réis- pelo sergipano João Ri-
beírl?. --- - - - - ,-

Fel_izment~. as ditiidurf!_s nascem, atingem o seu ápice e 
morrem. Não se pretende aqui impingir a FrancisCo Pôr
to a pecha do envolvimento com a ditadura. Muíto pelo 
contrário. Embora militante político da primeira metade 
do séculO~-jamais Passou-~lhe peta Cabeça assumir as po
sições dos golpistas de 30. Pelo contrário foi até- em~ 

bora com ~gu~as ·ressalvas adversâriõ político destes. 
Membro do Partido Republicano ConServà.dor duran

te a Primeira República Fran~sco Pôrto foi_ o Vice-
P-residente no período em que_ Sergipe teve Manuel Dan~ 
tas como seu Presidente ._Indicado por este último como 
candidato ã sua sucessão FranciSco- Pôrto ganhou -
pelo prestígio de Manoel Dan tas- O beneplácito de ver 
o seu nome -aprovado pelo Presidente da República -
Wa_shingto!"t Luiz-- já -que o Palãdo do Catête é quem 
decidia, à época, as sucessões estaduais. Para ser 'O esco
lhido;- Fr~ncisco Pôrto derrotou, no próprio- partido-, o 
deputado Óildo Amado - irmão de Gilberto Amado, 
efltão-Senªdor --e Leandro MaCiel. Isso fez co-m que 
GHberto Amado rompesse com os Presidentes da Re
pública e do Estado. 

-Eleito, FranciscO-Pôrto não chegou a assumir o Gõ
ve-rno. Sua posse deveria acontecer em 24 de outubro de 
!930. O golPe militar inici3.dõ-s-ob a liderança doS tenen
tes em 03 de outubro fez com que Sergipe ganhasse um 
Governador Militar -:..._ o tenente-médico do Exército, 
Eronídes de Carvalho~ em 17 de outubro e um Inter
ventor-- cor_onel do- Exército - 16 de novembro. 

A partir da próiinia -quarta-:feini., indiscutivelmente, 
deve sei itilc1ada no Brasil -..::. 'effi sergipe tamb6m ..:....; -
uma nova fase da vida política, A eleição de Tancredo 
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Neves no Colégio Eleitoral- contrariando as previsões 
dos mais poderosos caciques-políticos nacionais- deve 
representar o ponto de partida a ser tomado para que se 
construa no Brasil - e em Sergipe~ uma S_ociédade efci-
tivamente democrática. -- - -

Poderia ter sido diferente. Erraram mriífoS ''líderes" 
- uniformizados e ciVis - renlãnescenteS da chamada 
redemocratização- de 1946 e filhos de 1964. Muitos de
les fícãiam -sem jeito párá desembarcar do desastros-o 
barco malufista. Oi.J.trOStfocaram de canoa com a maior 
tranqüilidade. 

TRIBUNA 

Aracaju, Domingo eSe8unda-feira, 13 e-14 dejaridrO de 
1985 

A HONRA E A NOBREZA DE UMCARÁTER 

Benjamim Alves de Carvalho 

Recolho-me em meio às relembranças ·do tempo que 
passou para meditar sobre uma personalidãde por todos 
os títulos exemplar, ao ensejo do centenário do seu ~asei
menta. 

Francisco de Souiã POrto - o Legendário Coronel 
Chico Porto, como era tratado e conhecido na intimidã
de de seus familiares e da numerosa roda âe seus amigos 
e correligionários, deixou, na esteira de su-a útil e!xisiên
cia, a imagem inacessível de honr-ãdez e de ~cm postura, 

Nascido a 13 de janeiro _de 1985 - nO EngenhoCa
nabrava, em Siriri neste Estado, jamais se afastou de sua 
terra natal desde a escolaridade de_seus verdes anos à ju
ventude promissora que lhe abria perspectivas para no
vos planos do futuro, na função pública, no comércio e 
na política. 

Tomei COnhecimento da atuação_ do Coronel Porto 
quando aqui cheguei, recém fOrinado em-Medicina em 
setembro de 1928. Os fados me levaram até Capela e por 
via de consequência mirihãs ativídades profissionais--se 
estenderam até N assa Senhora das Dores, conhecido re
duto-da famflia Porto tendo como a figura inais destaca
da do clã'social e politicamente fafã:ndo, aquele que ocu
pa hoje as nossas mais justas atenções. ~ 

Naquela_época eleja residia em Aracaju-e ocupava a 
provedoria da Associação Aracajuana e direção do Ve
lho Hospital Santa Isabel. Em uma de minhas visitas a
Aracaju fui visitá-lo em seu ambiente de trabalho, na
quela casa de caridade hospitalar defrontei-me com um 
c3valheiro acc_essível amável mesmo, de voz doce e man
sa a inspirar confiança à primeira viSta. Ji:cenou-com a
possibilidade de vir a trabalhar no velho nosocômio sob 
sua direção. 

Estava feito o Pi'imeira-contato com o cidadão que vi
ria a ser mais adiante meu companheiro e meu mestre 
nas lides políticas do nosso Estado, quer na Fundação da 
União Democrática Nacional ao lado de Leandro Ma
ciel seu ardoroso correligionário e amigO, de Vâlier 
Franco, José do Prado Franco, Pedro Diníz GOnçãJVes e 
tantos outros paredros_ da Sociedade _da época, quer no 
instante em que assentarriosjuntos na Assembléia legis
lativa como representantes do povo. Conlpiisenios uma 
bancada de reais valores políticos, cultural e de fidelida
de partidária. V1vemos dias e instantes de exaltação de â
nimos como era de esperar uma assembléia de homens 
ilustres ~ responsáveis -e de jovens ard_orosos a dar vazão 
aos arroubos de uma cultura acadêmica a sCiviço de suas 
teses. de suas tendências e interesses partidários. Não 
raro em meios aOs mais acirr.ãdos entreveios sutSii-ã pa
lavra medida, ponderada e por vezes enérgica do exPeri
mentado Deputado Souza Porto de quem se dizia que ele 
atuaria com algodão entre vidros que se atritam. Era o 
apaziguador dos incêndios Yerbais. Não era um líder de 
fato mas um guardião intemerato nas justas polii"icas da 
agremiação udenista. 

úlAíúõ DÔ CONGREsSO NACIONAL(SeÇãõ II) 

Certa veZ, depois de um pronunciamento que fiz para 
colocar nos seus devidos termos aleivosiaS assacadas 
contra polítiCos nossos companheiros ouVí do velho polí
tico a seguinte observação.: Dr. Benjamim: .. Em política 
antes de pensar até mesmo nos nossos chefes, devemos 
pensar em nós mesmos na permanente defesa da com
postura e da dignidade" - CQnselh_o _de_ quem conhecia 
os meandros da política partidâria --Era o mestre_
Era a clarividência no que dizia respeito à personalidade, 
que não trOcaiiã a ·firmeza de caráter pelo aulicismo âos 
despersonalizados. Chico Porto era assim. Não confun
dia lealdade e soberania com capachismo. Foi retilfneo 
na política, na família, na administração do Erário, Esta
dual e Mun_icipal nas vezes em que assumiu o Governo 
do Estado e do Municípiõ de Aracaju, deixou marcas 
inapagâveis "i1o itinerârfo público e Social de sua terra de 
origem. Cultivou sem cansaço e com bravura o espírito 
disciplinado e obstinado na prática do bem. Morreu aos 
79 anos -de idade mas permanece vivo na memóiia_dos 
que nesta data lhe prestam a homenagem mais eloqUente 
porque mais sentida no centenáriO: do seu nascimento. 

JORNAL DA CIDADE 
Aracaju (SE), 13 e -14 de janeiro de 1985 

CENTENÁRIO DO CEL. FRANCISCO DE SOUZA 
- PORTO (1885-1964) (I) 

Manoel Cabral Machado 
Em meu tempo de me-nino - não sei se ainda hoje 

continua- havia grande rivalidade entre o podo de Ca
pela- meu chão d~ infância- e õ de N. S._ das Dores. 
Quando em 26-6-:_1930, o Ct;l. Francisco dç Souza Porto 
elegera-se Presidente do Estado para suceder o Presiden
te Manoel Correia Dantas, houve, em Dores, uma 
vibrante alegria pelo fato de um dos seus ilustres filhos 
ter sido escolhido o novo Presidente do Estado. Capela 
sem ter sido nenhum homem público importante no Go
Verno- estadUal reagiu e os capelenses, despeitados, revi
daram, alegan:do . que o Cel. Francisco de Souza Porto 
não era dorense, pois nascera, realmente, em Siriri, no 

· engenho Canabrava - que teria p~rtencido ao municí
pfO- de~ caPeta. Por esta disputa, conheci, de nome, o pro
bo e valoroso político sergipano. 

Realmente, em 31-l-I885,_em Siriri, no en8er1ho Ca
-nabraVa, dos seus pais CeL Manoel Felix de Souza Porto 
e Clara Angélica de_Souza Porto, nascia _o m·en~no Fran
cisco. Os Porto er~ nobre gente radicada nos municí
pios de Siriri, Capela, Dores e_Aquidabã, misturando-se 
coin as d~Ínais_ fammas de região, numa verdadeira en
dogamia cantonal. Assim, o menino FranCiSco foi bati
zado em Çapela, em fevereiro de 1885,1õendo afilhado do 
Dr. Francisco Ramalho e de N. S. da PurificaÇão: 

- -A.-os 8 anos estuda em Capela, com o Professor João 
Menezes (1893), transferindO-se, depois, para a Escola 
da Professora Marocas de Siriri (1894) e por fim para 
Dores, no Coiégio do Professor João Deocleciano de Al
meida (1895). Em 1898 pass-ou a trabalhar na casa de ne- _ 
gócio de seu cunhado Cel._ Vicente Porto, afamado polí
tico liberal pela coragem, sendo depois um fautista arro
jadO-, pois_ organizara um batalhão de correligionários
para defender a revolução de Fausto Cardoso, tUdo- se 
acabando com a morte gloriosa do nosso ardoroso tribu
no romântico: Perseguid_o pel_os olimpistas, Vicente Por
to ffiudou-!e para uma fazenda que comprara em -ca~ 
nhoba. 

Em Dores, Francisco Po~to, hábil e sério, após -o
aprendizado comercial com o cunhado, tendo este vendi
do a loja ao Prof. Orestes Andrade, continuou como em
pre,8ad0 atê ~190J, quando resolve negociar por conta 
própria, adquirindo a loja comercial_de Egas Muniz Bar
reto, pai de _P_aulo figueiredo B?rretq e já em 1 ~06 cOm:. 
prava o éstabetCcimento comercial do ex-pat~o, unindo 
as -duas casas. Progredindo constituiu família, casando-
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se com D. Laura de Brito Porto (20-11-1909) de tradicio
nal família dos Brito, vindo a ter quatro filhos. Também 
interessado na política aos poucos começou a participar 
da ativídade partidária, acompanhando o chefe polftico 
Prof. Orestes de Andrade, seu ex-patrão e amigo. Em 
Dores, inicialmente fora Secretário da Prefeitura, Juiz de 
Paz e, no 29 Governo do General Manoel Prisciliano de 
Oliveira Valadão (1914-18), conseguiu a- riom.eaç30 de 
exator, elegendo-se também Deputado Estadual, -eis 
<j:ue já se tornara, com suas qualidades pessoais, o presti
giado chefe político de -N. S. das Dores, governando o 
município com liberalidade, sem violências, em clima de 
respeito à lei e aos adversários, de modo que, em pouco 
tempo, já não havia oposição em Dores, sendo o último 
oposicionista o líder político, -Seu amigo, o Sr. José Joa
quim Barreto. Vários fatos testemunham seu carãter li
beral e conciliador como o caso do- pastor protestante 
CariOlanO, iffipedido de pregar sua religião e as ameaças 
d_e mort_e a um homem homiziado em casa de S. Domiti
la Figu:C:iredo, tendO o CorOnel Porto, resolvido tudo a 
contento de todos. 

Em consequência, durante a l~ República, de 1916 até 
1930, esteve na Assembléia Legislativa do Estado, inin
terruptamente, em mandatos sucessivos, sempre eleito 
pefo partido dos pebas: ocupando ao final cargos na 
mesa diretora, ora como V ice-Presidente e, depois, Presi
dente do Poder Legislativo Sergipano. 

Homem maneiroso- e hãbil, sereno e cordato, apesar 
d·e 1ea1 aos amigos- atravessou prestigiado: as adminis· 
trações dos Presidentes Valadão, Pereira Lobo e Grac
cho Cardoso, apesar _de os sucessores romperem, quase 
sempre, Politicanlf:nú:, com Os antecessores. Em 1926, 
resolve estabelecer~se em Aracaju. Funda a firma Porto 
Sobrinho;- passando assim a residir na Capital. 

Na sucess~o de Graccho Cardoso, face às _divergênéias 
entre as correntes locais do partido e ainda, às ligações 
do Presideriii: Autur Bernardes com o Senador Pereira 
Lobo, o Catete, intervindo como era a praxe, escolhe um 
candidato alheio às facções antagónicas- Dr. Ciro A!-e
vedo, um republicano histórico e diplomata sefgipano 
ilttstre, mas que vivera afastado por muitos anos de -Ser
gipe. Eleito Presidente, __ Çiro Azevedo, velho, alquebrado 
e doente não pôde assumir o GovenlO, fazendo-o interi
namente; o -Presidente da Assembléia Legislativa, Cel. 
Manoel Correia Dantas (24-10-1926), Vindo então o 
Vice-Presidente_ Çe_l. Francisco de Souza Porto a dirigir o 
Legislativo. 

PoSt~dQI'_rnent~. (&. f 1-1926), o Presidente Ciro assume 
a Presidência do Estado. Viera, em sua companhia, 
cofnO-maitre, o iialiano Augusto Marozzi e que depois se 
radicara na terra, revolucionando os negócios hoteleiros, 
com sua experiência européia. -um mês depois da posse, 
o Presidente C iro torna a adoecer e com a saúde abalada, 
transmite o GoVerno ilo Deputado - Presidente M anoel 
Correia Dantas e, às pressas, retorna ao Rio. 

Sentindo a gravidade e a delicadeza do momento, o 
Cel. Manoel Dantas, com seu tino politico;--e a fim de 
prevenir situações; transmite a Presidência do Estado ao 
seu amigo Deputado Francisco Porto. Presidente do Le
gislativo, e também viaja ao Rio (9~1-1927). Em 16-1-
1927, falece o Presidente Ciro Azevedo, e logo-no-dia 18, 
Manoel Dantas, em manifesto ao povo, candidata-se ao 
cargo vago como sucessor natural do Presidente morto. 
Garantido pelo seu amigo Cel. Francisco-de Souza Por
to, Presidente interino, ne"ilhum político mari.ifestou opo
sição, claramente, ao candidato do partido. Assim, Ma
noet Dantas, candidato único, em 30-1-1927, é eleito Pre
sidente, Ourante o seu Governo (1927-1930), o Cel. 
Francisco POrto com muito prestígio dirigia a Assemble
ia Legislativa, assumifldo o Governo, interinamente, por 
mais --dUas vezes, serido emissário do PresidCnte para re
solver casos políticos difíceis, como a luta na eleição de 
Simão Di~, entre Pedro Freire de Carvalho e a facção 
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de Gervásio Prata e Carvalho. Neto. Sempre o concilia
dor conseguia acalmar os amigos, sendo inclusive elogia
do pelos adversários. 

Ao fim do seu mandato, o Presidente Manoel Dantas, 
contrariando a política dominante no País, procurou re
solver o problema sucess6río do Estado, sem a interfe
rência do Governo Federal. O Dr. Leandro Maciel, seu 
auxiliar de confiança, é o Candidato da ala jovem do Par
tido RepubliCano. Gilberto Amado, Senador da Re-- _ 
pública e amigo do_ Presidente-washington Luís, quer, 
porém, o Govern·a Estadual-para- seu irmao, o Deputado 
Federal Gilda Amado. No Rio, Leandro Maciel choca
se com Gilberto Amado. O Presidente Manoel Dantas 
apresenta então o Cel. Frarii::lsCO Porto, Presidente da 
Assembléia, como seu sucessor, sendo-apoiado pelo Pre
sidente da República. 

Dã-se o pleito, em 26-6-1930, elegendo-se assim, como 
candidato único~ Deveria o Cel. Francis.co Porto tomar 
posse do Governo Estadual no diã 24-10-1930 mas em 3 
de outubro eclode a Revolução Tenentista e, em poucos 
dias, empolga o País, sendo afinãl vitoriosa. 

Vindos do Norte, como um furacão, os revoltosos sob 
o comando do Gen. Juar~z Távora passaram vitoriosos 
por Sergipe. Tentando a inú.til resistência, e~ naáa Conse
guindo, ·a Pres. Manod Dantas e alguns correligionâriOs, 
inclusive o Presidente Francisco'Porio, -procUralnjuntar
se ao Governo baiano para a reação. O povo, porém, in
satisfeito queria as mudanças e nada conteve a onda re
volucionária tangida pelo--Sari.gue _de João PesSoa: sem 
lutas, ou resistênciaS rC:aiS, a Revolução chegou à Capital 
Federal, prendendo e deportando o Presidente Washing
ton Luís. Começou agora, uma nova era no Brasil. Uma 
outra República. 

Em Sergipe, entretanto, a onda da Revolução, com os 
novos ídolos, procurava destruir os .. carcomídos", isto 
é, os vencidos. O Ce[ Francisco de Souza -Porto;-poiêffi, 
Presidente eleito, retorna a Aracaju e, aqui, permanecia 
impâvido e si::m temores, agóra tecolhldo-às SUas-aiivilã
des comerciais. Na verdade, nada sofrera. Em Salvador, 
tão só seilfíia--o constrangirrienlO de piestar declarações à -
Polícia, sem qualquer coação. Agora, em SeTgipe Confia- -
va que a Revolução, especialmen"te pelos seUS líderes lo
cais, haveria de respeitar-lhe a integridade física e ·a dig
nidade moral, porque taria de reconhecer-lhe os méritos 
de homem público probo e as virtudes pessoais de dda
dãQ __ e de pai de família exemplar. E assim foi, em pouco · 
tempo, serenados os ânimos. O Interventor Federal Au
gusto Maynard Gomes, Delegado da Revolução, ao re
tornar o País à vida democrática, três anos depois, éiU -
17~10-1933, nomeava:-o Intendente Municipal de Araca-
ju. Assim ê a roda da História. · · 

Aju, 9-1-85 

JORNAL DA CIDADE 

ARACAJU (SE), 20 E 21 DE JANEIRO DE !985 

CENTENÁRIO DO CEL: I'RÁNC!SCO DE SOUZK 
(1885-1964) [[ 

Manoel Cabral Machado 

O oficial do ExércitO, AugúsiO Mã,Ynard G_ome.s,Jíder 
tenenista em Sergipe, da vitoriosa Rcv_olução de 30, pou
c_os dias após, ass_ume a Interventoria Federal, no Esta
do, substituindo os efémeros governos transitórios. Dos 
decaídos, espe_cíalmente o grupo do ex-Prcsideilte Ma
noel Dan tas mãnteve-se -vivo, cresceTido ciida vez rriãis .it 
liderança inteligente _e agressiva do Engenheiro Leandro 
MacieL No jornal A Tribuna,· ora defende ex
adminiStradores processados ou vilipendiados, ora inicia 
crítica à nova situação. Leandro Maciel, primo do Inter
ventor, aos poucos; aproximava-se do Palácio. Quando 
da Revolução Constitucionrilista de 1932, elementos do 
antigo Partido Republicano de Sergipe fiéis e resistentes 
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nas sombras+ encontram-se no porão do palacete da Rua 
de Estâncfa {residência do Pres. Manoel D.antas), escu
tam notícias do Dr. Leandro Maciel, recém-chegado do 
Rio, e ex.amina·m-a pOssibilidade de adesão à causa pau
lista. O Cel. Francisco de Souza Porto participou desse 
encontro. Esmagada a Revolução Constitucionalista, o 
Governo Provisório de Getúlio Vargas convoca eleições 
para a Constituinte. -

Já afastado õ Cel. Manoel Dantas do coman<:lo poHti
co, o Dr. Leandro Maciel passa a colaborar com a Ad
ministração dO Interv_entor Maynard Gomes, enquanto 
organiza um novo partido político. O Cel. Francisco 
Porto é elemento importante desta agremiação parti
dária e por-força do acordo político é nomeado Inten
dente Municipal de Aracaju- Prefeito (17-10-1933). 

Essa adininistração municipal durou pouco- dez me
ses. Em 2~8-1934, o Cel. Francisco Porto deixava aPre
feitura pito fato de sua agremiação partidária- Partido 
Social Democrático, sob a liderança do Dr. Leandro 
Maciel - por choque de interesse poHtico, ter--rõm-piôo 
com Ofnterventor Augusto Maynard e se coligado com a 
União Republicana de Sergipe - o partido dos Leite, 
candidatando ao Governo do Estado o Cap. Médico 

___ Eronides Ferre-ira de CarVãiho. 
4pesar do Governo Municipal curto, o Cel. Francisco 

Porto afirmou-se como Uin operOso e correto Prefeito. 
OrganiZou ãs finançaS municiEais, éalçando e .errtpiçar
rando ruas (mais de 10.000 m~ de calçamento). Restau
rou o Mercado Municipal, pontes, galerias de águas pluM 
viais e ainda modernizou a Praça Tobias Barreto. Além 
dessaS feaiizãÇõ-es materiais, o Intendente Chico Porto 
imprimiu seriedade e eficiência aõs serviços municipais, 
isto com seu temperamento sereno mas, sabendo querer 
e exigir. 

Deixindo a Prefeitura, após o rompimento, por fideli
dade ao seu Partido, o Cel. Chico Porto, ante as exal
taçõeS"-Políticas do lnomeiúõ, mantevê Üffia PosiçãO co~r
reta de equilíbrio, sem se conflilar com adversâricis. Vi
tOriOsos no pleito que eleieu o Goverrlador ErOnides de 
Carvalho, em pouco tempo, o acordo PSD- Único ReM 
publicano se-deSfaz. O Cel. Francisco PortO pe'rmaD.eceU 
com seu grupo,- embora estivesse voltado para as suas 
atividades comerciais, na Firma Porto Sobrinho. Ainda 
vivia empolgado com a Direção da Associação Sergipa
na de Beneficência, sendo o Provedor do HOsPital Santa 
Isabel (17-10-1931 a Jt-7-1942). 

O Estado Novo de 1937 extinguiu os partidOs POlíticos
e fechou o Poder Legislativo. Não se falava mais em 
política partidária, embora os políticos murmurassem 

-escondidos. Esta v a, na verdade, Sergipe nesta época, di~ 
"idido entre osp_;:trtidários do Governo Eronides _de Car~ 
-valho e a oposíção liderada pelo Cel. Augusto Maynard 
Gontes; · 

Durante esse_ tempo, Cel. Chico Porto (mais de dez 
anos) administra a instituição de carid.ad.e, 
transformandQ-a, modernizando~a ampliando enferma~ 
rias, número d~ IdtOs e seryiços médicos. Antes, o H os~ 
pital de Santa Isabel era um velho e sórdido depósito de 
doentes. Tornou~se, então, uma moderna e eficiente 
Casa de Saúde, isto graças ao operoso admínstrador que 
so_ube descobrir e bem aplicar os recursos_- para o bom 
aparelhamento da instituição. Em 1942, resolve, porém, 
passar a outras mãos a Direção do Santa Isabel. 

_ -_-EID 1945, com a vitória_c41 Democracia, finda-se aos 
poucos o Estado Novo. AgÚa~se a vida POlítica brasilei
ra. Em Sergipe, o br. Leandro Maciel com. Seus fiéis 
amigos, organiZou a oposição, fundafldo a União Demo
cráUcB. Nacional, Secção de Sergipe. O Cel. Francisco 
Porto, pela su-ii piojeçào de homem corretq e valoroso, é 
eleito Presidente do .Diretório Regional e esteve na Presi
dência do Partido,_a_té .1964-, quando da sua extinção pe
los atas revoluCionãricis. 

D-esde i943; estou em .Sergipe, vinculando-me, --e~ 
1945, ao Partido Social Democrãtico, sob a direção de 
Augusto Maynard Gomes e depois Leite Neto, então no 
G_overno do_ Estado. t! nesse tempo que conheço q Cel. 
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Chie o Porto_ Depois ~_a queda d~ Qetúliq (29-1 0-194:5), o 
PSD; é afaStado do podei-. Em 5-ll-1945, por determi~ 
nação do Ministro da Justiça, Sampaio Dórea, o Des. 
Hunaldo Cardoso, perante o T. R. Eleitoraf e as Autori~ 
.dades Militares, toma posse da lnterventoria. Os Prefei
tos do PSD são afastado (Decreto n9 269 de 19-11-45), A 
UDN julgava~se vitoriosa. Há uma reação do PSD e vin
do a eleger o Presidente da República, Eurico Outra, es
perando, assim, retomar o Governo Estadual. A UDN, 
muito hábil, por intermédio do Deputado Graccho Car
doso que conquistava a amizade do Presidente Outra, 
afasta as nossas pretensões, e consegue a nomeação de 
um interventor partidário, o Cel. Antônio de Freitas 
Brandão, sem-pre equânime e judicioso· nos seus atos_. 
Ness.e tempo. assumira o Cel. Chico Porto na Presidên
cia do conselho AdminÍstratovo do Estado. 

No pleito de 19-l-19~7. o PSD- em coligação com o 
PR vitorioso elege o Governador José Rollemberg Leite 
e uma grande bancada de Deputados Estaduais. 

ConcluídO o pleito, o Cel. Freitas Brandão, não dese
jando continuar Interventor, pede exoneração do cargo. 
Ê nomeado Interventor Federal o Cel. Chico Porto, Pre
sidente do Conselho Administrativo. Devido à pressão 
do PSD ou porque o Cel. Chico Porto disputava a vaga 
de Deputado Est<!dual, nas renovações, seu ato de no
meação é invãlidado, assumindo a lnterventoria o Dr. 
Joáquim Ribeiro. 

Assim, no Governo do Dr. José Leite, o Cel. Chico 
Porto é DepU~ado Estadual (1947-51). No pleito seguinte 
de 3-10-1950....::... difícil, renhido pleito-, o PSD por fim 
elege o ÜQ"'!.ernador Arnaldo Garcez. O Cel_. Chico Por
to, outra vez~ Conquista uma cadeira no Legislativo. Nes
s-e :_tempo, sou também Deputado Estadual e líder do 
PSD e do Governo. A maioria governamental oscilava. 
A UDN sob a liderança de Seixas Dôrea, exercia uma 
oposição terrível. U!t!_~imples projeto de abertura de cré-
dito constituía uma batalha parlamentar. Um ano, tal 
for3: a obstruÇão, que_ não foi aprovada a lei orçamen
tária:-o Deputado Francisco -p()riO acompanhava o s_eu 
líder. Certa feita, o Presidente do Legislativo, Sílvio Tei
xeira, decidindo uma questão de ordem em favor do 
PSD, ocasionou um violento tumulto no plenârio. Todos 
os deputados udenistas, de pé, protestavam gritando, in
clusive o pacato· _e conciliador Deputado Chico Porto. 
EstOu a vê-IO~COm seUs-Colegas, de pé, braço alevantado, 
protestando agressivamente, solidário com a bancada. 

Nas terríveiS eleições de 3M10-1954, o PSD púdC: o Go
verno, assumindo o poder, o Dr. Leandro Macie1, no dia 
31-1-1955. O Deputado Chico POrto, reeleito, presidia, 
agora, o Poder Legislativo, com a sua serenidade e com
postura. 

Sou, então, o líder da oposição e o Deputado Francis
co Porto haveria de encarnar o Poder Legislativo, como 
o seu Presidente. Era, na verdade, uma posição difícil, 
numa época de dias_ tormentosos. 

Aracaju, 17-l-85. 

~ORNAL DA CIDADE 
ARACAJU (SE), 27 E 28 DE JANEIRO DE 1985 

CENTEN'ÃRIO DO CORONEL FRANCISCO-POR-
. TO (1885-1985) (lll) 

Manoel Cabral Machado 
Depois de mais de 25 anos, voltava o Cel. FranciscO de 

Souza Porto a presidir, outra vez, o ~oder Legislativo, 
reeleito que fora deputado estadual, no pleito de 3-10-54, 
e c9m a vitória a UDN, Secç~o de Sergipe, proclamada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, o PSD vencido 
está ha oposição, dipondo a UDN da maioiia doS depu
tados estaduais e assim constitui a Mesa Diretora do lk 
gislativo. Sou líder da oposicão e está no Governo o Sr. 
L~ndro Maciel. 

Com a nova politica começam as derribadas. No inte
rior, em muitos -municípios, chegam também as violên
ci~s. Por sua vez, funciOnãrios, esPecialmente os do Fis
có e õs do Magistério Primário, vinculados à situação 
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politit.:a anterior, são removidos e depois demitidos, ou 
ex.onerados. A Co.tigação PSD~ PR: -. na planície, desar~ 
varada, exige uma reação. Vêm as batalhas no Judiciário 
com os habeas-corpus e o~; "mandados de segurança" e 
no Poder Legislativo, com discursos, requerimentoS-e 
protestos. 

Todos os dias, na Assembléiã, eu como líder, ou Pedro 
Barreto ou_ Celso Carvalho, ou Horácio Góis protestã
mos, veementemente, contra as abitrariedades dos ho
mens do poder, seja no Estado ou nos Municípios. 

O Presidente da Assembléia, CeL Francisco de Souza 
Porto, representando com dignidade o Legislativo, ja
mais posterga o direito das oposições. De logo, a Presi
dência, pela conduta irrepreensível, respeitando os seus 
adversários, passa a merecer a. nossa considenição e 
plauso. Quando a situação maíSSC: agrava, requeríarilOS; 
ao Presidente do Legislativo, sila interferência jUrito ao 
Executivo, no sentido de reprimír as arbitrariedades. O 
Presidente afirmava atender ao nosso apelo, declarando 
que iria conversar com o Governador Leandro Maciel. 
Certamente o fazia, como certamente o Sr. Leandro Ma
ciel viria justificar os fãtos- ComO o fizera a mim, anos 
depois, - quando unidos na Arena, juntos, viajamos 
pela sua campanha à senatoria. Dizia~me, então, o Dr. 
Leandro que os seus correligionários do interior sofre
ram, na planície, por quase 30 anos, as violências do 
PSD e que, ele, como Governador, não podia reprimir, 
duramente, as vinditas naturais. Ademais, se transferira 
e demitira funcionários adver-sários, o fizei-u -pela necessi
dade política de desmontar o PSD, como ainda para 
conseguir vagas para os seus amigos sofridos c necessita
dos_ 

O certo é que, na Presidência do Legislãtivo, o Cel. 
Francisco Porto, se_ para as vagas, nomeou amigos, não 
demitiu, nem exonerou adversários. Nesse tempo, era o 
Diretor da Assembléia Legislativa, o meu colega, hoje, 
CDns. José Carlos de Souza -logo que asSumira a Presi
dência da Casa, o Deputado Francisco Porto chamou o 
Dr. José Carlos de Sousa e lhe disse, já com a mão trê~ 
mukt: 
-:-"Eu não o conheço, mas a minha confiança que hoje 
dou a,o Sr._é uma projeção da confiança que tinha nO seu 
pai". E,_assim, conquistou o Prof. José Carlos. 

Antônio Francisco de Souza e João Francisco de Sou
~. respectivamente, Pai c tio do Dr. José _Carlos de Sou
za, foram. antigos correligionãrios do Cel. Chico Porto, 
em N. S. da Glória, sendO o Sr. João Francis-CO o chefe 
político da antiga Boca da Mata. 

Assim, o_ Dr. José Ca:rlos de Souza pemianeceu na di: 
reção da Secretaria, na plena confiança do Presidente 
Chico Porto, ele que, com a ascensão da UDN, esperava 
ser afastado da direção do órgão. 

A luta política acirrada, porém, exaltava os ânimos, 
até que, extremou-se, quando em 18-6-1955, fora assassi"
nado, em Ribeirópolis, o PfCfeito udeniSta, Sr. Josué 
ModCsto dos Passos. De logo, os seus adversâ:fiOs- do 
PSD, viram-se responsabilizados pela autoria intelectual 
do crime. Visando reprimir os delinqUentes, houve no 
Estado um<,~ "razzia" terrível contra os Cearás (poHticos 
locais do PSD) e contra seus correligionários. 

Na Assembléia, sustentamos a defesa os companhei
ros, defendendo, discutindo, acusando, pedindo provi
dências. O Presidente Francisco Porto permanecia presi
dindo o Poder Legislativo com dignidade e equilíbrio,
assegurando sempre o direito da oposição. NosSQ ... jus 
oponendi" OLJ "jus sperniandi" não sofria limitações da 
Presidência, se agíamos segundo o r-egimento interno. 

Baltazar Francisco dos Santos era o !~'-Suplente do 
PSD. Acusado e denunciado como cc-autor do crime de 
Ribeirópolis, fugira p"arit serra NeB:r"a, -na Bahia. Estava, . 
assim, com sua família, impedido, sob pena de prisão, de 
aparecer em Sergipe. Morrendo o Deputado do PSD, 
Martinho Guimarães, teria Baltazar de assumir o man
dato de deputado. Por intermédio de Manoel Ribeiro, 
consegue _segurança impeüada.- junto ao Supremo. De 
posse da segurança, de supresa, chega a Aracaju, trazido 
de Serra Negra por Pedro Barreto e Garcez Dórea~ Co-
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municado o fato da presença de Baltazar, na Assembléia, 
o Preside-nte Francisco Porto, de imediato, o empossa, 
reconhecendo-lhe o direito e cumprindo a decisão do Su
premo Tribunal Federal. Há, depois, na saída do Palácio 
da Assembléia, algumas escaramuças contra o Deputado 
Bal_ta_z.ar, provocadas pelos seus adversários locais. Tu
do, porém, voltou ã normalidade. O Presidente Francis
co Porto dava as garantias aos deputados, 

De outra feita, surge connito entre um filho de Balta
zar_e outro lavem. A Policia invada_a casa de Baltazar. 
Interfiro junto ao Presidente Francisco Porto. Este, pes
soalmente, comigo, toma as providências compatíveis. 
Tempos depois, dizia-me Baltazar; .. 0 velho Chico Por
to, Dr .. Cabral, sempre foi um homem de bem." 

Este o nQSSO leal adversário, _Presidente Francisco de 
· --souza Porto. COrreto;-pTobo, conciliador, homem de 

plHtido, mas, em _tempos difíceis, velando pela dignidade 
dó Poder L~gis!ativo. A velhice, porém, acentuava-lhe a 
doença. Falando com dificuldade e lentidão, as mãos tré
mulas e os passos tardas, já nào podia continuar dirigin
do o Legislativo. Df:ixou, portanto, a Presidência. 

PostefíOiTIIerite, nQPíeífO de3---=T0-58, não mais se-can
didata, apesar de o Gov. Leandro Maciel. segundo infor
mações do seu neto, Dr. Carlos Porto Cruz, have-r insisti
do em elegê-lo, exclusivamente com o ânus do partido. 

Ao término do seu último mandato, antes da posse do 
Governador diplomado Dr. Luiz Garcia, requeremos à 
Mesa uma sessão extraordinária para homenagear o De-

-· putado FrãnciSco Porto. Aprovado por unanimidade, 
L! pós a posse do novo Governador e a transmíssào de po
der, em Palácio, a Assembléia reune-se extraordinaria~ 
mente. Com o Deputado Francisco Porto, na Mesa Di
retoi"a, cOmeçamo,s a homenagem. Sou um do_s oradores. 
Falo em nome do PSD, ressaltando que as mãos do de
putado, agora trémulas, jamais cometeram um ato de in
dignidade ou de violência. Faço-lhe justiça como homem 
público, marcado pela honradez, serenidade e_espfrito de 
conciliação, incapaz de postergar direito alheio, mesmo 
dos adv~i.sáfioS.~O))f:PutadÕ Carv_ã.Ihci-Deda,Líder da 

.UDN, tece as mesmas considerações. Falaram..-.ainda, 
outrOS de-putadÔ-ii: -- -- - - -

Deixou, assim, Francisco Porto a vida pública, 
---- recOfhenaO-Se olO-lãf-hO~l-ido de Siiã fiiiní!iã. )~pesai- di 

doença insidiosa, o velho políttcO resiste e só doze anos 
depoiS; em-ro:7-68;ê -que Vein a falecer, no cori(oiio -e Ílo 
carinho de sua numerosa farriília- filhos, genros, noras 
e netos. -

No seu enterramento, muito concorrido, o ex
Governador Leandro Maciel, seu correligionário, chefe e 
amigo, traçã-lhe- o perfil, em linhas sóbrias, mas exatas e 
justas. Em certo trecho afirma; "A sua vida, meu caro 
_Francisco Porto, tem a moldura mais bela que conheço 
de um polttico. Leal, bravo, inteiriço n:a firmeza das s·uas 
atftúdes, cavoi.lheiresco, cordial com os adversários, den
tro da íiüiiUlsigeÍ1Ç_iri de _S-ua linha partidária." 

As palavras ontem pronunciadas pelo partidário ami
go, -sãO, -.. igQra: éOilflrffiitdãs; rrúils Uffia veZ; na oportuni~ 
dade acste-cent~nário, por um dos-SeUs leiis adversários 
e que sempre testemunhou as qualidades morais do polí
tico--sergi-pan9, tranciSCo- d2 ·sOU;ci Poria, padrãO de 
honradez, dignidade e espírito público, incapaz de ceder 
às injustiças ou Servfr à violênCli ou -à CorrlipÇ!O. Um va
rão de Piutarco. 

o SR. PRESII)ENTE (João Lobo)- Conceao a Pa
-lavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- (PDS- MA. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, desejo ini
ciar, nesta primeira sessão, requerendo a V. Ex~. com 
base nos artigo_s do Regi~ento que V. Ex~ d~ejar colo
car, no 192 ou no 196, pela importância dó que vou soli
citur, que seja "Incluído em caráter prioritário na Ordem 
do Dia da próxima sessão, segunda-feira, o Projeto de 
Lei, de autoria do nosso eminente colega, Senador Nel
sorl- Carneiro, q_ue revoga o Decreto-lei n~ l.041, o cha-

- inado _ P_rojeto de Lei das Sublegen_das, _muito falaçio. E 

Março de 191f5 

eu me permito não oferecer as minhas sugeStões. tão bri
lhantes foram as personalidades Que nele se manifesta
ram, o próprio autor, o Relator, o nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. O seu autor, Senador Nelson 
Carneiro, disse: 

" ... o f;.~migerado pacote de :.~brH de 1977 é ou
tra das criuçõcs jurídico- eleitorais casufsticas que 
jamais forma absorvidas pelo mais autêntico pensa: 
menta liberal brasileiro, servindo apenas então, 
para acomodar situações de divergências internas 
do partido político que dava sustentação ao gover
no, do_ que, entretanto, também se utilizaram os 
partidos de oposição sempre constrangidamente." 

E o seu ilustre Relator, o nosso eminente colega, pro
fessor e Senador Fernando Henrique Cardoso, acrescen
ta: 

"A prática democrática se caracteriza pela salu
tar divisão ideológica não se entendendo que uma 
legislação proíba coligações e permita sublegendas, 
alimentando o divisionismo no próprio seio das 
agremiações partidárias." 

E, fin.almente: 

"Adverte o ilustre Autor da proposição que se 
"há pronunciamentos político-ideológicos ou pro
gramáticos diferentes, esses haverão de manifestar
se _na plür-alfdade dos partidos que a lei admite exis
tirem e nunca na pluralídarle dos grupos localizáveis 
sob a mesma legenda". 

Sr. Pres.idente, não creio, quando se está nesse período 
de transição, passando do autoritarismo para a demo
cracia, não creio que haja, entre as dezenas e dezenas. de 
projeto acumulados pam entrar_na (lrdem do Dia, proje
to da m~ior _imporU1n~ia do que essa lei cas,)Jística, fami
g~r<Lda _lei ca~!lftica, qlJ~ durante_long()S apos serviu ape
nas para fortalecer governos, em detrimento, em prejuí
zo - sobretudo em prejuízo - -~e velhas e_ dedicadas 
amizadCS-d-aS:. províncias desse grande Brasil. E não se 
diga qy.~ __ alg!_tém yai_s~r _ÇO!Jtraria~o. Quem sõ.o os auto
res? Os autores foram o General Ernesto Geisel, e o 
célebre uutor da Lei_ Falcão, o Sr. Armando Falcão. 
Quem são esses homens hoje? Esses homens hoje são os 
lii;lerais. Eram o_S,)!.IJJ9ri1ários de ontem Q_s liberais de ho
je. Então, ficarão imensamente satisfeitos, não só com o 
requerimento que faço, de inclusão na Ordem do Dia, 
como com a votação que, estou certo e convicto este Se
nado fará, PMDB e Frente Lib!.!ral. Porque, não é possí
vel uma Frente Liberal votar mais a favor de sublegenda. 
Ela ontem era, ~qui, da velha e antiga oligarquia; era do 
autoritarismo, mas, agora, ela é liberal porque mudou. 
Aliás, dizem que quem não muda é burro, então está 
todo mundo mudando. É justo, pode até ser um a~·gu
mento certo, acho muito natural, mas isso não quero 
analisar. Quero argumentar que as leis casuísticas têm 
que ser revogadas. 

O Sr! Fernando Henrique Cardoso- Permite-me-v. 
E_x• um apart~? 

O SR. ~~~J?~E COSTA- Concedo o aparte a 
V. Ex• · 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Mesa infor
ma a V. Ex•, Senador Alexandre Costa, que V. Ex~ estã 
fa4-Ddo para u~a questão de ordem. Mas a Mesa ouve, 
com muito prazer, o aparte do Senador Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Falo paril uma co-
mun-icação. -- -

O Sr. Fer~do Henrique Cardoso - Eu não sei, Sena
dor Alexandre Costa, depois dessa referência de V. Ex• 
de que quem não muda é burro, pOrque eu não mudei, 
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continuo fiel a essas mesmas idéias. Portanto, se vier a 
votação do projeto do eminente Senador-Nelso:rl Carnei: 
ro, sustentarei não só o meu parecer como relator, senão 
que também o voto a favor da extinção da sublegenda~ 
Prefiro, nesse caso, me manter meio-burrinho, mas fiel 
ao qLie penso. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Aliás, não sou mui
to contra quem muda. Efetivamente, -R ui Barbosa disse: 
'"De mudas nem o céu, nem o inferno, nein mesmo a 
morte escapa. O que não se eleve mudar é do bem para o 
mal, nem do mal para o pior". Acontece que Rui Barbo
sa não disse o que era bem e n"em o que era mal. Deixou a 
critério do mudancísta. 

O Sr. NeiSon-Carneii·o- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer, 
nobre Senador Nelson Carneirõ. 

O Sr. Nelson Carneiro - Essa é uma velha reivindi
cação do Movimento Democrático Brasileiro, que de
pois se transformou no Partida do Movimento Demo.: 
crãtico Brasileiro. Salvo engano, em 1971, foi esse o pri- -
meiro- projetO oapresentaildo por aquela modestíssima 
bancada de sete membros, e por todos subscritos, salvo 
éngano, não sei, -mas certamente foi esse -o :PrOjeto. Por
que o que nós sentíamos ~ que essa vigência -da sublegen
da é um desestimulo à criação de novos partidos. Se n6s 
mantivermos a sublegenda, voltaremos inevitavelmente 
ao bipart:idarismo. A tendência é inevitável para que os 
partidos se conglomerem e aca'6em formãrido dois parti
dos- Governo e Oposição. E Cise niaiiíQue1Smo é que ã. 
democracia não pode aceitar. Se V. Ex• verificar no inte
rior do Maranhão, no interior da Bahia, no interior âo 
CCará, ei:n ·que Os âoís partidos rriaiS -po-derosOs escolhem 
seis figuras- exponenciais do municfpío para: Pleitear a 
prefeitura, e SC:is outras para o Vice-Prefeito. Onde os pe
quenos partidos vão buscar os elementos capazes de se 
fortalecer? De modo que, quanto à sublegenda, que foi 
combatida e continua sendo combatida, lealmente, por 
todos que estudam o DlrCítO Político brasileiro, ·e, a meu 
ver, não mUdou nada dentro d_o Movimento Democráti
co Brasileiro, tanto que o pedido de urgênCia: foi -sUbscri
to pelo nobre Senador Humberto Lucena, que era no 
momento, e continua sendO, o Líder do PMDB, achO 
q!Je não hã nenhuma divergência. Mas, a rrianutenção da 
sublegenda, sobre ser uma deformação da vontade popu· 
lar, é a volta inevitável ao bipartidarismo e esse fum mal 
que devemos erradicar da vida política braSileira, 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Incorporo a este 
meu humilde pronunciamento seu honroso aparte, por
que estou falando praticamente o que foi juStifiéRtíva 
que V. Ex~ fez ao projeto de sua autoria. 

Sr. Presidente, esse projeto mantéve·se, praticamente, 
durante o segundo semestre, na Ordem do Dia. Foi re
querida sua urgência-, e esta foi aprovada~-O seu eminen
te autor, numa deferência toda especili.l, para âesosbs
truir uma Ordem do Día, cOncàidou-Ciii Que fosse retira-
da a urgência, para votação da Ordeni à o Dia e para que 
o Senado não ficasse paralisado durante todo o mês de 
novembro, em detrimento das demais matérias. 

Mas estamos iniciando unia noVa: sC.ssão legislativa. V. 
Ex•. deferindo este meu requerlmeiitO;- ref::onheCendo a 
prioridade que peço, pela ocasião, faZendo justiça à prio
ridade que requeiro,- porque o projeto já esteve na Or
dem do Dia, já esteve em regime de urgência, e nehull) 
dos demais que aguardam inclusão se ençontr_a nessas 
condições, repito, V. Ex• deferindo este meu· requerimen
to; mandando inclui-lo na Ordem do Dia da próxima 
segunda-feira, no item 1 da pauta, estará fazCn-do juStiça 
e atendendo ao seu colega e aos grandes interesses do 
povo brasileiro. ( Muito beml) 
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O SR. PRESIDENTE (Joil:o Lobo)- A Presidência 
-cexamimírá o pedidO de V. EX~. Senador Alexandre Cos
ta, e tomará as providências regimentais necessárias. 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
-lavra ao nobre Senador Gastão MUller, para falar como 

Úder de Partido. -

O SR. GASTÃO M/)LLER PRONUNCIA DIS
-CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O ~~- M~acyr Duarte - Peço a palavra, como Li der. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra _ao nobre Senador_ Moacyr Duarte, como Líder. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia-
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. SenadQres: 

Effi tese, sou a favor da extínção -daquilo que algUns 
consideram uma excrescência em nossa legislação, fruto 
das idéias e do corilpofiamento autoritário de alguns no
vos cristãos -dos dias de hoje. 

Cr-eio; Sr~~Pieside'"n.te, que a inatéria mel-ece Uma me
lhor reflexão, uma melhor análise e um exame mais pro
fundo. Daí me congratular com a sábia- decisão âe V. 
Ex•, ·quando afirma que o despacho do Presidente à pro
posição do eminente Senador Alexándre Costa será dado 
na forma que_o Regimento Interno do Senado preceitua. 

Mesmo porqu~. sem o maiS acurado exame da ma
téria, qu~(,l_Crer, salvo melhor juízo, que a solícitação do 
nobre Senador não ~ncontra o _ _9_evido acolhimento na 
nossa lei interna. Daí por que louvo a cautela de V. Ex•, 
quando af}_rmou que E_ deferimento do requerimento irá 
depender de uma consulta à nossa lei normativa. Apenas 
isto. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Claudionor -Ráriz -Hélio Gueiros - Jutahy Maga· 

lhàes - Morvan Acayaba -Alfredo Campos -Severo 
GOmes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
MaurO Borges ....... Benedito Canelas- Marcelo Miranda 
--Saldanha Deri:i- Affonso Camargo- Álvaro Dias 
.:.....: Jaison Barreto- Carlos Chiarelli- Pedro Simon
Octávio ·Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (João· Lobo) _:_ Há oradores 
inScritos. 

-- -Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DlS
----- CURSO QÚE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 

ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

9 Sr. NeJsQn_Cameiro -:,P~ço a palavra, como Líder, 
Sr. Presidente. 

IYSR: PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra, como Líder, ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSÓN CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
--_-~Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

orador.) ...:..·-sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Que sejam as minhas primeiras palavras o voto que to

dos nós fazemos pelo êxito da administração de V. Ex' 
nesta CaSa:-- ----

Todos c.onhecemos V. Ex• pela sua brilhante trajet6riã 
política;, pela sua probidade administrativa, pelo rigor 
c9.m que se t~m deserppenhado nas funções públicas. 

_De me>_do que é um priviJégio que seja eu 9 primeiro 
-_oradar_a_se dirigir a V. Ex•"na qualidade de Presidente 
desta Casa com os votos, que sei de todos, pela felicida
~. pelo bom êxito d.e sua administração. 

Sábado 2 0059 

O Sr. José Lii!S :- permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO --Com muito prazer. 

O Sr~ José Lins - Quero dizer que V. Ex• neste mo
mento certamente fala por nós todos, pelo grupo da 
Frente Liberal e por todos os nobres colegas que sufra
garam o nome do nobre Senador José Fragelli para a 
Presidência da Casa. Quero me solidarizar com seu pro
nunciamento. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Acredito, Sr. Presi
dente,_ que neste momento traduzo o pensamento dos 
que votaram em V. Ex~ e até daqueles que divergiram, 
por motivos de natureza política, da escolha de V. Ex•, 
sem lhe fazer, entretanto, qualquer restrição, pela linha 
reta da sua vida de homem público e pelo brHho que tem 
dado,- nesta Casa, a -tOdas as miSsões -que lhe têm sido 
confiadas. Acho que eu vou além, Senador José Lins, e 
antecipo .. 

O Sr. Gabriel Hermes- Quero dizer a V. Ex• que essa 
satisfação é de todos nós, Sr. Presidente. V. Ex• pode es
tar certo de que todos aqui o estimam bastante, desejam 
uma administração - como todos nós esperamos não -
temos dúVida -que eleve o Senado cada vez mais. V. 
Ex' pode contar com a simpatia de todos os seus campa~ 
nheiros de todos os Partidos dentro desta Casa. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, pena 
que as primeiras palavras já sejam um apelo a V. Ex• As 
mirihãs primeiras palavras são um apelo a V. Ex• como 
Presidente do Congresso Nacional e Presidente destaCa
sa. Como Presídente do Congresso Nacional, V. Ex• re
colhe todas as angústias e todos os apelos da Nação. E é 
em nome de mais de 20 mil famílias, de 20 mil trabalha
dor~ do R~o Grande do Sul espalhados_~~o s6 pelo Rio 
Gr~nde do_ Sui. mas Por todo o território nacional, que 
ocupo esta tribuna, nesta oportunidade, para fazer de V. 
Ex,- um aliado nessa luti_que deve ser de todos nós, em 
favor de uma solução para os funcionários do Banco 
Sulbrasileiro. 

Até hoje se tem ressaltado o escândalo que isto repre
senta, se tem ressaltado a posição de seus dirigentes. O 

- Banco Central tem feitO vârias intervenções, que se pro-
longam e se prolongarão pelo tempo neceSsário, mas é 
preciso uma solução urgente para aqueles que trabalhan
do do Banco Sulbrasileiro, foram até a última hora iludi
dos na esperança que nada aconteceria com aquela asso
ciação. Hoje se encontram na realidade do quase desem
prego, e nenhuma voz autorizada ainda lhes disse o que 
os espera daqui por diante. V. Ex•, portanto- e aqui o 

_meu apelo - ê o aliado que busco nesta hora para, re
presentando o pensamento do povo brasileiro, dos diver
sos Estados brasileiros~ colaborar nessa obra de assistir 
aos trabalhadores, aos operários, aos "furiCionáríos do 
Banco Sulbrasileiro. Eles só encontraram, até agora, o 
apoio do _seu sindicato. É preciso que o Governo se preo
cupe com essa situação, pela gravidade do problema so
cial que será criado com o- inesperado desemprego de 
tantos funcionários, de tantos servidores. 

Daí, Sr. Presidente, ser uma felicidade que eu haja co~ 
meçado este_discurso exatamente no instante em que V. 
Ex'- assumiu a Presidência, porque eu queria partilhar 
com V. Ex•, deferir rriais a V. Ex• do que ao modesto 
orador, O eiicitrgo de cOlaborar nessa obi:-a de justiça SO
cial, para evitar que se agrave no Brasil um problema 
que já é milito "grave, o-proólema do desemprego, tanto 
maís quarido os empregados não são i-es.ponsáveis pelos 
excessos praticados pelos seus dirigentes. 

Agradeço a V. Ex• a colaboração que sei qrie não fal
tar"á neste momento. Muito obrigado a V. Ex• (Muito' 
beml) 

O Sr. Gastão Miiller (PMOB- MT)- Sr. Presiden
te, peço a palavra como líde-r. 
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O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a 
palavra como líder, ao eminente Senador G<istão MuUer~ 

O SR. GASTÃO MULLER PRONUNCIA DIS
CURS"O QUE. ENT8E(JUE À REVlSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTeRIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

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

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mãrio Maia. 

O SR. MÁRIO MAlA (PMDB.- AC. Pronuncia o . 
seguinte discurso. Sem rCvisão do orador.)"- Sr. Presr-
dente, Srs. Senadores:- ::-'--- -

Quero registrar, neste primeiro dia- de· trabalho que 
ora iniciamos, na terceira legislatura, a satisfação de me 
reencontrar com os companheiros, Senadores e funcio
nários da Casa, depois de um recesso,- onde nós todos, 
em nosos Estados, continuamos o nosso trabalho Políti~ 
co com as caracterís~iCas de cada região. _ 

Sr. PreSidente, nesta oportunidade, querelnos nos c_on
gratular com o êxito que -as negociações Políticas, -dos 
Partidos que dão sustentaçãO ao Governo,-Obtiveraffi ao 
longo deste período que ocorreu desde o resultado das 
eleições de janeiro, quando verificamos a ratificação da 
prererênciil popular- rio COngresso Nacionál, atravês da 
escolha do nome ilustre e honrado do eleito Presidente 
Tancredo de Almeida Neves. 

Sr. Presidente, acredito que esta Casa há de compreen
der que, de agora por diante, para que haja sustennção 
política ao Governo, que se instalará corri a posse do 
novo Presidente da República, no próxiinO -Cila 15 Oe -
março, é necessário que nossas forças pernia-ileçam uni~ 
das e coligadas, moral, espiritual e objetívainente, ila 
prática, pãra que a suslC:ntaÇão política' da- nOva Repúbli
ca não sOfra, em momen-to ã.lgum, solução de continui
dade. 

Sei que o momento é difícil, é um momento de tran
sição, um momento de mudanças, onde as esperanças do 
povo estão colocadas à mesa das expectativas e nós, des
te Congresso, deste CongreSSo novo, como v: EX•, Sr. 
Presidente José Fragelli, acentuou hoje pela manhã, na 
instalação dos nossos trabalhos, temos muita responsa
bilidade para cOrresponCei às expectativas de riiudanças. 

Quero congratular-me com as Mesas escolhidas: na 
Câmara dos Deputados, presidida pelo ilustre Presidente 
do PMDB, nosso líder Ulysses Guimarães, e- no SenadO 
Federal sob a Presidênc.ia do nome ilusffC C-digno de V. 
Ex•, Dr. José Fragelli, com quem nos congratulamos. 

Mas, nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero trazer 
minha modesta colaboração, não só dizendo a V. Ex• 
que estamos e estaremos aqui, assíduos às sessões da Caw 
sa, para colaborar com os trabalhos da mesma, como 
queremos 'também levar nossa modesta contribuição 
como sugestão ao Senhor Dr. Tancredo Neves, escolhi
do e eleito Presidente da República, que serâ empossadO 
brevemente. A sugestão que quêremos trazer, do seten
trião de nosSa Pátría, é urita sugesfâo singela, mas abran~ 
gente, onde a FederaÇão, ã qual devemos foftalecer, ob
terá os frutos necessários para que seja de fato uma Fe
deração, uma vez que seus laços estão tão frouxos, pois 
enfraqueceram tanto durante estes longos 21 anos de 
período autoritário. -

Sr. Presidente, por coincidêi1-cia, temos 23 Estados, 
que constituem a Federação brasileira e temos 23 minfs- -
tê-rios; naturalmente, que o "Presídente Tancredo Neves,. 
por mais democrática qUe fo$se-·a sua· atitude, seria uma 
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atitude inusituda se ele fizesse coincidir o direito de esco
lha de cada EslaOo- par-a-cida um dos ministéiios, uma 
vez que o número de ministério_s, coincide com o número 
de EstadOs da. Federação. -

Entrelanto:-sr. PreSidente, à guisa de coop-eraçã~, nós 
sugerimos, humi\de1pente ao Senhor Pfesidente da Re
públíca, um crítéiío regionalista ... 

O Sr. Almir Pinto - Ao novo ou ao velho? 

O SR. M~RJO _MAIA~ Ao Presidente da República 
que_ vai s~r_ e_I!l_r~ssado _e!!'l _15 de março. 

~ugeriiT\05 um -critéilO r_~giÜnali~tã, pÜfque_õ_S 23 -Esta
dos estãÕ _contidos ~m ciilco regiões g~poHticas: a Ri-
giàci AffiazôniCã, ou- Região NOrte, a Re_gião Nordeste,~ 
Região Sudeste, a Região Sul e a Região centro-Oeste. 
São cinco regiões, pÇ>rtantç. O Senhor Presidente da_ Re
pública poderia adotar o critério regionalista de, inde
pendentemente dãs pastas, dar oportunidade a cada uma 
_dessas regíões, para qualquer pasta que_ fosse, de apre
sentar um ilustre nom~·- a fim de que, quando o M_inis-

-_-_ i~~:lO_se reunisSe, se Pudesse dizer que ali estava pres~te 
o Bra&ii. __ E os Ministro&, além _de suas pastas, também es
tariam representando as cinco regiões do_ Brasil. Assim, 
nenhuma das regiões correria o risco de ficar discrímína
da_no_ as_s_ento da _mesa ministerial. Tir~r-se~iam_, então, 
dos-vint~_e três Min-istêrio, Cinco-~iinístério~. quaisquer 
que fossç:m,_ par_a satisfazer ~e critéri_o de forta_lecimep
to_da Fed_e_ração através d~s regi __ ões. Sobraii~m, ~ort_anw 
to~ Sr. Presfdente_--:-:é o_cálculo-aritmético.- dezoito 
MlníSiérlOs~-Dos_dezoitOMinistériõs, QUatro são miflta-~ 
res. Então, teriam destinação especffica às Forças Arma
das. SObrariam, então, quatorze MinistérioS. Com esses 
MíilistériõS reStanteS,- 6 Senhor Presidente da República 
satisraria as vârias outraS regiões, ou os -Estados, de 
~corçiQ._COIJl Q. peso espectfico de cada Estado. 
~ uma sugestão gené_rica, patriótica, para que o Se

nhor Presidente da República se _desenlace desse emara
nhado em que estâ envolvido, com o açodamento e a 

- corrida à procura de MiniStéiios, não só pelas Pessoas
pelos ministeriáveis - mas pelos Estados. E há Estados 
que são aquinhoados com quatro ou cinco Ministérios. 
E há regiões, como a nossa grande Região_ Norte que até 
hâ_ bem pouco estava completamente esquecida e não era 
sequer cogitada na mesa da distribuição potítica deste 
País. -- -- -

De modo que trago aqui, como representante da gran
de Região-Amazónica, a reivindicação da nossa e dare
gião--que V. "Exf, Senflói' PreSídente dõ Co_ngresso, José 
Fragelli, também representa_ que é a grande Região 
Centro-Oeste~ porqüC essas duas regiõeS represeri.tam 
2/l .. do território nacíonal e não podem deixar de estar 
representadas na mesa do Ministério da Nova República 
presidida pelo Senhor Tancredo Neves. 

Era_ç:s~a sugestão_ qu~_eu ql!erja, _ne_ste_p_rimeiro dJa de 
trabalhp~_Qre..,.ent~r_~co__ffio_uma-coft_tribui~íj.p !llodesta dÕ 
representante do mais longínquo e do mais esquecido Es
tado da Federação, o Estado do Acre, froriteiriço com os 
países andinos, a Bolívia e o Peru. 

Sr. Presidente, nós estamos mais próximcrsdo Pacífico 
d-o que do Atlântico-. Do PaCífico nós estainos- ã- I.iJoO
km, e do Atlântico a 3 mil e 500 km de distância. Para 
que a Região AmazóniCa seja in'tegí-adã ae fato aO túrl
tório n_acional, social, política e economicamente, há de 
se _dar_Quvidos às dUas giandes regiões, à região que-nós -
chamaríamos a frente ocidental deste_ Pals, que hã de 
ínaugurái--, nesta Nova República, a -cOnqUista _doS es
paço~ Vàzio~ dC _uma-_f!lan~ira ordenada, es_tudada, técni-

- ca -e cie~tfucanlentl!- exPlorad~. pa~;-que as ~assas rique· 
zas oferecidas pela natureza, não sejam dizimadas como 
SÔ~ acont~~e _fl:QS pre~e_!l_tes _dias ond~_ V_~IjficaltlOS 8, àes~ . 
truição d_es_orç~~:rt~da e criminos~ da _selva .:;tmazônica, 
sem Um piUi1o de- ocupação raciõnal.- - -

Sr. PreSidente, era esta a contribuição que eu queria 
traZer ao 1egíslativ_o e ao execu"tivo, neSte primeiro dia de 
trabalho.- --

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
-Palavra ao eminente Senador Moacyr Duarte. 

o-.sR:MOACVR~J:)1J_;4.RTE (PDS- RN. -~ronuncia 
o-seguinte discurso:)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores: 

Neste instante em que V. J;x~. Sr. Presidente José Fra
gelli, preside a prim~íra sessão ordinária da presente sesw 
são-legislativa, cumprimos o indeclinável dever,_ em-
nome daqueles que constituem a Bancada do PDS, dele- -
v ar a V. Ex~ as nossas mais efusivas congratulações e de
sejar ao eminente Pr~idente_e aos seus ilustres pares que 
forma'in a Corliíssãõ LHietO-rã-do Senado, a manifestação 
do nosso querer, _não da nossa esperança, mas da nossa 
certeza, de que s~lbirão conduzir os destinos desta Cisa 
com inteligência, patríotísmo e sabedoria. 

V. Ex~. pela sua vida pública, credencia-se ao desem
penho de tão elevada investidura. Homem de proclama
das e reconhecidas virtUdes cívicas, alia ao seu espírito lf
beral e de justiça outras qualidades que lhe dão o suporte 
necessário para o exercícío- da alta função de Presidente 
do-congresSo Niicional. É um homem tranqüilo. b: um 
homem que tem lhame de trato. É um homem que tem 
sobriedade nos gestos e nas atitudes. b um homem pro
bo. ~ Um homem honrado. E é, sobrel!JdO, um homem 
que-tem uma grande experiência admínistratíva. 

Por todas estas razões, V. Ex• está fadado a ter um ex
celente desempenho no múnus público que passou a 
ex-ercitar desde o dia de ontem~ E os integrantes da Ban-

- cada dO_PDS,- q"ue saberão compatibilizar o seu compor
tamento de Oposicionistas c_om os seus deveres de brasi
leiros e de representantes do equiHbrio federativo nesta 
-casa do COrign~SSo;have"rão de procurar, naturalmente, 

--oferecer à Presidência da Casa o seu modesto contributo 
para que ela, ao fmal de sua gestão, possa dizer com 

_ tr~nqüiiid;:~.sie que CUI)'lpriu bem os dt~veres inerentes ao 
cargo. 

Sabemos, Sr. Presidente, e o lamentamos profunda~ 
mente,_que o destino das casas políticas é o de suas maio
rias,--que o--conduzem inapclavelmente. Mas sabemos 
também, que o critério da proporcionalidade na compo
sição das com;ssões das_d!,Jas Casas políticas é cânone 
constitucional._ O me_u Partido, por uma singu_Iarídade_ 
que não -ocOirerà nOs Ultimas -ceni ailos, um Partido Com 
a expressiva representatividade nesta CaSa, VíU-si-illijado 
da composição da Mesa do senado. Sr. Presidente, la
mentamOs prorundamente, este fato porque a praxe roi 
comprometida, a regra foi desvirtuada, a tradição foi 
quebrada, o que estarrece e s~rpreende. Mas, nem por is
to, deixaremos de oferecer a V. Ex~ a nosSa contribuição 
e a -nossa ajuda, porque us- homens passam, as posições 
desaparecem,_ as eventuais discordâncias fenecem ontem, 
hoje ou amanhã~ 

O Sr. Gastão Müller- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Mas ::~ Instituição perw 
mªnece íncólum~. duradoura e eterna como um susten
táculo do regime, como uma pilastra indestrutível e por 
ela nós devemos zelru:,. por ela nós devemos nos abater e 
em .seu favor nós devemos oferecer o melhor da nossa in
teligência e o melhor do nosso patriotismo. 

Ouço, com muita honr<:~ o aparte do eminente Líder, 
Senador Gastão Müller. 

-- O Sr. GastãO MUller- NobieSCiladcir Moac)tr Duar
te, o PDS não está integralmente integrado_ à chapa que 
foi eleita para dirigir'-o-Serl"a.do Federal, rieSses dois últiw 
mo_s__an_os,_ porque não quis. Mas, felizmente para nossa 
satisfaçãO,--ão- porltci d"e-vista jurídicO, o PDS reconheceu 
o direito, nosso, de exerCer a Pr~idência do Senado Fe
deral, por-Que vÕtou e eleg~u com a ajuda de alguns o 
meu caro"aJ~igo, nObre Senador Passos Pôrto_ para- a 2• 
VicewPresidência do Senado Federal. Com isso, o PDS 
avalizou a Mesa atual. Estã avalizada. Essa hist61'ia de 
_que tradiçãO-d-e__ye seTl-e~pe!!_ada quando é-correta-foi cu~ 
rada,_ como se diz na giria, no ano em que eu vim para câ, 
quando o PMDB, numa jogada inábil, não quis perten-
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cer à Mesa do Senado Federal porque haviam sido indi
cados alguns Senadores, chamados biônicos, para com
por essa Mesa. A Mesa foi integralmente da ARENA e 
eu que não sonhava nem em ser suplente da Mesa fui 
surpreendido para a escolha de 4'<'-Secretário do Senado 
Federal, seguindo também essa predisposição histórica 
do Mato Grosso de ter alguém ou- alguns ocupando a 
Presidência do Congresso Nacional, eu num caso espo
rãdico._ De modo que o PDS exigiu o seguinte, pelo que
se sabe dos bastidores e pela imprensa: ou a Presidência 
ou nada. Essa não é uma foi-ma hábil de se fazer poHtica. 

Não era possível que a coligação Frente Libe
ralfPMDB, que tinham acabado _de vencer as eleições 
presidenciais- como eu afirmava aqui e muitos, ironi
camente, sorriam dizendo que o futuro Presidente da 
República seria a_eminente Deputado Paulo Maluf, mas 
eu que estava com a razão, foram trezentos votos de dife
rença - de modo que não poderíamos nós, que somos 
maioria, dar ou entregar a Presidênciado Congresso Na
cional ao eminente homem público, dos mais notáveis e 
meu amigo pessoal de quem rui o 4~>-Sicretário, mas que ~ 
foi oposição ao Governo Tancredo Neves, o e-ffiinente 
Senador LUiz Viana. -

O Sr. Nelson Carneiro - São ágUaS Passadas que de
vem ficar passadas ... 

O Sr. Gastão Müller- E como os exemplos do passa
do são ótimos, muitas vezeS, -para a prOjeção do futuro, 
temos que afirmar que lamentavelmente o PDS foi radi
cal nessa composição da Mesa: Mas, por sorte, Pela sim
patia pessoal - irradiante, e por ser o Senador Passos 
Pôrt_o um homem querido de todos, a Frente Liberal e o_ 
PMDB, com apoio de não sei quais dimeritos, consegui
ram eleger essa figura notável para compor a Mesa Dire
tora. 

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço o aparte do 
eminente Líder Senador Gastão MUller. Apenas justifica 
S. Ex• a traição a um ilustre companheiro seu, querendo 
com este comportamento tentar coornestar uma situação 
de direito que a nossa Bancada defendia para a compo
sição da Mesa Dii-etora do Senado Federal. 

Ora·, Sr. Presidente, por Sorte, -õ"SenadOr PaSS-os PôrtO
foi eleito. Solte do" SenadoY Pã.ssos Pôito, infortúnio de 
um eminente colega que foi desconsiderado por alguns 
de seus companheiros que sequer respeitaram o acordo 
de_ cavalheiros firmado entre a -Fi-ente Liberal e o 
PMDB. Mas, Sr. Presidente, o que me surpreende é qu-e
rer se justificar uma traição-: 

O Sr. Gastão Müller- Tudo bem. Entào~-p-orque V. 
Ex•, como Líder em exercíCiO do PDS, não exige que o 
Senador Passos Pôrto renuncie, porque ele é produto ge-
rado por uma traição. --

O SR. MOACYR DUARTE - Porque, Sr. Presiden
te, a renúncia é uma manifeStação de võntade e eu nãO 
posso influir- na vontade de qUeffi quer -qUe seji e ffiuito 
menos na de um companheiro ode bancada. A renúncia é 
uma manifestação de fôro íniíiiiO e nãOliá-udet-ança -q-Ue 
possa influir nas questões de consciênCia ou de vontade 
alheia. Sr. Presidente, não desejo tranSformar o meU dis
curso, que é um discurso gratulatório, numa polémica ou 
num debate político. Este assunto- serã traZido no·/amefi:'-
te à colocação e nóS haveremos de discutí-lo à saciedade, 
à luz da sabedoria dos doutos dos tratadistas e dos cons
titucionalistas. Certamente, em outra oportunidade, te~ 
remos o prazer.de abordar, com exaustão,a matéria que~ 
neste instante, parece apaixonar os eminentes Senadores 
que aqui se encontram. 

Para concluir, Sr. Presidente, e por um dever de jus
tiça, em noine de nossa Bancada e na liderança eventual 
deste grupo parlamentar constituído por Senadores que 
ainda não renegaram o seu Partido de origem, quero, Sr. 
Presidente, prestar as nossas homenagens, as homena
gens do meu Partido, ao Presidente Moacyr Dalla e aos 
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demais parti~ipantes dã. mesa anterior, que honraram e 
distinguiram as suas funções; que enobreC:eram esta Ca
sa, inalgrado as flechas que contra eles são desfechadas 
pelos inconformados e impenitentes iconoclastas. Sr. 
Presidente, útffibém-as.nossas homenagens a V. Ex• que 
ascende ao mais elevado posto do Con-gresso Nacional. 
Mas, nem por isto, deiXamos de render o nosso preito de 
recOnhecimento, de ~onsideraçào e d(;! respeito àqueles 
que compuseram a COITiissào_ Diretora qu_e a atual Mesa 
acaba de substituí;. _ _ __. 

Feliddades a V. Ex•,-Presidente JoSê FrageUi;e que 
Deus o ajude, .r;. que De~.9 inspire para, com a sua au~o
ridade-,COntimiar mantendo bem alto o nome do Sena~ o 
Federai: (Muito bem!) -- · 

O SJ.t_. _PRESIDENTE (José Fragelli) -Antes de en
cerrar esta sessão, devo agradecer, e ainda emocionado, 
às manifestaÇões dos m_eus eminentes colegas, a começar 
pelo mestre Nelson Carn_eiro, essa figUra ·nacional que
nem Pelo fato de não tú tldo oportunidade de participar 
di!- u_ID _Poder Legislativo,_podemos e, com muita honra 

. para nós parlamentares, classfficar_comó um estadista da
República; as suas palavras me deixam assim profunda
mente agradecido, partindo de quem partiu, embora re
conheça que nelas está muito a amizade que nutrimos 
um pelo oUtro, S. Ex• e eu. 

Quero agrãdeCei as palavras do meu companheiro de 
tantas lutas políticas no meu Estado de Mato Grosso. 
Lutas que travamos, às vezes em campos opostos, mas 
sempre dentro daquele_ espírito de cordialidade democrá
tica, reconhecendo que cada um de nós procurava dar o 
melhor pelo seu Estado. Gastão ·Mü][er relembrou, com 
opOrtunidade, a figura de dois políticos mato-grossenses 
que se projetaram_ duradoiramente no panorama nacio
nal: Senador Antônio Azeredo, que tantas vezes alimen

-tou debates com o grande Rui Barbosa da terra de Nel
son Carneiro, e o Senador Felinto MUller, que exerceu 
tantas funções nes!e País-~ que morreu no exercício_da 
Pfesidéncía desta Casa, onde S. Ex• tanto atuou, trazido 
para cá, muitas vezes, pelo voto de seus conterrâneos. 
Homem de quem recebi uma prova excepcional de gran
deza n1Cif"al, rio momento em que, não pleiteando, mas 
relacionado entre os candidatos a GovernadOr do -meu 
EStado, tive, daquéle ·adversáriO de 24 ano-s séguidos noS 
embates políticos de Mato Grosso, um apoio que foi de
cisiVo para--que eU tiVesse, no meU Estado, aquela honra 

-sUperior de presidir. 
Agradeç_o as palavras do meu prezado amigo, o ilustre_ 

Tepn:isentante do Pará, Senador Gabriel Hermes, que em 
aparte aqui pronunciado, me rendeu uma homenagem 
alétn dos m_eus merecimentos; do __ meu prezado "amigo, 
Senador José Lin~s, cqm quem tantas vey;es travei caloro
sOs debates nesta Casa, S. Ex~ sempre naquela posição de 
·defensor dos Ínte"reses do SeU partido, da parcí3.Hdade 
que S. Ex• defendia, -do_ governo que S. Ex• servia, inclu
sive nas comissões em que juntos a!uã..mos -~-· nem por 
serinos adversários de momento~jamaís deixamos de nos 
bater lado a lado. 

Agradeço; tambénl, a manif~stação dq pi-ilhanie Seriã"_
dor _Mo<~:Cyr D.uarte, que me prestou u_ma homenagem 
que tambêm me toca de muito perto, có_m a sua palav~a 
ríca _em: idéíãS-e expressões, dessas que sempre têm en
cantado o PlenáríCl âO Senado. 

Agradeço ao meu companheiro Mário Maia, esse de· 
fensor intransigente, não apenas dC sua terra, mas de 
toda a Região Amazónica, e que, no seu pronunciamen
to, também proferiu palavras q"ue -~-~ito me sensibiliza
ram. 

Essa figura que nós tanto desejaríamos que_,contiiluas
se no Senado, aqui ao nosso lado, nas comissões e no 
plenário, o eminente Senador Almir Pinto. Sem dúvida 
alguma, vamos realmente sentir a sua falta, porque S. 
Ex,_êessa pessoa cordial, amiga, a que nos acostumamos 
todoS os dias, pOTque, entre as suas muitas virtudes de 
pailamentar, está a de uma assiduidade de todas as ho
ras, mais do que de todos os dias. 
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Pronunciando essas palavras, que nã.o estão à altura 
_ dos pronUnciamentos feitos pelos meus eminentes cole
gas, eu rendo a todos eles_ o preito do meu mais profundo 
agradecimento. 

Era o q~e- tínhu a dizer. (Muito bem!) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a pala-
vra, Sr. Presideilte. - - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) __: Concedo a 
palavra ao rrobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG: PronunC 
~cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 

Presidente, Srs. Senadores: 
1\ntes de ahordar o assunto que me traz à tribuna, eu 

gostaria de jii-ii.tar a minha voz à dos Srs. Senadores que 
saudaram V. Ex•, trazendo, também, respeitosamente, o 
meu desejo e a certeza de que V. Ex', na Presidência do 
Senado da R,~púbHca, via de conseqüência, do Con&Tes
so Nacional, engrandecerá o Poder Legislativo, 
tornando-o, realmente,_ um poder independente. 

Neste instante, Sr. Presidente, encaminho a V. Ex' 
duas solicitações. A primeira, que está aguardando a in
clusão na Ordem do Dia, é um projeto de nossa autoria 
que submete à aprovação do Senado Federal, mais tarde 
na Comissão Técnica da Casa ele foi alterado, submeten
do à aprOvaçB:o, portanto, do Con"gresso Nacional- jã 
não do Sel'ladó Fedúã( Como era dO meu desejo - os 
contratos visando a obtenção de empréstimos interna
cionais. 

O art. 1~. Sr. Presidente,_ diz o seguinte: 

.. Art. }9 Os contratos celebrados pela Admi
nistração Pública direta ou indireta, tendo por obje
to a capta-Ção de recursos financeir:os no mercado 
infernadónal serão subJnetidos à aprovação do Se
nado FederaL 

Art. 29 O expediente encaminhado do Senado 
Federal será acompanhado de: 

a) cópia do contrato; 
b} jusÜUcativa exjjlicaõdo o grau _de prioridade 

adjudicado à matéria dentro dos planos e progra
ntãs nacionais de investimento; 

c) análise técnica quanto à viabilidade 
ecÕnômic-0-financeíra das obrigações assu-midas; 

d) prova de rentabilidade da operação. 
Art. _ 39 Para os fins da presente Lei, c-onstará 

de tod_os_ os contratos celebrados com o objetivo de 
-c-ãptar· recurs-os no mercado financeiro internacio
n:al, cláusula suspensiva de seus efeitos até que a ma
téria seja aprovada pelo Senado Federal. 

Art. 49 O disposto nesta Lei aplica-se, no que 
couber, à outorga de garantia pelo TeSo_uro Nacio
nal aos crêditos obtidos no exterior." 

Vejam, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, -que-s-e fala em 
transição _democráticá.-; que se raia effi- novos rumos e em 
no.võs métodos para este Pais. Portanto, entre as prerro
g~tivas gue õ Legislativo deve assu~ir, rapidamente, e 
ele pode fazef." é impedir que os contratos leoninos que o 
País tenha assinado_ com o exterior permaneçam ao cri
tério e ao alvedrio do Executivo através de um decreto
lei de 1974. 

Basta recorciar, Sr. Presidente, o contrato feito com o 
BanCo Morgan e mais 243 bancos estrangeiros, em que 
há uma cláusula que, no nosso entendimento. vai contra 
a própria soberãni"a do País, quando lá está escrito que, 
mesmo se alterando essa estrutura de poder, esse contra
to nãb poder!_~er modificado. 

Portanto, Sr. Presidente _e Srs. Senadores, esse nosso 
projeto, aã longÕ dos anos, porque fol apresentado em 
1982, percorreu as diversas Comissões técnicas da Casa e 
está hoje aguardando a inclusão na Ordem do Dia. Ra
zão pela qual, pela importância, já que estaremoS ini
ciando nQ dia 15 próximo um Governo de transição de
mocrática, e que o -País está novamente negociando os 
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seus empréstimos inlerilaCionais;-este Congresso, e parti
cularmente o Senado da República, deve assurriir o cOn
trole efetivo da dívida externa brasileira.. 

Assim, Sr. Presidente, aqui fica o riosso apeJo para que 
o Projeto n9 84, de 1982, que submete ao Coilgresso Na
cional os acordos internacionais, seja slibriietido ao ~rivo 
do ParlamentQ brasileiro. 

Estamos convencidos de que não só a Bancada do 
PMDB, a Bancada do futuro_Partido da Frente Liberal, 
como _a Bancada do PDS, hão de aprovar esse projeto, já 
que visa dar ao Legislativo o controle real da dívida ex-
terna brasileira. -

Um outro assunto que nos traz à tribuna, Sr. Presiden
te, é para, respeitosamente, lembrar à CaS:ã a Lei n9 
7.295, de 19 de dezembro de 1974, se não -me enganO, 
promulgada pelo ilustre Senador Lo manto Júnior, jã que 
o c Presidente da República não quis sancioná-la, e que é 
uma lei da maior importância porque permífiu a regula
mentação_do art. 45: 

LEI N• 7.295, DE 19 DE DEZEMBRO DE !984 

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decretou, o Presidente da República, nos termos do 
§ 29 do art. 59, da Constituição Federal, sancionou, 
e eu-, LOMANTO JÚNIOR J9-Více-Prcsidente do 
Senado Federal, nos termos do § 59 d_á_a:it. 59 da 
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Dispõe sobre o processo de fiscalizaçio pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos 
atos do Poder Executivo e os da administração in
direta." 

Aqui volto m:Jis umi vez, Sr. Presiden_te, a frisar: um. 
governo chamado governo democrático, rrm-·governo 
que pretende ser, realmente, governo de transição, um 
governo que pretende ser respeitador da lei, que pretende 
encaminhar este País na verdadeira democracia, hã de 
aceitar não" só porque hoje é uma imposição_ da própria 
lei, mas há de permitir a fiscalização dos atos do_PQder 
Executivo através do Congresso Nacional. 

Diz o seu art. }9, Sr. Presidente, e quanto tempo, Õós 
' que aqui chegamos em 1975, levamos para regulamentar 
~te artigo: 

~·Art. 19 A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, de conformidade com o art. 45 da Coiisfí
tuição, fisCalizarão os a tos do .Poder EXicUtivo, in
clusive os da administração indireta, OOedecido o 
processo estabelecido nesta Lei, sem prejuízo da fis
calização exercida com fundamento em outros dis
positivos_ constitucionais." 

E, segue, Sr. Presidente, por -exemplo, o··seu art. 39; 

"Art. 3J São instituídos como órgãõs íncunl.bi
dos da fiscalízã.çãci~- -duas Comiss_ões Permanen
tes ... " 

E, aqui~ Sr~ Presidente José Fragelli, permito-me soli
citar a V. Ex• a maior·rapidez para -que o Senado daRe
pública proceda à instauração da Comissão -de Fiscali
zação e Controle, de acordo com a lei promulgada pelo 
ilustre Senador Lomanto Júnior. E, dentre as airíbuições 
desses órgãoS de fiscalização, e vcjaffi a impCiftâncTa-áela 
mais uma vez aqui; 

"Das atribuicões dos órgãos de fiscalização 

Art. 49 Para cumprimento de suas atribuiçõeS 
as Comissões de Fiscalização e Controle, obedeci
dos os preceitos constituCioanais e na fõrma r_egi
mental, poderão: - -
I- solicitar a convocação de Ministros de Es.ta

do e dirigentes de entidade da administração indire
ta; 
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II- solicitar, po"r escrito, "irifoimaÇões à admi
nistração direta e à indireta sobre matêria sujeita a 
fisCalização; -

III- requisitar documentos ·públicos neces
sáríos à elucida-ção do fato objeto de físcalização; 

IV- prOvidenciar a efetuação de perícias e dili
gências. 

§ 19 Somente a Mesa da Câmara -dos Deputa
dos ou a do Senado Federal poderá dirigir-se à-Pre
sidência da Repúbiicã: para solicita~ informações ou 
documentos de interesse da respectiva Comissão de 

- Fiscalízação- e CQntrOle. -
§ 29 Serão aSsinãdos prazos não inferiores a 

dez dias para cumprimento das convocações, da 
prestação de- informações, requísição de documen
tos públicos e realização de diligências e_ perícias." 

Srs. Senadores, vejam o avanço que se permite através 
désta lei. E aqui vale a pena recordar, Srs. Senadores, e é __ 
preciso que se busque o passado, quando na presidência 
da Comissão Parlamentar de lnquêrito queexamíri3.va o 
Acordo Brasil-Alemanha, a dificuldade que nós tínha
mos-em obter alguma documentação, e muitas delas vie
ram em inglês e, sob o nosso protesto, ti \lemos que exig'ir 
a tradução _delas. 

No § 49 nós encontramos: 

"§ 49 Quando se trata de documentos de cará~ 
ter sigiloso, reservado ou confidencial, serão anun
ciados com estas classificações, as quais deverão ser 
rigorosamente observados, sob pena de responsabi
lidade de quem os violar, apurada na forma da Lei. 

Art. 6<:> As despesas destinadas ao funciona
mento das duas Comissões de FiScalizaçãõ e-con
trole, ora instituídas, correrão à conta das dotações 
õrÇariiefitárias da Câmara dos Deputados e do_Se
nado Federal." 

No parágrafo único nós enC.oritramoS: 

.. A matéria que for objeto de ã.puração por Co
missã.o d_a Câmara dos Deput~dos do _Senado Fede
ral", ... 

.e caí a importância deste parágrafo único: 

"fica_ excluída de apuração simultânea, por qual
quer instância administrativa." 

Portanto, Sr. presidente, nesta nossa-primeira- inte-r
venção neste dia, -além de saudar a -pieseT!ça de V. Ex• no 
comando do Senado da República. eu gostaria de enviar 

·a V. Ex• estas duas solicitações. A primeira, quanto a um 
projeto de nossa aufôi-la, p.ãra que o Plenário debata, an
tes mesmo que o G51:vemo qu~-vai se in_sta_lar no dia 15 
possa 1:!-ssumir e·_possa vir fahlbét_n a tomar novos em
préstimos sem au(ot-i:iação dÕ Cortiresso NaciOnal. 

O Sr~ Fábio Lucena - Permite V. Ex~_ um aparte, 
nobre Senador? . 

O SR. ITAMAR FRANCO·- Com muito prazer, Se
nador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre-Senador Itamar Franco, 
o importante a observar com o advento dessa lei, é que 
ela "roi u-ma concjulSiã ·do COngresso Nacional. Oósáve 
V. Ex' que a Constituição fixa um prazo para que o Pre
sidente da República sancione a lei ou lhe oponha vetos, 
total ou parcial, comunicando as razões ao Congresso 
Nacional. Decorrido o prazo, e deixando o Presidente da 
República de sancionar a lei, deve o Presidente do Sena
do fazê-lo; em não o fazendo o Presidente, cabe, segundo 
o art. sg da COríStifuição, ào Vice-Pr_esidente do se-n-ado 
Fedg_li._L Es.te art, 45 está no texto da Constituição desde 
1967, nobre Senador, há 18 anos, e, durante todo esse 
período, o regime autoritário não permitiU que o" Con
gresso Nacional_adotasse uma fórmula legal para fiscali-
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zaf os a tos da administração pública di reta e indifeta. Já 
- nos extertores do regime, quando o Presidente da Re

públiCa -poderia Usar de um facultativo constitucional 
para contribuir, a fim de que a Nação, pelo seu Congres
so, _dispUsesSe de um instrumento legal para fiScalizar os 
atas do Poder Executivo, o Serihor Presidente da Re
pública, lamentavelmente, cruzou os braços, e coube ao 
Congresso, pela caneta do eminente Senador Lomanto 
Júnior, dar à Nação essa conquista de extrema e magna 
importância. Veja, nobre Senador Itamar Franco, o que 
aconteceu no País. O regime autoritário nã_Q_ ·permitiu 
que O Congresso Nacion.allhe fiscalizasse os atO:!>, mas o 
Congresso NaCional vai permitir que o Governo que--se 
instala no próximo dia 15 tenha os seus atos fiscalizados 
pelos representantes do povo e dos Estados brasileiros. 
Minhas congratulações ao pronunciamento muito opor
tuno d~ V. Ex~ que me impunha dar ao seu esforço. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Sena
dor Eábio Lucena, sempre pela intervenção de V. Ex• 
Veja, Senador Fábio Lucena, o Congresso, volto a repe
tir que vai ser cansativo, possivelmente, durante este 
período, nós falarmos na chamada transição democráti
ca; esperamos que a partir do dia 15 não se fale mais em 

- transição del:nocrática, que se fale em governo democrá-
tico .. O Congresso Nacional tem que realmente assumir, 
um dos seus poderes mais inerentes à sua existência, que 
é o. de fiscalizar os atas do Poder Executivo. Os escânda
los aí estão, e o Governo, repito, democrático, que se 
pretende instalar a 15 de março, terã que ser, a cada ins
tante, fiscalizado pelo Congresso Nacional, independen
te da -figur-a do Senhor Presidente da República. O Con
gresso Nacional, e aí a importância, Sr. Presidente. da 
presença de V. Ex• na Presidência desta Casa e, como eu 
disse por via de conseqüência, do Congresso Nacional. 
Este poder não é para se colocar contrário ao Poder Exe
cutiV:Q, mas hã qu_e_ SI;!_ m_].ntçr o seu grau de independên
cia, há que se manter a sua fiscalização. Porque até ago
ra, Sr. Presidente, se não tivessemos um projeto trami
tando nas duas Casas, ou nesta Casa ou na Câmara dos 
D-eputados, -riós nao_ PoQeríãmoS solici-tar- se(}uer iD.for..:
m_ações ao Po_der Executivo. Agora não. ~ por isso que 
faç_o aqui a V. Ex', nete primeiro dia dos nossos traba~ 
lhos, um apelo veemente para que esta Comissão que foi 
chamada de Comissão de Fiscalização e Controle, seja 
imediatamente instalada por V. Ex', para que nós do Se
nado da República p-ossamos, através de uma infra
estrutura adequada, seguir de perto os_ passos do novo 
governo que vai se iiistalar a 15 de março deste ano. 

Portanto, Sr. Pfesidente, nesta minha primeira inter
venção, são os _dois apeTos que respeitosamente dirijo a 
V. Ex• (Muito- bem! Palmas.) 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MüLLER PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O Sr. Moacyr Duarte -_Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, pela ordem. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pela or· 
deTJl. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
n_a9ores: 

A Bancada do PDS, neste instante, faz eco às palavras 
d6--n0bre Senador Itamar Franco, que jã mereceram o 
apoiamento do Lidei do PMDB. 
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O Poder Legislativo terâ, na lei promulgada pelo Se
nador Lomanto Júnior, um doS-maiores instruin.cntOs -Cie 
seu fortalecimento. Torna_-se, porêm, iridispcnsâvel, que 
se promova de imediato a constituição da Comissão de 
Fiscalização e Controle, Para- que -a lei não permaneÇã: 
como letra morta, dentro do elenco das leisjâ eXistentes. 
Para que a lei tenha ou veilh:i a ter a eficâCia d"esejada" 
torna-se necessãrio, Sr. Presidente, que o apelo formula
do pelo eminente Senadõr Itamãi-Franco mereç3. um 
atendimento e uma acolhida imediatos; mesmo Porque 
eu confio, Sr. Presidente, e nós confiamos, que o futuro 
Presidente da República promova e execute as mudanças 
preconizadas; mesmo porque, se o não fizer a nova re
pública anunciada por S. Exf. nasCCrâ" senif e esCICrosada. 
Daí, Sr. Presidente, não tenha por que descrer das pro~ 
messas feitaS em praça pública. E estou certo de que o 
eminente e insigne- Presidente Tancredo de Almeida Ne~ 
ves. quejã honrou o Parlamento, haverá de procurar, no 
desempenho de sua alta investidura, prestigiar as Casas 
as quais honrou e distinguiu. Dar pOr Que não teôlio dú~ 
vidas de que S. Ex• haverá de promover aquilo que pro~ 
meteu, e que a nova direção do Senado Federal imple
mentará a lei que assegurã a fiscalização e o controle do 
Poder Executivo, no que tange à matéria financeira, -pelo 
Senado Federal, estou certo de que V. Ex~, Sr. Presiden~ 
te, cioso de suas responsabilidades, democrata que o ê, e 
sobretudo com o intuito de prestigiar a instituição- que 
preside, haverá de imediato, de instalar esta ComisSão, 
dando assim eiicãcia à lei já existente. 

Era o que_desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr: Fábio Luceria --Sr. Presidellte, não havendo 
mais oradores inscritos, -peço a V. Ex' que me conceda a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• me 
permite, no momento eu gostaria de dar a resposta ao 
nobre Senador Itamar Franco ... 

O Sr. Fábio Lucena - Pois não; Sr. Presidente. Per
dão! 

O SR. PRESIDENTE• (Jos~ Fragelli) - ... às colo
cações que S. Ex• fez, e em seguida, com muito pfazer, 
concederei a palavra ao eminente Semidor Pelo Amazo
nas. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Quero de iní· 
cio agrade_cer as referências do nobre Senador por Minas 
Gerais à minha pessoa, quantõ à expectativa do meu de
sempenho, na direção dos trabalhos desta Casa. 

Quero informar a S. Ex' que, desde ontem, detefminei 
a nossa Assess_oria, de conformidade com o art. 188 do 
Regimento Interno, que deverão ser incluídas na Ordem 
do Dia todas as matérias segundo ã sua antigaídade e 
importância pã.ra atender-a -todos os projetaS que se en
contr~m na Casa,- alguns hã muno tempo. 

Basta ver a Ordem do Dia de hoje que começa por um 
Projeto de Lei de 77, outro de 1980, 81- e, aS"slin pOr dia·n
te. Cõm "isso queremoS atender à-deSObStrÚção dos Úaba 
lhos da Casa, sem deixar pará- trãs aquelas propõSiçÔe 
mais antigas e que, pot quaisquer outras razões, não en· 
traram na época devida na Ordem -do Dia. 

Quero ainda afirmar que.por forÇa aa l~Ci n..,-7-.295, de 
19-12-84 do ex-Senador Mauro Berievides, que dispõe 
sobre o processo de fiscalização, pela Câmara dos Depu
tados e pelo Senado Federal, aos a tos do Poder Executi
vo e os da Administraçâ.o Indireta, foi criada, nesta Ca
sa, a Comissão de Fiscalização e Controle. __ 

Cabe à Mesa do Senado fixar o núniero de integrantes 
da referida Comissão, bem como providenciar a·consoli
dação, no texto do Regimento Interno, das -disposições 
da referida lei nQ qu-e concerne às atribuições do óigão 
técnico criado. 

Assim sendo, a Presid_ência submeterá o assunto à 
Mesa Oiretora e, oportunamente, solicitará dos Srs. 

_D!Ã~!O DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção ll) . 

Líderes a indicação, de acordo com a proporcionalidade 
partidária, que ainda deve ser ipreciada e decidida, dos 
Seriadores de suas respectivas Bancadas que integrarão a 
ComisSão. 

·O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o segu!nte discurso. Sem re...:isão do orador.).- Sr. Presi~ 
dente, Srs. -Senadores: 
·-Agora todos, de fato, queremos que o COngresso Na
cional possa, com eficácia, fiscalizar os atos do Podei 
-Execuf!Vó~ Agorã;--tOdos o_ queremos_:__ Até b_7m pouco, 
poucos o queríamos. 

Durante 21 anos, Sr. Presidente, o Partido de susten~ 
tação política do Governo-nas Casas do Congresso Na
cional sempre se recusou a dar ao Poder Legislativo essa 
capacitação que ê indispensável; -que ê---inipE-esCínaivel, 
que ê fundamental para o bom desempenho da adminis-

·- tração pública. 
Certa vez, Sr. Presidente, un1a corriiSsão do Senado 

Federal conVoCou o Comandante Militar do Planalto, 
isto- nós idos dO hediondo Ato n9 5, para que S._ Ex•, o 
General Comandante comparecesse ao Senado, a fim -âe 
prestar esclarecimento sobre fato determinado. O Sr. 
General respondeu ao Congresso que poderia vir, mas 
que, com ele, traria Q seu fuzil. 

No ano passado, Sr. Presidente, o ex-Comandante Mi
Iítacdo Planalto, General Newton Cruz, intimado den
tro da lei, dentro da Constituição, a comparecer a uma 
comissão de inquérito instaurada na Câmara dos Depu
tados negou·se, num atrevido ofíciD dirigido ao Presi
dente da Câmara, Deputado Flávio Marcílio, ao cumpri
mento de suas atribuições legais. Não disse o General 
Newton Cruz que nã-o viria à Câmara aCompanhi:tdo do 
seu fuzil, mas deixou a advertência no ar, Sr. Presidente, 
precisamente porque o Congresso Nacional, manietado 
_pelo Poder Executivo não pôde, ao longo dessas duas dê
cadas de autoritarismo, não diria fiscalizar mas, pelo me
nos observa_r, lobrigar à distância os a tos do Poder Exe
cutivo Federal. 

S. Ex~. o nobr_e Líder do PDS, com sua fulgurinlte in
teligência, afirm-ava faz pouco: se o Congresso não dis

- puser dessa legislação, dessa c-omissão instalada na Câ
mara e·no Senado, a Nova República já nasceria -esclero
sada. 

Querõ crer, Sr. Presidente, que hou-ve um certo exage
ro da pafte de S. Ex~, o eminente Senador Moacyi- Duar
te, porque se mera condição, condição que não ê nem ne
cessária, Sr. Presidente, porqt:Je basta a augusta presença 
de V. Ex• na presidência do Senado e do Congresso Na
ciOnal - o que não representa capitis diminutio para o 

__gdministrador anterior, o eminente Senador Moacyr 
Oalla- basta a presença austera de V. Ex• no c9mando 
do Cdngresscd\faciõriàl, para que a Nação tenhi"a certe
iã de -que -a-lei promulgada pelo eminente Sel}ador Lo
manto Júnior, que regulamenta dispositivo ConstitUcio
nal, não será daquelas leíS que ficavam eng-avetadas -nOs
galpões invisíveis da República totalitária, nias Que será 
curilprída, será exêrCída, PorqUe as leis fofam fehi~ para 
serem cumpridas. E, no âmbito de sua comp_e!ência, Sr. 
Senador- José Fragelli, nós não tem-Os -nf:O.huma dúvida 
de. que V. Ex• fará com qr.ie a lei seja cumprida, acatada e 
respeitada. -

O sr: Mo3cyr Duarte- Pennite V. Ex• um· aparte? . 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço .V. Ex•, coilúriuitO 
prazer_ 

Õ ·sr. M~acyr i:iua~tf- Nobre St!nadÔr ·Fábi~ ·Lu~-e
na, ape~as para situar as minhas palavras nos seus devi
dos termos: o que disse foi que se o eminente futuro Pre
sidente da República não executasse as mudanças por ele 
próprio preconizadas, inclusive restabelecendo algumas 
prerrogativas do Congresso Nacional que foram ampu
tadas nesses 20 últimos anos de absolutismo é de arbi-
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trio, se S. Ex~ e eu não acreditávamos que ele não o fizes
se, não promovesse as mudanças anunciadas, aí sim a 
Nova República já nasceria senil e esc(erosada. Este foi, 
realmente~ o meu pe-rlsamento, e creio que tanto V. Ex• 
quanto os nossos eminentes pares haverão de concordar 
com ele. Jamais teria dito que se a lei que instítui -o con
trole dos atas administrativos pelas duas Casas do Con
gresso no que tange a matéria finã.itceira e no que concer~ 
ne q_s .duas administraç_ões, a di reta e a indireta, se não 
fosseacionada pela atual direção do Senado a Nova Rer 
pública jã nasceria esclerosada. O que afirmei reafirmo, 
o que disse e redigo é que se o futuro Presidente Tancre· 
do Neves _não promover as mudanças anunciadas, a 

-Nova República se frustrará no seu próprio nascedouro, 
Apenas estes esclarecimentos. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Concordo plenamente 
_com V. Ex' Há, todavia, uin porém no elenco dessas mu
danças, Sr. Senador, uma que se torna fundamental, ina
diável e inl_ediata; o futuro Governo terá os seus_atos rn
vestigados a fuiidO, principalmente pela- Oposição, qUe 
será representada pelo brioso Partido de V. Ex' V, Ex's. 
terão o direitõ, nil_Nova República, que foi negado_ à 
Oposiçã~ na República decrépita, isto constitui um 
avanço, não há sombra de dúvida. No entanto, o porém 
a que me referi é que, no elenco das mudanças, se o Pre
sidente da -República eleito, que será empossado no dia 
15 de março, não promover também o saneamento mo
ral desta República, mandando apurar, dentro da lei e 
por meio do Poder competente que é o Judiciário, esses 
crimes inominâVeis -que o regime agonizante cometeu 
contra o povo brasileiro, sobretudo no setor da cor
rupção, em-que a força do povo brasileiro produ-zindo ri
quezas, fez com que essas riquezas fossem dilapidadas 
pelos escândalos mais vergonhosos de que já se teve notí
cia a História do nosso País, aí sim, Sr. Senador, o Go· 
v_erno não estaril nasceriâo de-crépito, o Governo estará 
perdendo um pouco de crédito perante à opinião pública 
brasileira. Mas, posso lhe assegurar que esta não é, ape
nas, Uma vontade_do Presidente eleito e, isto não signifi
ca qualquer forma ou espécie de revanchismo porque, 
agora, no ocaso do regime, vem precisamente do Minis

-tro da Previdência Social, o eminente Senador Jarbas 
Passarinho, o exemplO Ó1ais grandiloqaente, como deve 
o Governo agir diante da fraude e da malversação dos 
fundos públicos, promovidos na esfera do próprio Go· 

-vemo. 

-A- Nova República nãq estará, por conseguinte, ino-
vando, basta se louvar no ex.emplo do Ministro Jarbas 
Passarinho, que está aplicando a lei contra os fraudado
res da Previdência Social. Basta que o novo Governo que 
nasce, que-se empossa no dia 15, aplique a lei e somente a 
lei contra os promotores da desabusada corrupção neste 
País a fim de qu_e a Pâtria renasça moralmente e se torne 
assim digna da credibilidade que ela própria confere ao 
Governo eleito pelo Colégio_ Eleitoral, mas com o inequí
voco apoio da opinião pública brasileira. 

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

O SR. FÁBIO LUCENA --Ouço V. Ex~ com todo o 
prazer, 

O Sr, Moacyr_Duarte- Fique ce!to V. Ex•, que se_ em 
_ matéria de_ corrupção alguns tumores tiverem de ser lan
cetados, darei a minha parcela de contribu1ção a V. EX•e 
ao ·novo Govern_o -para_Utili:zªr_!:rn Q bisturi._ Fique certo 
V. _Ex•, que nenhum homem público, que nenhum Sena
dor, ql.!e nenhum Deputad9, pertencente a esta ou aque
la, agr~miaç:ão partidária, poderá ostentar o título de re
presentante do pov9 ou representante do Estado se se ne
gar a oferecer a suã. participação, a sua contribuição, o 
seu_voto, o seu gesto ou a sua palavra, qUãndo se objeti
va apurar processos- escusas de _irregularidade ou de cor~ 
rupção ocorridos no nosso País em qualquer êpoca. Fi
que certo V. Ex• que estarei a seu lado ou ao lado de to
dos aqueles que pretendam apurar o que de escuso e de 
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maléfiCo possa ter ocOfiído na vida naci_Qo:aln_os úllirn_Qs 
vinte anos. 

DlÃRIOD()CÜNGRESSb NACIONAL (Seção II) 

Discussão, erri tUi-no único, dO Projeto de Lei da Cá-
O SR. FÁBIO LUCENA_- Sr. Presidente, pam con- mara n'? 22, de 1980 (n9 147/79, na Casa de origem), que 

duir dirt!i que E mã.is fácil um elefante piSSár pelo fundo dá nova redação ao art. 3" da Lei nl' 4.084, de 30 de junho 
de uma agulha do que se descobrir a quantidade de es- de 1962, que dispõe sobre a profissão de bibliotecário, e 
cândalos financeiros cometidos nos últimos vinte ariOS. --- --dá outras providências, tendo 

Cometeram-se escândalos na terra, no ar, no mar, nos PARECERES, sob n9s 191 a 193, de 1981, das Cernis-
ares, nos mares, no finito e nó infinlfo. E agora, no mo- - -sões: 
menta da agonia, nos instantes da aproximação do inevi- -de Con_stituição e Justiça, favor-ável, com "emenda 
tável exterior; naufraga o a tua! Governo7pródigo e so- que apreSerita de -n~> 1-CCJ; 
berbo em ter dado sobejas demonstrações de incorilpe- --de Serviço Público O vil, favorável ao projieto e à 
têncía ao longo de 20 anos; niufrãga o-atUal Go_ve.i::ii_Q na eJ!!enda da Comissão de Co_ristituição e Justiça; e 
Costa Atlântica do País,- cóm o escândalo_ da SUNA- -:.:...._dciLegis~açãoSocial, favor~vel_aop_!'()j~foeàemen-
MAM. Não sei se o maio_r, po-rqUe éiriip-óSSível simples- da da ComiSsão de Coristituição e Justiça. 
mente, Sr. Presidente, estabelecer padrões de avaliação 
para todos os escândalos que houve neste_ País ao longo 
dos últimos 20 anos. O de que a Nação não tem dúvida-ê 
que, pela austeridade inerente aO_futuro. Presidente da 
República, pelo fortalecimento das instituições políticas 
nacionais, em particular, notadamente do Congresso 
Nacional, será difícil, Sr. Presidente, qui fatos escanda
losos como _esses, que marcaram 20 anos- de nossa vida 
republicana, se possam repetir após o 15 de março, por
que o Congresso, por suas comissões, por seus partidos, 
por seus membros, dispõe agora do dispositivo legal, do 
instrumento legal, que nos foi negado durante 20 anos, 
de fiscalizar o poder absoluto que imperou em nosso 
País por tanto tempo. E que não seja mais verdade, Sr. 
Presidente, essa que foi Uma verdade constante nesses úl
timos 21 anos, a famoSa prédica de Lord Acton, sempre 
citad_a_e que deve ser sempre repetida: a de que todo o 
poder tende a corromper, e o poder absoluto tende a cor
romper absolutamente. 

Essa, Sr. Presidente, ê a conclusão, é o fecho da longa 
noite vivida de auto_ritarismo, pela Nação brasileira; lon
ga no_ite de agonia que parecia não mais .ter fim: _noite 
que, ao descer sobre a Pátria encontrou a -_mim, por 
exemplo, na condição de jovem ainda quase imberbe, e 
que, ao desaparecer, deixou-me na condição de avó, Sr. 
Presidente. Tão longa, ~ão trágica, tão sinistra e tão cruel 
foi essa noite que_ demorou vinte. e um anos de terrp_r e de 
opressão,_que desceu sobre o País, cujas treva_s, permita 
Deus, sejam para sempre debeladas do cêu de nossa Pâ
tría. 

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

O SR. PRESIDENTE (MarcondesGadelha)- Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão de segun-da-feirã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação~ em primeiro turno, do Projeto de Lei dO Se
nado n" 139, de 1984, de autoria dO SenadOr Nelson Car
neiro, que revoga o Decreto-lei n~> 1.541, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão 

-de Constituição e Justiça 

Discussão, em tu_mo único, do Projeto dC Lei da Câ- ~ 

mara n'>' 51, de 1977 (n" 3.107/76, na Casa de origenl.), 
dando nova redação ao art. 4~> da Lei n~> 5.757, de 3 de de
zembro de 1971, que estabelece regime de gratificação ao 
pessoal à dispoSiÇão do Funrural, e dâ outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n~>s 815 a 818, de 1984, das Comis-
sões: 

-de Agricultura, favorável; 
-de Economia, favorável; 
-de Legislação Social, favorável, nos termos de subs-

titutivO qUe -apreSenla;--e----- -
-de Constituiçio e Justiç"a, favorável, nos termOs do 

substitutivo da Comissão-de Legislação Social. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n+ 30, de 1981 (n~> 623/75, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafos ao art. 460 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de 
!~> __ de_ maio de 1943, disciplinando a admissãb de novo 
empregado em vaga decorrente de dispensa sem justa 
causa, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.136 e 1.137, de 1981, das Co
missões_:_ 

- de Legislação Social, contrário; e 
-de Finanças, favorável. -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~" 38, de 1981 (n" 2.930/76, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da Lei n9 6.179, de 11 de de
zembro de 1974, que "institui amparo previdenciãrio 
para maiores de setenta anos de idade e para inválidos", 
tendo 
PARECER~S, sob -n~>s 194 e 195, de: 1984, das Çomis-

-sôCs: - -
-de Legislação Social, favorável; e 
~de Finanças, contrário. 

,,6 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade ejuridicidade.nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do-Projeto de Lei da Câmara n~> 
115, de 1981 (n~" 2.900/80, na Casa de origem), que dis
p9e sobre _a perfcia policial, no~ casos de colisã.o de veí
culos automot_ores, e dá outras providências, tendo 

PARECE;R, soJ:> n9 45I,de 19S3~ da Çomi~são_ 
-de Constituição-e Justiça, pela inconstituciÕnaTida

de e injuridicidade. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n<:>_ 14, de 1979, de autoria do_~enador Nelson Gar
~eiro, que re~oga 9-isPositivo da L~i n9 5:449, -de 4 de ju
nho de 1968, os Decr:etos-leis _n"s 672 e L273,respectivil
mentede.3 de Julho de 1969 e 2!Lde m._aiQ de...1913, e dá 
outra~_providências, tendo . 

PARECERES, sob n• 560, de 1980 e n• 944, de 1982, 
da Comissão 

-de Constituição e Justiça - 1~> pronunciamento: pela 
j~cons_titucionalic!J!de, com vqto v~nçido do Senador_Lá
zaro Barboza; 29 pronunciamento: (reexame solicitado 
em Plenário)- ratificando seu parecer anterior. 

8 
Discussão, em primeiro turno, no Projeto de Lei do 

Senado n~> 4.7, de 1980, do Senador Gastão Müller, que 
acrescenta dispositovo ao art. 483 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~>s 805 a 807, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 
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9 
-- DiscUSsão, em primeiro turno, d-o Projeto de Leí do 
Sei--. ado n~" 33, _de 1982, de autoria do Senador-Jorge Ka
lume, que prorroga por dois anos a validade do concurso 

_de Fiscal de Contribuições Previdenciárías, tendo 
PARECERES, sob n9s 247 e 248, de 1982,' das Comis

sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

Ju-ridlcidade e, n-o inêrito, favorável; 
c- de' -Sery_iço Públi~ Civil, favorável. 

!O 

-DlscU~sãO: Cm primeiro turno (apreciação pi-elimiriar 
d_a consFtucionalidade ejuridiciçiade, 110s termos do art. 
296 do Regimento Interilo), do Projeto de Lei do Senado 
h" 2, ·de 1981, do Senador Passos Pôrto, que institui a 
adoção trabalhista para menores na faixa etária entre'12 
e 18 anos inc-ompletos e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 328, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidadeo. _ 

II 

Discussão, em primeiro turno (apreCiação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 118 de 
1981, de ~utoria do Senador Pedro Simon, que dis~ôe 
sobre a dedução do lucro tributâv_el, para fins de imposto 
sobre a _ren~a das pessoas jurídicas, do _do_hro das-despe
sas realizadas nos programas· de transporte do trabalha
dor, tendo 

PARECER, sob n"' 290, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

O SR. ~RESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Estâ 
encerrada a sessão. 

( Lev'!_~ta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N~> 1, de 1985 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regirilentais, resolve: 

Art. 1~> .Os valores de vencimentos, salârios, gratifi
cações e prove~tos dos servidores do Senado, decorren
~es da Lei ai 7.260, de 3 de dezembro de 1984, ficam rea
justados, provisoria:·mente, em 75% (setenta e cinco por 
cento). 

Art. 2~> O servidor do Senado Federal quando inves
tido em cargo em comissão ou- função de confiança do 
Grupo DAS~100 perceberá a gratificação de nivel supe
rior a quese-refere õ art. 7~> do Decreto-lei n~" 1.820; de 11 
de dezembro de 1980. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica·se ao 
funcionáriÓ àposentado com fundamento ·na artigo 430 
~áa -RêSOfuÇãO.Ii' ss-; de 1972, ·e alterações postedorf:S, 
-desde Que fizesse juS à referida gratificação, na atividade. 

Art. ~~> Fica elevaQo para CrS 8.300,00 (oito mil e 
trezeÍl.tos criiieirOs)-p Yãtor do salário-famflia~ 

Art. 4~> Os servidores do Centro Grãfico --,CE
O RAF e do Centro de Informática e Processamento de 
Dados - PRODASEN, do Senado Federal, terão os 
atuais valores de _salários-base reajustados em 75% (se
tenta e cinco por cento). 

Art. 59 Nos cãlculos decorrentes da execução deste 
Ato serão desprezadas as frações de cruzeiro. 

Art. 6~>_ A despesa decorrente da aplicação deste Ato 
correrá à conta das dotações destinadas ao Senado Fede· 
ral no Orçamento Geral da União. 

Art. 79 As disposições deste Ato terão vigência a 
partir de I~> de janeiro de 1985. 
_ A--rL 8~> _ Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala da Comissão Diretora, 7 de janeiro de 1985.
Moacyr Dalla, Presidente - Leonir Vargas - Odaclr 
Soares - Marc_elo Miranda - Henrique Santillo - Mil
too Cabral. 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 2, de 1985 

A Comissão diretoni do SenãdO F6óeral, no uso de 
suas atribuições, resolve: 

Art. I~' Os valores dos subsídios- parte fixa e va
riável- da ajuda de custo e do amc.fiio moradia, são ma
joraçios em 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 
janeiro de 1985, conforme disposiÇão constante do artigo 
311 do Decreto Legislativo n~' 114, de 1982. 

Art. 2~' Este Ato terá vigência a parlii de 111 de janei
ro de 1985. 

Art. 3~' Revogam-se as- disposições em contrário. 
Sala da Comissão DitetOrà, 7 de janeiro d~_l985.

Moacyr Dalla, Presidente- Lenoir Vargas --Odacir 
Soares- Marcelo Miranda- Henrique Santillo- Mil· 
ton Cabral. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 90, de 1984 

O Presidente do Senado FedCral, riO uso- das atii
buições que lhe conferem os artigos 52; item 38, i9-7, in
ciso IV, do Regimento Interno e dC3.c0rdo com a dele
gação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n'i' O 15289 84 -1~ 

Resolve aposentar, por invalidez, JOSl:: CON
CEIÇÃO BARBOSA TAVARES, Agente de Segurança 
Legislativa, Classe .. A", Referência NM-18, do QuadrO 
Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, inciso I, 102, inciso I, alínea "b", d-a COnstituíção da 
República Federativa do Br8sil, combinados com os ar
tigos 427, inciso III,§ 29,428, inciso III, 437, e 415, § 49, 
da Resolução SF n7 58, de 1972, e arH8:1:)s 29 e 37, da Rê
solução SF ri9 358, de 1983, e artig"0-17da Lei -n91.050, de 
1950, com proventos integraiS, bem como i gr-atifiCação 
especial de desempenho e a gratifica-Ção adicional por 
tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 37 
da Lei n~' 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n" 4.345, de 
1964·, observadO o fimite PreViSto no Útigo 102, §-2.,-da 
Constituição Federal. - -

Senado Federal, 28-de dezembro de 1984-_-- Senador 
Moa~yr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N7 91, de 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das .atri
buições que lhe c_onferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo c_om a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n' 2; de 4 de abril dC 1973, e lendo em 
vista o que· consta do Processo n'~ 014195 84 4, 

Resolve aposentar, por invalidez, JOShGOMES, Ad
junto Legislativo, Classe .. Única", Referência NS-14, do 
Quadro Permanente do Senildo Federal, nos termos dos 
artigos 101, inciso I, 102, inciso I, alfnea b, da Consti~ 
tuição da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos 427, inciso III,§ 29,428, inciso III, e415, § 
4"', da Resolução SF n"' 58, de 1972, e artigos 27 e 39,_ da 
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo· 17, da Lei n'i' 
1.050, de 1950, com proventos integrais compOstOs de
vencimento, bem como a gratificação de nível superior, a 
gratificação especial de desempenho e a gratificação adi
cional por tempo de serviço a que tem direito, na forma 
do artigo 39 da Lei-n9 5.9-03, de 1973, e artigo lO da Lei n9 
4.345, de 1964, observado o limite previsto no artigo I 02, 
§ 29, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 28 de dezembro de 1984. --Senador 
Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se~ão II) 

A TO DO PRESIDENTE 
N• 92, de 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições_ que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Co
missão Diretora. e à vista do disposto na Resolução n9 
130, de 1980. 

Resolve dispensar o senhor EDUARDO-GRANHEM 
HERMES do emprego de Assessor Técnico, -sob o regi
me jurídico da Consolidação dã:s Leis ~o T_rabalho e do 
Fundo de Garantla por Tempo de Serviço,~ partir de {9 
de dezembro de 1984. 

Senado Federal, 28 de dezembro de 1984. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 93, de 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, iteirri 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gªção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n'i' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9 
130, de 1980, 

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de S:erViçáde ALBERTO GON_
DIM HERMES~ para o einprego de Assessor Técnico, 
com o s~ário mensal equivalente ao _vencimento do _-car
go DAS-3, a partir de 1' de dezembro de 1984, com lo
tação e exercício- nO Gabinete do Senador Gabriel Her
mes. 

___ SenadO Federal, 28 de dezembro de-1984-.- Senador 
Moacyr_ Dalla, Presidente do Senado_ Fe_deral. 

ATO DO PRESIDENTE 
NnJ, de ]985 

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

-ciso IV, do Regimento-Interno e de acordo com a dele
gação de competência q_ue lhe foi óutorgada pelo Ato 1?-9 

2, de 1973, eteiVigorada pelo Ato n912, de 1983, da Co
missão Diretora. e à vista do disposto na Resolução n<:> 
130, de 1980, 

Resolve disPensar, a -pedido, O SenhOr CHAIM 
WALCZER, do emprego de Assessor Técnico, Sõb o re
gime jurídico da Cpnsolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 14 
de janeiro de 1985. 

Senado Feder_al, 26 de fevereiro de 1985.- Senador 
_ Moacyr _Qalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N97,de 1985 

O _Presidente __ dÕ Sellado_ Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de compet-ência que lhe foi outorgada pelo Ato n<:> 
2, .de 1973-; e reVigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do dispostÕ na Resolução n'~ 
130, de 1g8o, · -

ResoLv.J!- _dispensar o senhor ELIAS DE OLIVEfRA 
MOTTA~ do empn;go-de Assessor Têcnico, sob o regime 
jurídico da_ Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fufido de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 28 
de fevereiro de 198"5. 

Senado Federal, 26 de fevereiro de 1985. --Senador 
Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N9 8, de 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atriw 
buições que lhe conferem os artigo 52, item 38, e 97, inci
so IV, do RegimentO "Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo A to nt 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n7 
130, de 1980, 

Res_olve dispensar a senhora ANNA MARIA VILLE
LA, do emprego de Assessor Técnico~ sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Teiripo de SerViço, a partir âe 19 de feve
reiro de 1985. · 

Senado Federal, 26 de fevereiro de 1985. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 

N9 9, de 1985 
O Presidente do Senado Federal, no uso ·das atribuições 
que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, incíso- IV, 
do Regimento Interno e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comis
são Diretora n7 2, de 1973, e nos termos dos artigos 353 e 
354 do Regulamento Administrativo, 

Resolve designar GERSON DE SOUZA LIMA, 
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-
2~_._ do Quadro Permanente, para exercer, em substi
tuiÇão, o cafgo, em ComisSão, áe-Diretor da Subsecreta
ria de Acl_ministração Financeira, códigoSF-DAS.lOl.4, 
d-o Quadro Permanente, a partir de 31 de janeiro de 
1985, durante o imPedimento do titular. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1985 - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 10, de 19SS 

O_ Presidente do Senado Federal, no uso c:Jas atri
buições_que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora, n'~ 2, de4 de abril de 1973, tendo em 
vista o que consta do Processo n'~ 000438855, 

Res.olve aposentar, voluntariamente, AFONSO JO
SÉ COELHO CÉSAR, Técnico Legislativo, Classe "Es
pecial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do 
senado Fedúat, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 
102, inciso I, alínea .. a", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, in
ciso II, 428', inciso I, 429, incisos IV e V, e 415, § 49, da 
Resolução SF n'i' 58, de 1972, e ártigo 29, parágrafo úni
co, -da Resolução SF n9 358, de 1983, com proventos in
tegrais, bem como a gratificação de nível superior, a gra
tifiCaçãO especial de desempenho e gratificação adicional 
por tempo de serviço a que tem direito, na fOrma do arti
go 39 da Lei n9 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n9 4.345, 
de 1964, aCrescido de 2-0% (Vinte por cento}, observado o 
li!Jlite previsto no artigo 102, §-29, da Constituição Fede
ral: 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1985 -_S_enador 
-- Moacyr Dalla~· PresideTite do Senado Federal. · --

ATO DO PRESIDENTE 
N., 11, de 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso c:Jas atri:: 
buições qu; lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
cisó IV, do Regim~nto Interno e de acOrdo com a dele
gação de competência -qUe lhe fcii outorgada pelo À to da 
Comissão Dirêt0tlftf9-1-;-de4 de abdl de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 014751844, 

Resolve aposentar, por invalidez, JOÃO DE DEUS 
VIZIOLI, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe 
"Especial", Referência NS-19, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inCiso I,, 
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102, inciso 1, alínea "b", da Constítu1Çã0da RepúblLca 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, in
ciso III,§ 2~>, 428, inciso III, e 415, § 4~', da Resolução SF 
n~' 58, de 1972, e artigo 2~> e 39, da Resolução SF n"' 358..
de 1983, e artigo ]9, da Lei n.,. 1.050, de l950, com pro
ventos integrais-corripóstOs de vencimento, bem como a 
gratificação de nível superior, a gratificação especial de 
desempenho e a gratificaÇãO ·adicional por tempo de ser
viço a que tem direitO, na forma do artigo Jl' da Lei n9 

5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n~' 4.435, de 1964, ob
servado o limite previsto no aitigo 102, § 2~' da Consti
tuição Fedenll. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1985 - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente_ do SenadQ Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N'~ 12, de 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe-CõnTerem oS-artigos 52. item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretor n<~ 2, de_4 de abril de 1973-, e tendo em_ 
vista o que consta do processo nl' 

Resolve aposentar, voluntariamente, AIMAN 
GUERRA NOGUEIRA DA GAMA, Assessor Legisla
tivo, efetivo, Código SF-DAS-102.3 do Quadro Perma
nente do Senado Fedetill,_no Car_go em Comissão de 
Diretor-Geral, Código SF-DAS-101.6, nos termos dos 
artigos I O 1, inciso III, e I 02, inciso I, alínea '"a", da 
Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os-artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 429, in
ciso I, 436, 415, § 4~', 407, inciso XIII, da Resolução SF n9 

58, de 1972, e artigo 2<~, parágrafo único,-da Resolução 
SF n9 358, de 1983, cQm proventos integrais, bem como a 
gratificação de nível superior, a gratiflcação especia~ de 
desempenho e a gratificação adiciOnal por tempo de ser
viço a que tenf direito, na forma do artigo 39 da Lei n\' 
5.900, de 1973, e artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964, acre-ª:_ 
cido de 20% (vinte por cento), observado o limite previs
to no artigo 102, § 29~ da ConstitUição Fe~eral. 

Senado Federal, 28 de fevereiro-de 1985. --Senador_ 
Jo~ Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 13, de 1985 

O p-reSidente do Senado Federal, nQ_ uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e9-7, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
gacão de competência que lhe foi outorgada Peló Ato da· 
Comissão Diretora n\' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do processo n<~ 

Res-olve aposentar, voluntariamente, EURICO JACY 
AULER, Técnico LegiSlativo, Classe "Especial", Refe
rência NS-25, do Quadro Permanente do ·s-enado Fede
ral, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, 
alínea "a", da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 427, incisi:ID, 428; fn
ciso I, 429, incisõs IV e V, e 415, § 4t, 407, inciso XIir:-da 
Resolução SF n<;> 58, de 1972;e artigo 2~', parágrafo úni
co, da Resolução, SF n<~ 358, de 1983, com proventos in'
tegrais, bem como a gratificação de nível superior, a gra
tificação especial de desempenho e a gratificação adicio
nal por tempo de serviço a que tem direito, na forma -do 
artigo 3<;> da Lei n<~ 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n"' 
4.345, de 1964, acrescido de20% (vinte por cento), obser
vado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Consti~ 
tuiçãO FederaL 

Senado Federal, 19 de março de 1985. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DD PRESIDENTE 
N9 14, de 1985 

O Presidente _do Senado Feáet-al~- Oo uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52; item 38 e 97, incí
so IV do Regimento: IntCrriO, e. de "CorÍformicÍade coni a 
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delegação d~ competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n\' 2, de 1973, revigorada_pelo Ato n\' 12 de 1983, da 
Comissão Diretora, Resolve exonerar, a pedido, LOU
RIV ACZAGONEL DbS SANTQS, 'récniCo-eri:tLeglS~ 
lação -e Orçarrle-ntO, Classe "Especial", Referência NS-
25-:-ao· QUãdro Permanente, do cargo em Comissão, de 
Diretor da Secretaria de ServiÇos EspeciaiS:, SF-DAS-
1 O 1.5, a partir de }9 de março de 1985. 

Senado Federal, I 'I de março de 1985. ---Senador José 
Fragelli, Presidente-do Senado Federal. 

-•o~. ATO QO_I'!!ESIDENTE_ 
_ N<~ .15, de 1985 

O Presidepte do Senado_ Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos- 52, item 38 e 97, inci
so JV-óo-Ri!giffierlto Iiiteino, e -deConfofiiiídadeCõiil a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 

- Ato-fi\'"2, de 1973, revigorada pelo Ato n912, de 1983, da 
Comissão Direfora, Resolve nomear LOURIV AL ZA
GONEL DOS-SANtOS~ Técnico em Legislação ·e Orça~ 
mento, Classe "Especial", Referência NS-25 do Quadro 
Pet-maiiCntê; para ·exercer o- cargo-em CjjillissãO;-~de 
Direto~-c;re-rai-tódlg~- sF:OAS-IóL6, c;!Õ- QUãdrO: ~er-
manente, a- Partir de J9 de março de 1985. -
· SenadO Federal, J9 dê ffiai-Ço de 1985. -Senador José 
Fragéiii;-~~@~~e do Senado Federal. -- -· · 

---ATO DO PRESIDENTE 
N'>' 16, de 1985 

O Presidente dÕ Senado_ Federal, no uso das atri
buições qUe lhe conferem Os aitiSriS-52, item 38 e 97, inci_
so IV dÕ Regimento Interno, e de conformidade com a 
delegação _de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n"' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da 
COini.Ssão Diretoi'a, ReSolve nomear AM.f::RICO DIAS 
LADEIRA JÚNIOR, Técnico Legislativo, Cfasse "E~
pec:ial", Referência NS-25, do Quadro Permanente, para 
exercer o cargo ~m Comíssãó, de Diretor da Secretaria 
de S_ervíços Especiais, Código SF-DAS-101.5, a partir de 
J<;> de março de 1985. 
-Senado Federal, 19de março de 1985. -Senador, José 

Fragelli, __ P_residente d~ _Senado __ Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 17, de 1985 

O.PieSide;~~e do-Senad_o Federal, no uso de suas atri
~u!,ç_ões __ r_egi!_ll~ntais e com base no que ~tabeleCç o <irti
go 485, § 19 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, com a redação dada pela Resolução n<~ 57, de 
1976, Resolve exonerar, a pedido, ALUISIO BARBOSA 
QE SOUZA, __ çio -~mprego de Difetor ExeCutiVõ dÕ Cen
tro Gráfico d_o_.Senado Federal- CEGRAF. 

Senado Federal, }9 de março de 1985. -Senador José 
Fragell_i, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 18~ de 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais e Com base no que estabelece o arti
go 485, § }9 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, com a redação dada pela Resolução n"' 57, de 
!976, Resolve nomear N(S!O EDMUNDO TOSTES 
RIBEIRO, Técnico ·Legislativo, Classe "EspeCial", Refe
rêD.cia NS-25; dO Quadro Permanente, para exercer o 
emprego de Diretor Executivo do,Centro Gráfico do Se
nado Federal --CEGRAF. 

-senado Fiderai, J9 de março de 1985. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

COMISSÃO DlRÊTÔRÂ 

Ata da 12• Reunião Ordinária_ 
Realizada a S de dezembro de 1984 

Sob a Presidêllcia dÕ Senhor Senador Moacyr Dalla, . 
PresideD.te, e Com a Presença dos Senhores- Senadores 

Março de I9~5 

Jaison Barreto, Segundo-Vice-Presidente, HenriqueSan
tillo. Primeiro-Secretário, Lenoir V argas, Segundo
Secretário, Milton Cabral, Terceiro-Secretário, Raimun
do Parente, QuãrtÕ-Seci-etãrio, e Almir Pinto, Suplente, 
às dezoitO hor!-s dO dia cinco de dezembro de 1984, 
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal. 

Deixa de_ comparecer, por motivo justificado, Q Se
nhor Senador Lomanto Júnior, Primeiro~Vice

Presidente. O-Senhor Presidente declara iniciada a Reu
pião e concede a palavra ao Senhor Senador Henrique 
Santillo, que relata as seguintes matérias: 

}<;>) Enquadramento do pessoal contratado por prazo 
determinado e da obra, bem como o dos Assessores Téc
nicos. O Sénhor Piimeiro-Secretârio lembra que se tra
tam de dciis assuntoS- que, ailteriorffiente, havianl sido 
distribuídos a-(fOiS [ii3:iorei Em face disso, resolveu pre
parar prOPOSta conjunta, que submete à deliberação da 
Çomissão Diretora. 

A proposta é aprovada, ficando os Atas para serem 
assinados na próxima Reuniãp, a realizar-se a 14 de ja
neiro de_ 1985. 

29) Expediente assiriado por vários Senadores e apre
sentado- pelO- Senhor Quarto-Secretário, pretendendo o
aproveitamento dos secretários pirlamentares no Qua
drO de Pessoal CL I. 
- A matêri:i. é discutida e fica pafa apreciação ni próx.i~ 

ma reunião. 
39) Solicitação feita pela Senhora Diretora da Subse

cretaria de Taquigrafia no sentido de ser ampliado o nú
mero de empiegõs de taquígrafo. O Relator esclarece 
que~ no cont3.t0 mantido Com a Diretora solicitãnte, fu.
mou conhc!cimento de que a Câmara dos Deputados au
meii.iou em 40 (quarenta) a quantidade de taquígrafos e 
que aqUela Subsecretaria do Senado vem carecendo, 
também, de ampliar o seu corpo de servidores, por estar 
havendo defasagem, principalmente em razão das con
dições de trabalho_ naquele Órgão. Por outro turno, dese
jaria a titular que a adinissão se desse para as pessoas 
que já tiVC§senl sldo examinadas pela sua equipe, após 
eStãgiô -no ~órgão': · , -· 

No sell P:irecer, ci Senhor-Primeii'o-Secretârio_defende 
a~ tese de q_Ue_ a ãdfrliSsão _d~e oc~r_rer por mei_o de_reali~ 
ZaÇão de ConCiifSO púbiicO,-ã Ser -organizado pela Subse
cretaria de Taquigrafia e pela Subsecretaria de Pessoal. 

Discutido o assunto, fica-a matéria -pãra ser dec:idida 
-na próxirilã Reunião __ da_Comíssão Oiretora. 

4_9) Minuta de Ato _da Comissão Diretora estabele
cendo que os servidores do_ Senado ocupantes dos cargos 
de Presidente, Tesoureiro e Secretário da (ASSEFE) -
Associação dos Servidores do Senado Federal terão a 
sua freqUência atestada pelo Presidente daquela entida~ 
de. 

Após discussão" da- matéria. decidem os Senhnres
~embros que a medida pode ser adotada, mas, tão
somente, em relação ao Presidente, devendo a minuta em 
estudo ser alterada, a fim de ser assinada na próxima 
Reunião. 

5"') Consulta formulada pela Subsecretaria de Pes
soal a respeito da amplicabilidade automática, aos servi
dOt-es aposentados do Senado Federal, das disposições 
da Lei n\' 6.732, de 4 de dezembro de 1979. Acompanha a 
consulta Anteprojeto de Resolução consubstanciando 
aquelas medidas. Em seguida, é designado para Relator 
dó assunto o Senhor Senador Raimundo Parente. 
- 6<;>) Requ-erimento de membros do Comitê de Im

prensa, solicitando ampliação do número d_e :~sos: 
de Assessor, uffia--Vez que o concurso realizado, conside
rado um dos melhores_ do Brasil, selecionou pessoal alta
mente qualificado. A ComissãO Diretora decide, prelimi
narmente, ouvir a COnsUltaria Geral do Senado. 

--- /f}) Anteprojeto de Ato da Comissão Diretora instí
tuindo a Gratificação de Representação, no valor de CrS 
300.000 (trezentos mil cruzeiros), a ser concedida aos ser· 
vidores ocupalites das funções de Chefe de ServiçO de 
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Comissões Permanentes, Chefe do Serviço de Comissões 
Mistas, Chefe do Serviço de Comissões EspeciaiS e de In
quérito, Chefe da Seção de Mecanografia, e aos Assis
tentes de Comissões, todos da Subsecretaria de Comis
sões. 

Após debate da questão, os Senhores Membros apro
vam o Parecer do Relator, estabelecendo uma gratifi- · 
cação correspondente à diferença entre os FG-r e FG-3, 
a título de .. pro-labore", aos Assistentes de Comissão. O 
Ato respectivo, consubstanciando a decisão adotada, de
verã ser assinado na próxima Reunião da Comissão Di
retoca. 

89) Proposta de minuta de Ato da Comissão Direto
ra, criando a Coordenação de Recursos Humanos e Pa
trimónio Cultural do Senado Fedefal. O Senhor 
Primeiro~Secretá.iio esclarece que a atuaf Comissão, de 
alguma forma, jâ vem atendendo os objetivos da propos
ta, com a realização de cursos, tendo sido, inclusive, ela
borado estudo para a criação do Ceritro de F armação 
em Administração Legisla ti Vi ___ Ã vista cios esclarecimen-
tos prestados pelo Senhor Primeiro-Secretârio, o Senhor 
Presidente o designa Relator do assunto, devendo ser 
trazidas, ao conhecimento dos demais Membros, todas 
as informações relativas a Recursos Hunianos no Sena
do Federal. 

99} Anteprojeto de Ato da-Comissão Diretora modi
ficando _o Ato n9 42, de 1983, a fim de eSta:belc!cer novos 
critérios para o cálculo do Valor da Gratificação Especial 
de Desempenho, relativamente aos servidores aposenta
dos da Casa. Debatiada a questão, é designado para 
relatá-la o Senhor Senador Raimundo Parente. 

1 Q9) O Senhor Primeiro-Secretário aborda a necessi
dade de se ·dar continuidade aos trabalhos de reforma 
das Portarias dos prédios residenciais da SQS. 309, inter~ 
rompidos em razão da inexistência de recursos no pre
sente exercício para a conclusão de todas as portarias. 
Discutida a proPosta é ela aprovada pelos presentes, de
pendendo a sua execução no próXimo exercício, da exis
tência de verba. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Milton 
Cabral, que relata o Projeto de Resolução n9 3, de 1984, 
que denomina Comissão do lnteriorfCI, a Comissão de 
Assuntos Regionais/CAR e redi:fine~Uli: ãs -"atribUições. 

O Parecer do Relator é favorável ao Projeto, por en
tender bastante viável a alteração proPosta. Conclui, en
tretanto, pela anexação ·do Projeto ao outro, mais abran
gente, que apresenta à Comissão Diretora, fundamen
tando esta posição no que estabelece o arL 284 do Regi~ 
menta Interno, segundo o qual, é admitida a procedência 
do mais recente sobre o mais antigo quan,do aquele regu-_ 
lar a matéria com maior amPlitude. 

O Senhor presidente,~ após a discussão do problema, 
designa Relator o Senhor Senador Lomanto Júnior. 

Continuando oS trabalhos da Reunião, o Senhor Pre
sidente concede a palavra ao Senhor Senador Lenolr 
Vargas que aborda os seguintes assuntos: 

J9) Requerimento do servidor aposentado Abel Ra
fael Pinto, no qual solicita eXtensão aos apoSentados do 
pagamento da gratificação de eSforçO' c:oncentrado_ de 
firn de ano. Após debatido o assunto, o Senhor Presiden
te distribui. -"'- reqUerimento ao Senhor Primeiro-

40 PÁGINAS 
29) Proposta de reestruturação da Seção de Marce

naria, do Serviço de Manutçnção da SubSecretaria de 
Engenharia. O Parecer d-o Relator, fivÕTâvefãO aSsunto, 
e que tem como conclusão a apresentaÇão de Projeto de 
Resolução estabelecendo a medida, é aprovado pelos 
presentes', que o assinam. 

39) Processo n~' 008548 83 8, no quáf O· servidor Car: 
los Braga, Assistente Legislativo, Classe Especial, apo
sentado, solicita revisã.o de seus proventos para perceber 
o corresponsdente a Categoria Funcional de Técnico Le
gislativo_._Tendo pedido vista do processo, em Reunião 
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anterior, o vOtO do Senhor Segundo-Secretário ê no sen- . 
tido da aprovação do pedido, porém, tãowsomente em re
lação ao peticionário e, no tocante ao~ demais servidores 
relacionados à fls. il4, a concessão respectiva ficaria 
condicionada -à provocação futura, por parte dos int~es~ -
sados. Discutida a matéria é o voto aprovado pelos pre
sentes que o assinam. 

49) · Proposta sobre rilodifiacação na eStrutura de lo
tação dos Gabinetes dos Diretores das Secretarias do Se-
nadO Federal_. Discutida a questão é designado seu Rela
tor o Senhor -Senador Henrique Sandllo. 

-:..- 59) Pro_cesso n9 005116 84 8, no gual-ª Senhora Dire
tora da Subsecretaria de Pessoal da Casa, formula con
sulta a respeitõ da ap1icação automática no Senado Fe
deral das disposições da Lei n9 7.814, de 16 de abril de 
1984. 

O Parecer do Relator é favorável à questão, mas con· 
clui no sentido da apresentação de Projeto de Resolução, 
cuja minuta submete à apreciação ·dos Senhores 
Membros. 

Após debate do assunto, é o Parecer do Relator a pro· 
vado, send_o assinado pelos presentes o Projeto de Reso· 
lução nos moldes sugeridos pelo Senhor Senador Lenoir 
Vargas. 

69) Proposta do Senhor Difetor da Subsecretaria de 
Al}álise, no sentido da adoção de providência para regu
lamentar os serviços de reprodução de. documento ofi
ciais do Senado Federal. 

O parecer do Relator é favorável ao acolhimento da 
pretensão, opinando no sentido de que todos os itens 
merecem ser acolhiçios pela Comissão Diretora. O Pare
cer ê aprovado pela unanimidade dos presentes, que o 
assinam. . .. 
-Dando cojúJnuidade aos trabalhos, o Senhor Presi~ 

dente concede a palavra ao Senhor Raimundo Parente, 
que aborda os seguinteS temas: 

19) Prestação de Contas do Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal - PRO· 
DAS EN, referente ao 39 Triniestre- âe 1984. 

O Parecer-dO Relator, com base nas informações con~ 
tidas no pro~es-so. é favorável à aprovação das Coritas-do 
PRODASEN, e é ele aprovado pelos presentes que o as
sinam. 

--::- 2"') __ Prestação de Contas do Senado Federal, relativa 
ao primeiro trimestre de 1984. O Relator emite parecer 
favorável, coni base nas informações dos órgãos consul

·- ti vos da Casa, sendo ele aprovado e assinado pelos Se
nhores Mernbros. 

39) Prestação de Contas do Senado Federal referente 
ao segundo trimestre de 1984. O Parecer do Relator é fa
vorável à aprovação das Contas e os Membros presentes, 
após debate da questão, o aprovam e o assinam. 

49) Prestação de contas do Senado Federal relativas 
ao terceiro trimestre de 1984. O Relator, fundamentando 
sua Opinião nas ínformações que acompanham aquele 
documento, s_ugere a aprovação das contas em estudo, 
seitdo _o seu Parecer aprovado e assinado por todos os 
presentes. 

Em Seguida o Senhor Presidente sOlicita ao Senhor 
Diretor-Geral, que, seguindo determinação da Comissão 
6iretora; a ele instada na Reunião anterior, submeta à 
apreciação dos Senhores Senadores minuta de Ato da 
Comissão Diretora, ampliando em 90 (noventa) o nú_me
rOde- emprego_s de Agente de Segurança - Referência 
NM-18:-rlO QuadrO~ de PessoafCLT. De~ide a Coffiissão 
que estes s_ervidores terão exercício no Serviço de Segu
rança. Os Senhores Senadores aprovam a minuta de Ate 
que, assinado, vai à publicação. 

- ·-- :Oafldo seqUência à Reunião, o Senhor Presidente con· 
cede a palavra aO Serihor Senador Jaison Barreto, que 
leva ao conhecimento dos presentes, requerimento dos 
Assessores Legislativos, pretendendo ihes seja_ esteildido 
o direito de percepÇão da Gratificação do Desempenho 
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de Funções Jurídicas, existente para o pes~oal do Poder 
Executivo, já concedida no CEGRAF. O assunto é deba· 
tid~ eelos presentes e o Senhor Presidente disígna para 
relatáwlo o Senhor Senador Henrique Santillo. 

Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e qua~ 
renta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou en
cerrados os trabalhos e convoca a Comissão Diretora 
para uma outra Reunião, a realizar-se dia 14 de janeiro 
de 1985, pelo que el}, Aíman Nogueira da Gama, 
Diretor-Gerai e Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata, que, depois de assinada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala da ComiSsão DírCtora, 5-dedezembro de 19~4 -
Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Ata da I• ReUnião Úrdioária 

Realizada a 14 de janeiro de 1.985 

Ás dez horas e quarenta e cinco minutos do dia qua
torze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco, sob a 
Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, Presiden
te, e com a pr~ença dos Senhores Senadores Lomanto 
Júnior, Primeiro Vice-Presidente; Jaison Barreto, Segun
do Vice-Presidente; Henrique Santillo, Primeiro
Secretário; Lenoir Vargas, Segundo-Secretário; Milton 
Cabral, Terceiro-Secidlrio e Raimundo Parente 
Quarto-Secretário, reúne·se a Comissão Diretora do Se
nado Federal. 

Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretáiio, que abor
da os seguintes assuntos: 

J9) Resultado final do concurso público para Conta
dor do Senado Federal. Após debate da questão e homo
logadO o resultado sendo assinado pelos Senhores 
Membros. At_os, nos termos de minuta apresentada pelo 
Relator, que vai à publicação. 

2~') Resultado final do concurso p6blico para preen
chimento do emprego de Assessor Parlamentar. Após 
apreciação da matéria os SenhoreS Membros decidem fa
voralvelmente à aprovação do resultado, que é homolo
gado por meio de Ato da Comissão Diretora, nos termos 

-de minuta proposta pelo Relator, que vai à publicação. 
3~') Alter1!ção dos contratos de trabalho dos atuais 

Assessores Técnicos, com o obje"tivo de ocuparem eles o 
emprego de Técnico em Legislação e Orçamento,- dO 

rupo Outras Atividades de Nível Superior, do Quadro 
de Pessoal CLT do Senado Federal. Após discussão_ da 
proposta apresentada pelo Relator, os Senhores 
Membros decidem pela sua aprovação tendo sido assina~ 
do Ato, nos termos da minuta sugerida pelo Senhor 
Primeiro-Secretário, consubstanciando as medidas, indo 
ele à pubficação. 

49) Minuta de Ato da Cornissão Diretora alterando 
o Ato n~' 18, de 1983, com o objetivo de estabelecer deci
são adotada na Reunião anterior para aumentar o núme
ro de vagas a serem preenchidas pelos candidatos apro
vados no concurso--para Assessor Parlamentar realizad_o 
pelo Senado Federal. Após discutida a questão é aprova~ 
da a minuta sugerida pelo Relator, indo o .Ato respectivo 
à publicação. 

Dando continuidade à Reunião, o Senhor Presidente 
propõe aos Senhores Membros sejam os demais assuntos 
a serem apreciados pela Comissão, conforme decidido 
na Reunião anterior, transferidos Para aproxima opor
tunidade, ou seja, para o dia 26 de fevereiro do corrente 
ano. 
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minu
tos, o Senhor Presidente declarou encerrados os traba
lhos, pelo que eu, {Aiman Nogueira da Gama), Diretor
Geral do Senado Federal e Secretário da Comissão Dire
tora, lavrei a presente Ata, que, assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

_Sala da Comissão Diretora 14 de janeiro de 1985.
Semtdor Moacyr Dana, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

I-ATA DA2•SESSÃO,EM 4DE MARÇO DE 
1985 

!.l-ABERTURA 

L2 - EXPEDIENTE 

].2.1- Oficio do Sr. ]~'-Secretário da Cámara dos 
Deputados 

Encaminhando ô revisão do Senado autógrafo do se~ 
guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 I/85 (n~' 4.239/84! 
na Casa de orígerrí.), quC dispõe sobre!_ a estruturação 
de Categorias Funcionais dO Grupo Atividades de
Apoio Judiciúrio do Quadro da Secretaria do Supre~ 
mo Tribunal Federal. e dá outras providências. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

!.2.3 ~ Leitur=.-de projetas 
-Projeto de Lei do Senado n'? 5/85., de_ autoria:-do 

Sr, Senador Nelson Carneiro, (rue altCra dispOsitivo 
da Lei n9 5.958, de 10 de dezembro de 1973, de modo 
a permitir que a opção retroativa pelo ~egime do 
FGTS se faça sem a concordâncii do -emPregador.--

- Projeto de Resolução n"' lf85, que dispõe· sobre 
a incorporação dos proventos de aposentadoria de 
servidores inativos do Senado Federal, da Gratifi~ 
cação de Nível Superior, e dá outras providências. 

1.2.4- Comunicações das Lideranças do PTB e do 
PDT 

Referentes à permanência dos Srs. Senadores Nel
son Carneiro e Roberto Saturnino nas respectivas li~ 
deranças. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão conjunta ·a feali:zar-se hoje, 

às 18 horas-e 30 minutos, Coffi Ordem do Dia que de
signa. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Inaugu
ração, amanhã, em Sergipe:, do complexo industrial 

SUMÁRIO 

Mina~Usina de Taquari-,Vassouras, destinada à ex
tração e beneficiamento do potássio. 

SENADOR A L\! IR PINTO- Necrológio do Dr. 
V alter Bezerra de Sá. 

_SENADOR JOÃO LOBO- Considerações sobre 
declaração atribuída ao Sr. Claus Magno Germer, 
Secretário de Agricultura do Estado do Paranâ, 
sobre fato que ~enc~~na. 

1.3- ORDEM DO DIA 
--.Projeto de Lei do Senado n'? t39/84, de autoria 

- do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-
J.ei n~' -~.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Subleg_en~ 
das). Aprovado em primeiro turno. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 51/77 (n"' 
3.107 /7~. -na ~asá de origem), dando nov.a redação 
ao -art. 4~> daleí n"' 5.757, de 3 de dezembro de 1971, 
qué e-stabelece regirTIC de gratificação ao pessoal à 
disposição do FUNRURAL, e dá outras providên
ciasA_:Aprovado nos termos do substitutivo da Com is· 
são de Legislação Social. À Comissão de Re~açâo. 

- :...._ Projeto de Lei da Câmara n9 22'/80 (n9 147(79, 
na Casa de -õrigem), que dá nova redação ao art. )<:> 
da Lei n<:> 4.084, de 30 de junho de 1962, quê dispõe 
sobre a profissão de bibliotecário, e dá outras provi
dências: Aprovado com emenda. À Comissão de Re· 
dação. 

....-..Projeto de Lei da Câmara n9 30/81 (n9 623(75, 
na Cas(l. de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 
460 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto~ lei n9 5.452, d6 J9 de maio de 1943, dis~ 
ciplinando a admissão de novo empregado em vaga 
decorrente de dispensa sem justa causa, e dá ~utras 
providências. Rejf.itado. __ Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 38/81_ (n~' 
2.930/76. na_Casa de_qrigem), que alt~ra disp~sitivos 

-da-Lei n'? 6.179, de rrde dezembr~de 1974, que "ins~ 
titui amparo previdencíário para maiores de setenta 
anos de idade e para inválidos''. Rejeitado, após usa~ 
rem da palavra os Srs. Nelson Carneiro eJutahy Mã~ 
galhães. Ao Arquivo. 

~Projeto de Lei da Câmara n"' IIS/81 (n9 
: 2-:900 /8"0. na Ç<isa a e orige'ril ), que dispõe sobre a 

perícia policial, nos casos de colisão de veículos auto~ 
motores, e dá outr.as providências. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade c juridicidade). Rejeita
do. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Seilado n9 14/79, de autoria 
do Senudor Nelson Carneiro, que revoga dispositivo 
da Lei n9 5.449, de 4 de junho .de 1968, os Decretos
leis n"'s 672 e !.21'S, respectivamente de 3 de junho de 
l969·e 29 de maio de 1973, e dá outras providências. 
Aprovado. Ã Comissão de Redaçào. 

...:.... PrOjeto de Lei do $_enado ri"' 47/80, do Senador 
Gastão MUller, que acrescenta dispositivo ao art. 483 
da tonsolidaçã9 das LeLdo Trabalho (CLT) e dá ou
tras providênci~s. Aprovado em primeiro turno. 

,....-Projeto de Lei do Senado n'i' 33/82, de autoria 
~o S~na?o:_~orge_ rsa~~f?.e, que p_r()T_rog~ p_or d_ois 
an-os a validale dÕ concufSQ Je Fiscal de Contri
buições Previdenciárias. Aprovado em primeiro tur-

-no, após usar da palavra o Sr. Jorge Kalume. 
-Projeto de Lei do Senado n9 2/81, do Senador 

Passos Pôrto, que institui a adoção trabalhista para 
menores na faixa etária entre 12 e 18 anos incomple
tos, e dá outras providências. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade.) Rejeitado, ten· 
do usado da palavra os Srs. Nelson Carneiro, Gabriel 
Hermes e Gastão Míiller. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 118/81. de autoria 
do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a de~ 
dução do lucro tributável para fins de imposto sobre 
a renda das pessoas jurídicas, do dobro dás despesas 
realiZadas nos programas de transporte do trabalha~ 
dor. (ApreciaÇão prel_íminar da constitucionalidade.) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARTINS FILHO - Restabeled
lnento das el_eições diretas para as capitais dos Esta
dos. 

SENADOR GASTÃO MtJLLER- Transcrição 
do pronunciamento feito pelo Sr. Tancredo Neves 
em 15 de janeíro último. 
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lOURIVAL ZAGONEl DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

NÍSIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Oiretor Executivo 

MÁRIO CtsARl'INHEfRO MAIA 

Oii'etor lndu1trial 

JOÃO MORAES DA SilVA 

Oiretor Administrativo 

SENADOR JOÃO CALMON- :Perenização. do 
Decreto-lei n{> 880/69, qUe concede incentivos fisCaiS 
ao Estado do Espírito Santo. 

SENADOR JUTAH'/ MAGALHÀES _:_--Àpre
ciação, pelo Congresso Nacional, de proposta de 
emenda à Constituição que especifica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO' NACIONAL (Se.ião II) Março de 1985 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAl 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl 

lmpr'liSSO sob o respo,sabilidad& df' Mesa do senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfícte: 

Semestre ......... -........ ~~ -· ........ -..... . Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano .. -......• ~ .• -~ .•••.•• v•-*·-· ··-·~ •••• ,.. 

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

_§ENA DOR NELSON CARNEIRO - Trabalho 
da FAO a respeito do alastramento da fome coletiva 

. noS: pãises. da América Latina. 

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

2-_DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 
1•-3-85 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
- N9s 19 e 20, de 1985 

--4-MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 2'.1 Sessão, em 4 de março de 1985 

3~ SESSÃO LEGISLATJVA ORDI_NÁRIA, DA 47~ LEGISLATURA 

ÀS 14 HORAS E JQ MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jôrge Kalume- Altevir Leal- Mãrío Milia .=:... Fâbío 
Lucena - Raimundo Parente - Aloysio Chaves. -
Gabriel Hermes. - Hélio Gueiros ....:.... -Alexandre Costa -
Alberto Silva- Helvídio Nunes.- João Lobo- Almir 
Piflto- Jo.sé Lins --Carlos Alberto- MoacYr Duarte 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcond::.... 
Gadelha - Guilht;:rme Palmeira - Luiz Cavalcante
LourivaJ Baptista-- Passos Pôrto- Lomanto Júnio"r
Luiz Viana - Nelson CarneirO - BeneditO Ferreira -
Gastão Müller- José Fragelli- Enéas Faria- LeriOíT 
Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Siinon 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento d_e 33 Srs. Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deu_s, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l~'-Secretário procederá à leitura do Expediente, 

E lido o seguinte 

Presidência do Sr. José Fragelli 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

uo Sr. 1~'-Secretário da C~mara dos lJeputados, enca
miniÚtndo i revisão do Senado autógrafo do seguinte proje: 
to: 

PROJETO DE LEI DA C,4.MARA N• I, DE 1985 

(n"' 4.239/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a estruturação de Categorias FuiiCio
nais =do Grupo-Atividades de AJ)oio Judiciário do 
Quadro da Secretaria do Supremo Tribnnll:l Federal e 
d' outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' As categorias Funcionais de_Auxiliar Judi

ciário-, Código STF-AJ~Ó23, Agerúe de segurança _Judi
ciária, CódigÕ sTF-Aj-024 e À. tendente Judiciário, Códi
go STF-Aj-025, do Grupo-Ativídades de Apoio fudi
ciârio, Código STF~AJ-020, do Qüad-rÕ da S.ecretaria do _ 
SupremO Trib) . .mal Federal, a que se refere o art. 4tt rla 

Lei n_., 6.959, de 25 Q~ novembro de 1981, passam a tá a 
estrutura constante do Anexo desta lei. 

Art. 2~' As referências. acrescidas à? Classes. Espe
ciais. das Categorias. a que se refere o artigo anterior se
rão alcançadas pelos. ocupantes dos cargos da mesma 
Classe, sem aumentO de seu número e através de movi
mentação regulamentar, observados os. limites dos crédi
tos orçamentários do Supremo Tribunal Federal. 

Art. )9 Aos servidores da Secretaria -do __ Supremo 
Tribunal Federal que tenham exercido encargo retribuí
do por Gratificação de Representação de Gabinete por 5 
(cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior, 
ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 
da Lei n~' I .71 I, de 28 de outubro de 1952, com a redação 
que lhe deu o art. I~' da Lei n~' 6.732, de4 de_dezembro·de 
1979, e no·art. 29 desta mesma lei. 

Parágrafo único. O __ dispos.to neste artigo· aplica-se 
aos servidores já aposentados, que tenham satisfeito SUas 
condições quando em atividade. 

Ari. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação._ -

Art. 5~' Re~o,gam-se as disposições. em contrárío. 
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(Art. IY da Lei n"' 

Categorias Código 

ANEXO 
,de 

a) Auxiliar Judiciário .STF-AJ-023 

b) Agente de SegUrança STF-AJ-024 

Judiciária 

c) Atendente Judiciária· STF-AJ-025 

LEGISLAÇÃO ClFADA 

LEI N• 6.959, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 198I 

Cria cargos no QUadro Permanente da Secretaria 
do Supremo Tribuntlf Federal e d6 outras providên
cias. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso NaciOnal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. I'>~ São criados no· Quadro Permanente da Se

cretaria do Supremo Tribunal -Federal, do Grupo
Direção eAss-essorainentO SUperiofes, STF-DAS-100, os 
seguintes cargos de provimento -em comisSão; 
I- na Cate&oria DifeçãO-SUperiOr, STF-DAS-·ror: 1 

(um) de Diretoi de Departamento, 3 (três) de Diretor de 
ServiÇo e 16 (dezesseis) de Diretor de Divisão; 
II- na Categoria Assessoramento Superior, STF

DAS-102: I (um) de..Assessor da Presidência, I {um) de 
Coordenador da Assessoria Judiciâria, I (um) de Asses
sor de Imprensa, 2 (dois) de Assessor Judiciário, I (~m) 
de Assessor da Diretoria GCnil e 2 (dois) de Secretário de 
Turma. 

Arr._ 2~> São criado-s no Quadrõ= PeTinanente d<l se
cretaria do Supremo Tribunal Federal os seguintes car-
gos de provimento efetivo: ~ 
I- no Grupo-Atividade de Apoio _Judiciá_río, STF

AJ...Q20: 15 (quinze) di TécnicO Judiciâiio, STF-AJ-021; 
• 8 (oito) de Auxiliar Judiciário;-STF-AJ-023; 30 (tri!_l_ta) 
de Agente de Segurança Judiciária, STF-AJ-024; e- 17 
(dezessete) de Atendente Judiciái'io, STF-AJ-025; 

II- no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
STF-NS-900: I (um) de Médico; STF-NS-901; 2 (dois) 
de Odontólogo, STF-NS-909; 2 (dois) de Assistente So
cial, STF-NS-930; e 8 (oitO) de Biblio~ecário, STF-NS-
932;- .. -

III- no Grupo-OutraS- Atividades_ de -Nível Médio, 
.STF-NM-1000; 2 (dois) de AgetltC de Srirviços Comple
mentares, STF-NM-1004; e 5 (cinco) de Auxiliar Opera-
cional de Serviços DiversoS; STF-NM-1006~ , ·· 

Parágrafo un-ico. Os caigoSãqUe_se refere este artigo 
serão distribuídos pelas classes--das_ respectivas Catego
rias Funcionais, de acordo com a lotação fixãda e obser
vados os critériOS-Iegaís e regulamentareS vigerltes. 

Art. 3~> A reestruturação do Grupo-D_ireÇ-ão e Asses
s_oramento SuperioreS e classificãçãO d-o; cirg~s que o in
tegram, inclusive os criados pelo art. {9 desta Lei, far-se
ão por deliberação do Tribunal, nos termos. do art. l9 da 
Lei o9 5.985, de 13 de dezembro de 1973, observada a es
cala de níveis constantes do Anex.o li do Decreto-lei n9_ 
1.820, áe II de dezembro de 1980. 

ParágrafO único. Ficam estindidoS à--secretaria do 
Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpu~-~ ?_C?_ 
Poder Judiciário da Uníão·e ein i)afidade CõJn eis Casas-

de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ltJ 

de 198 ) 

ChiSses Referência de 
Vencimento 

ESpecial NM 32a NM 35 

B NM 28 a NM 31 

A NM 24 a NM, 27 

Esp.edal NM 28 a NM 33 

B -NM 21 a NM 27 

A NM 14 a NM 20 

Especial NM 28 a NM 33 

B NM 21 a NM 27 

A NM 14 a NM 20 

do Congresso Naci~nal, os Níveis 5 e 6, acrescidos à es
cala referida neste artigo pelo art. 39 do- Decreto-lei n9 
L445, de 13 de fevereiro de 1976. 

Art. 4'<' As Categorias _ Fu!lcionais do Grupo
Atividades_de Apoio Judiciário, STF-AJ-020, do Quadro 
Pernianerite da secretaria do Supremo Tribunal Federal, 
passam a ser estruturadas na forma constante do Anexo 
desta Lei. 

§ l'<' Os funcionários integran.tes das Categorias_ 
Funcionais dC que trata este_ artigo serão posicionados 
nas classes a que corresponde~ as referências de que são 
ocupantes.-Quando suprimidas tais referências na nova 
estrutura constante do Anexo, serão posicionados 11~ re
ferência inícial da classe A da re~pectiva Categoria. 

§ 29 Não poderão-atingir a classe Especial funcio
nários em n,_úmero superior a 15% (quinze por cento) da 

_ !Ótação global da categoria, arredondada para a unidade 
subseqUente a fração acaso apurada: 

~-Art: 59- Ficam -extmtos 3 (três) cargOs vagos de Mo
tO"rista Oficial, STF-TP-1201, do Quadro Permanente da 
Secretaria do Suj)remo Tribunal Federal, e extinguir-se-

- ão, a partir da classe inicial e na medida em que vagarem 
-os restanteS 5 (cinco) cargos dos mesmos Quadro e Cate~ 
goria Funcionàl. 

· Art. 61' Ficã autorizada a transposição pa_ra o 
Grupo:Outras AtiVidades d_e NiveJ Médio, STF-NM-:-
1000, do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal, no qual constituirá cargo da Categori::i. 
Funcional de Telefonista, STF-N~-1044, do emprego 
de Operador de! PA.Bx. femanescente da Tabela de _Pes

--=-s-oai TemporâríO dá- mesma Secretaria e referido nó pará-
grafo único do art. 13 da Lei n~' 5.985, de tfde dezembro 
de 1973. 

§ }9 õ_t!1lOSJ!oSição do emprego d_e que trata este ar
"tigo dependerá- de ato do Presi~ente do Tribunal, após 
aProvã.Çào--{19-seu ocupante em Prova de habilitação es-
pecífíta-.: . 

· -"§- 29 Operada a transposição, ficará liberado, o pro~ 
vimento, mediante concurso público, de que um cargo 
da_Cª~egoria Funcional de Telefonista, STF-NM-1044, 
criado pe_lo art. 13 da Lei n9 5_,9_8_5, de 13 de ~ezembro de 
!973. 

Art. I" -As d~~pesas decorrentes da aplic<i.ção desta 
Ler correrão à conta das dotações orçamentárias pró
prias do Supremo Tribunal Fede~a!, oU de_outras para 
esse Jim ôestin:idas. 

-Art: $9- Esta Lei entninl em vigor n~ data- de sua 
publicação. 

Art. 9<:> Revogam-se as disposições errt contrário. 
Brasíli,a, 25 ·de novembro de 1981; 1609 da Indepen

dência e 93<:> da -RCpública. - JOÃQ FIGUEIREDO
Ibrahini Abi·Ackel. 
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LEI N• 6.732, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera a redaçio do artigo 180 da _Lei nv 1. 71lt de 
___ 28 ·d·e oÚtubr~ -de 1952, e d' outras providências 

O Presid~nte da _República. 
Faço sab_er _quç o ___ ç_ongresso Nacional decreta e _eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. J'i' O artigo 180 da Lei n~> 1.71 I, de 28 -cl_e ou

tubro de 1952, alterado pela Lei nl' 6.481 (2), de 5 de Oe
zembro de I 977, passa--a vigora; com a seguinte redação: 

"Art. J 80. O funciOnário que ct ntar tempo de 
servi"Çõ igU:il.l ou superior ·ao fixado para aposenta
doria voluntária paSsarâ à inatividade: 
I- c_om o vencfniento do cargo em comissão, da 

função de c_onfiança ou da função gratificada que 
- estiver exercendo, sem interrupção, nos 5 (cinco r 

anos anteriores; 
II- com idênticas vant~gens, desde que o 

exercício de cargoS _0~,~- fUnções de confiança tenha 
compreendido um período de 10 (dez) anos, conse
cutivos ou não. 

§ ]9 O valor do vencimento de cargo de nature
ia eSpeCial previsto em lei ou da função- de Assesso
ramento Superior (FAS) será considerado, para os 
efeitos deste artigo; quando exercido por funcio
nário. 

§ 2~> No caso do item II deste artigo, ql!ando 
mais de uni cargç, ou fun_ção ienha sido exercido, se
rão- atribUídas as _vantagens do de maior valor, des
de que lhe corresponda um exercício mínimo de 2 
(dois) anos; fora ~essa hjpótese, atribuír-se-ão as 
vãnt.ag_ens Qp cargo ou fy.nção de valor imediat~
men"te ínferTor, dentre os exercid_os. 

§"39 A aplicação do regime estabelecido nes.te 
artigo exclui ãS vantagens instituídas no artigC?_ IS4, 
salvo o direito de opção." 

Art. 29 O funcfonário que contar 6 (seis) anos com~ 
pletos, consecutivos ou não, de exercido em cargos ou 
funções enumerados nesta Lei, fará juz a ter adicionada 
ao vencimento do respeCtivo cargo efetivo, como vanta
gem pessoal, a importância equivalente à fração de 1/5 
(um quinto): 

a)2b da gratificação de função do Grupo-Oireção c 
Assistência Iniermediáriits; 

b) da diferença entre o vencimento do cargo ou 
função de confian-ça ao Grupo-Direção eAssessoramen
to Superiores ou do cargo de natureza especial previsto 
em lei, ou da função de Assessoramento Superior(FAS), 
e à do cargo efetivo. -

§ 19 O ac_réscímo a -que se refere este -artigo ocorr_erá 
a partir do sàto ano, à razão de 1/5 (um quinto) por ano 
completo de exerdcio de cargos ou funções enumeri:tdos 
nesta lei, até compretar o décimo ano. 

§ 29 Quando inais- de um cargo ou função houv~r 
sido desempenhado, no período de 1 (um) ano e iriinterM 
ruptam~nte, considerar-se-á, para efeito de cálculo da 
importância a ser adiCionada ao vencimento do _cargc
efetivo, o valor do cargo ou da função de confiança exer
cido por maior tempo, obedecidos os critérios fixados 
nas alíneas "a" e "b" deste artigo~ 

§ 39 Enquanto exercer cargo em comissão, fUnção de 
confiança ou cargo de natureza especial, o funcionário 
não perceberá a parcela a cuja adição fez jus, salvo no 
caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na for
ma prevista no artigo 3<:>, § 29, do Decreto.Jei n91.445 (2), 
de 13 de fevereiro de 1976. 

§ 4'<' As importâncias referidas no artigo 29 desta lei 
não serão consideradas para efeito de cálculo de vanta
gefls ou gratificações- iricidentes sobre o vencimento do 
cargo efetivo, iilctusive para qüinqtlênios. 

Art. J? A contagem do período de exercício a que se 
refere o artigo 2~> desta lei terá início a 19 de novembro de 
1974, ou a partir do primeiro provimento em cargo ou 
função de confianÇa e em cargo de natureza especial pre~ 
visto em lei, se oosterior àauela data. 
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Art. .:f.'-' O funcionário que vier a exercer cargo _em 
comissão ou de natureza especial, ou funç_ão de con
fía-nça de valor superior--ao--dos que geraram o direito -à 
adição de 5 (Cinco) frações-de l/5 (um qüinto), pOderá 
optar pela atualização progressiva das respectivas pafce
las, mediante a substituição da anteríor pela nova, calcu
lada com base no vencimento ou gratificaÇãO desse cargo 
ou ft1nç~o de maior valor, observado o disposto no§ 2~', 
do artigo 2~>, desta lei. 

Art. 5~> Na hipótese de opção petas vantagens do ar
tigo 180 ou 184 da Lei n~' 1.711, de 1952, õ fu"iú:iOi'iãi'rõ 
não usufruirá do benefício previsto no 'artiiO 2"' desta lei. _ 

Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
putllicação, revogadas as disposições em contrário. 

JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República. -
Petrônio Portella. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PARECERES 

PARECER N• I, DE 1985 

Da Comissão de Constitui.Ção e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 61, de 1983 (n~'1.345-B, 
de 1979, na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre aplicação do artigo 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de 1~' de maio de 1943, ao parceiro e ao arrendatário 
agrícolas. 

Relator: Sena~r José lgná.clo Ferreira 

O presente projeto, aprovado na Câ.marl:!, .~em res
trições, vem a esta· COillissão por força do que estabelece 
o art. 100, item 6, do Regimento lnt!=t:OQ do Sena9o, a ri-_ 
gor, pois, devemos apreciar-lhe o mérito, já que, pelo cri
tério estaOelecido pelo citado artigo regimental, inc. III, 
letra b, n"' 1, sua constitucion_alidade c:;juridicidadejâ fo- _ 
ram examinadas pela outra Casa do Congresso. 

A proposição; em suma, reivindica no seu art. IY que 
se aplique ao parceiro e ao arrendatário agrícolas a dispo
sição Contida ·no are 543 da CLT, determinando.aincla.,_ 
no seu art. 2'~, que se recomponha .. a situação desse tra
balhador conforme a que vigorava antes do pleito sindi
cal", na hipótese de s.e. descumprir a· que determina o seu 
art. I\"', . .-. _ 

Com a devida vênia,, trata:-se, p.a espêcie, de um proje- . 
to absurdo., cujo texto Sc:;gui'aihente sofreu equÍ"~'o~o_s de 
datitografia que o tornam ·inviâvel. 

O seu texto original, aliâs, cedeu. lugar a um Substituti
vo da douta ComisSão de Constituição e -Ju1>tiç8. 4a Câ
mara, o·que pode ter ampliado as possibilidades de equí

vocos. 
Recorde-se, preliminarmente, o texto vigente· do art. 

543 da CLI, in verbis: 

"Art. 543. ':O empregadO-eleito para cargo· de 
administração sindical ou representação, incluSive 
jUnto a órgão de deliberação· coletiva, não poder_{1 
ser impedido dó exercício de suas f1,1nções, nem 
transferido para lugar ou mister que lhe dificulte, ou 
torne, impossfvel, o desempenho de suas atribuições 
sindicais. 

§ 111 O empregado perderâ o mandato ·se a 
transferência ror por· ele· Solicitada. .ou voluntari.a-
mente aceita. _ 

§ 2Y Considera-se de licença não remunerada, 
salvo .assentimento Cl.a _empresa ou clâilsula contra
tual, o tempo ~m que o empfeSado se ausent"ãr 49 
trabalho no desempenho das funções a que se refere 

este artigo. .. .. 
§ 39 ~vedada. a. dispensa do empregado sindí

calízado, a partir do momento do registro _de S_!la 
candidatura a cargo de direção· ou re2resen~ação __ 
sindical, até 1 (um) ano após o final.do.seu manda.-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

to, caSo seja eleito, inclusive como suplente, salvo se 
cometer "falta grave devidamente apurada nos ter
mos desta Consolidação. 

§. 4'~ Considera-se cargo de direção ou represen
tação siOdical aquele cujo exefcfcio-=-ou indicação de
corre de eleição prevista em lei, equiparando-se-lhe 
o decorrente da designação pelo Minist$rio do Tra
balho, no caso do § 59 do art. 514 e no do art. 528 
desta Consolidã.;;ão:· · -

§_ 5~ -Para os fins-deste artigo, a entidade siridi
cal comunicará por escrito.à empresã., dentro de 24 
(vinte e quatro) horas, o dia e a hora_dQregistro da 
candidatura do seu empregado .. e, em igual prazo, 
sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, 
COmprovante no mesmo sentidu .. .0 Ministêrio do 
.Trabalho farã no mes~o prazo a __ comunicação no 
cas-o de designação referida· no final do § 4\"'. 

§ 6Y .. A empresa que, por qualquer modo, pro
curar impedir que o empregado se associe a sindica_
to, organize assOciação profissionãl ou sindic~ ou 
exerça os direitos inerentes à condição. de sindicali
zado, fica sujeita à penalidade prevista na letra a do 
art. 553, sem prejufzo da reparação a que tiver direi
to o empregado." 

O projeto que nos chega às mãos, portanto, deseja que 
as disposições supra sejam aplicadas ao parceiro e ao ar
rendatário agrícolas. 

De Plácido e Silva, no seu "Vocabulãrio Jurídico", as~ 
sim define a parceria agrfcola: 

.. Toma a feição de um arrendamento. E o parcei
ro arrendatário, recebe do parceiro arrendante a 
propriedade agrfcola para ser por ele explorada, pa
gando a este, não uma renda fixa, mas uma renda 
eventual, derivada de parte dos lucros; que possam 
advir da .exploração, na proporção tsfipulada no 
ajuste. 

Nesta razão, sem ser propriamente um contrato 
de arrendamento ou um contrato .de ,sociedade, pos~ 
sui elementoS própriÕs aos dois, mostrando-se assim 
um misto deles. 

Mostra-se a parceria na feição de arrendamento 
ou locação, porque o proprietário do prédio, em 
verdade arrenda ou o loca, embora não se obrigue o 
arrendatário por uma reiida certa e fixa. 

Sua feição de sociedade decorre da participação 
dOS"conirJ.t.ahtes nos lUcros que se auferirem na ex
ploração, e-mbora o parceiro-arrendatário não res
ponda pelos .encargos do prédio; sem ob.ri8ação .ex~ 
pressa, e não assuma outras obrigações, Que se m:os.:. 
tram pertinentes .ao contrato-de sociedade. A parce
rl"a airfOOiã é uõ:ia daS êsi)êcies de- parceríã rural." 

- Na Õ:lesma obra, o autor assim difin.e o arr.eo.damentO: 

.. Formado de renda ou rendimento, tem o sentido 
de mostrar a ação de arrendar. Juridicamente, ex
pressa o contrato pelo qual uma pessoa, senhora de 
um prédio, traspassa ·e assegura a outrem, mediante 
contribuição fixa e prazo certo, o uso e gozo do 
mesmo. O arrendainentO tem, assiril~ ·a· mesma· 
feiçãO dO contrato de locaÇão. Pi'aticariiente~n.ão há 
diferença a anotar entre as duas. figuras contra-

--~ tuais .. ;" 

_ _ __A_1~~.5Q4_,A~Õ de nq_vembro dÇ t964 -::-_4i~P~-~~ 
_ d9 sob!e o Es~~~~to 9a Terra - reformulou a di_s.cipli

nação estabelecida pelo Código Civil (arts. -1.410. e Se;. 
Suintes).a fespelto da parceria rural, estabelecendo, no 
seu art. 92, § 9~', que .. para solução dos caseiS omissos na 
pf.e5ente Le"i,".prevalecerã o disposto no Código CiVil''. 
N~~a rpformul1,1ção, porém, não se subverter eu a con
ceituação doutrinária clãssica do uso ou da posse tempo
rária da teUa. -

· u-uecreto n\"' 59.566, de 14 de novembro de 1966, foi 
editado com o fim específiCo de regulamentar o arrenda
_rnentõ e a parceria rurais, reiterando-se as definições da 
tradição ju'!dica~ 

"Art. 3,. Atrendamento rural é o contrato 
agráriO pelo qUal uma pess-oa se obriga a _ceder à oU-
ti'a, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo 
de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluin
do, ou não, ou tiOs bens, benfeitorias e/ ou fãcilida
des, com o objetivo de nele ser exercida atividade de 
exploração agrícola, peCuãria, agro-industrial, exw 
trativa ou mista, mediante certa retribuiçãO ou alu
guel, observados os limites percentuais da Lei." 

•• Art. 4Y - Parceria rnral ê o contrato_ agrário 
pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à o.utra, por 
tempo determinado ou não, o uso específico de imó
vel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, 
ou não, benefeitorias, outros bens e ou facilidades, 
com o objeti\.iô .de D.ele ser exercida atividade de ex
ploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrati
va vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para 
cria, recria, invernagem, engorda ou extração de 
matéria primas de origem animal, medianie pãl-Ülha 
de riscos do caso fortuito e da força maior do em
preendimento rural, e dos frutos, produtos ou lu
cros havidos nas proporções que estipularem, obser
vados os limites percentuais da lei (art. 96, VI doEs
_tatuto da Terra)," 

No caso do arrendamento e da parceria rUrais, portan
to, verifica-se que se trata de matêria tipicamente civil, 
ora emancipando-se para o novo ramà.. .. de_ Direit_Q 
Agrário, riúi.s, de um rilodo ou de outro, com caracteristiw 
cas acentua . ...das de contrato societãrio. O arrendador e o 
arrendatârio, ou ç parceiro-outorgante e o parceiro~ 

outorgado são·de algum modo sócios uma determinada 
empreitada cujos resUltados, notadamente na segunda 
hipótese, ·serão partilhados pelas partes contratantes nas 
condições "preestabelecidas, por escrito ou verbalmente, e 
sob as regras estabelecidas em lei. 
_Essa C';l:rac;teó~tica de m~:~:téri.a civil, se jâ ~ão_bastasse o 

entendimento doutrinãrio a respeito do assunto, foi 
acentu~a na Lei n\"' 4.947, de 6 de abril de 1966-- a que 
fixa normas de Direito. Agrário -, que reiterou, procu
ra:tdo beneficiar arrendatãnos e parceiros~outorgados, 
os seguipt~: 

"Art. 13. Os contratos ãgrãrios regulam-se pe
los prinCípios gerais que regem os contratos de Di
reito conium~ rio qUe-concerrie ao acordo dei vonta
des e ao õbjeto, Observados os seguintes preceitos de 
Direito Agrário: 

· - I- "ártig"oi 9·2: 93 e _94da Lei ri'i' 4.504, de 30 de 
novembro-:de 1964, quanto ao uso ou posse tempo
rária da terrã; 

II -artigos 95 e 96 da mesma Lei, no tocante ao 
arrendamento rural e à parceria agrícola, pecuária 

-agro-industrial e extrativa; 
- ~- III -:- obr1gaioriedade de _cláusulas irrevogáveis, 

estabelecidas pelo IBRA, que visem a conservação 
de recUrsos naturaiS; 

IY _=:.PrQ.iJ?jção de renúncia, por parte do arren
datário ou_d'? parceiro. ~ão-p_roprietário, de direitos 
ou vantagelllLestabelecidos e_m-f(;is o-u reguJamentos;_ 

V - proteçãO. social e econômica ·aQs arrenda~ 
fârioS cultivadores diretQs e pe.'isoais. 

§ ~~~-··O disPosto nes.te arti2;o aplicar-se-â a todos 
os contrato.s pertinentes ao Direito Agrário e infor
mará a regulamentação do Capftulo IV -do Tftulo 
III ·da Lei n9 4."504, ~e 30 de novembro de _19~L 
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§ 2~' Os órgãos oficiaiS- d(; assistência têcnica e 
crediticia darão prioridade aos contratos agrários 
que obedecerem ao disposto neste artigo!' 

O projeto, em conseqifência1 não pode, -pOr _inüy_I, PiC~ 
tender para o arrendatârio _ou pãfa 0: p~i-Ceiro--outorgado 
as condições privilegiadas que o Direito do Trabalho, em 
nosso País, confere ao trabalhador eleito para cargo dirí
gente de. seu sindicato. Nem pode, contrário,~e_~n, ~lei
tear que tal dirigente sindical ruiãl Seja recomposto na si
tuação "que vigorava antes do pleito sindical, indepen
dentemente das demais caminações legais específicas, 
constantes da Consolidação das Leis do Trabalho" (art. 
21' do projeto). 

Num arrendamento ou numa parceria, não hâ o que se 
reoompor, pois o proprietário rural_f!ão_ tem interesse 
económico de impedir o tribalho do seu parceiro lídc;r 
sindical, como não tem conc:iiçõCs de transferi-lo "para 
lugar ou mister que lhe dificulte, ou torne impossível, o 
desempenho de suas atribuições sindicais". Na hipó_tese 
de alguma atuação negativa do proprietârio- Que nã~ 
se configura, juridicamente, como empregador -, estará 
o -mesmo sé tornando inadimplente de compromisso 
contratual e, por conseqilência, incidindo nas co~
nações reguladas pelo Direito Civil e p-roCessa-das judi
cialmente no J uizado Civil, segundo as regras do Código 
de Processo Civil. 

Ta-is -são ás razões Que me le~m a -opinar pela inviabi
lidade do PLC n9 61/83, tecnicamente falho, injurfdiC<?__e 
sem condições de ser ·aprovãdo Quanto ao mêrito, -nãO 
obstante os altos propósitos qiiC inspiraram seu ilustre 
autor. 

Proponho, assim, sua rejeição. 
Este o meu parecer. 
Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1984. __:__ -

HehÚio Nunes, Presidente.- José lgnáclo Ferreira, Re
lator. -Hélio Cueiros- Enéas Farfa: """':"'"-J~sé Fragelli
Moacyr Duarte - Morvan Acayilba :_ Guilherme Pal
meira. 

PARECERES Nl's 2 E 3, DE 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 154, de 1983 
(n9 4.168--B, de 1980, nii- Casa de origem), que ~•alte
ra o artigo 288 da Consolidação das Leis do Traba~ 
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943". 

PARECER No 2, DE 1985 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Hélio Gneiros 
A medida proposta no presente projeto, originãiio -oã 

Câmara dos Deputados, tem pOr objetivo d_ar no_va re
daçãO ao art. "288 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
substituindo, naquele dispositivo, i atual enumeração 
dos trabalhadores, segundo sua especialização, pela pa
lavra trabalhador, com o que se uniformizaria, para efei
to de retribuição de mão-de-obia, a composição da tur
ma, desprezadas a hierarquia e a Qualificação profiSsio
nal dos respectivos integranteS. 

Do projeto é, ainda, a expressão final " ... excluídos o 
conferente, o capataz e todos quantos Sejam servidores 
da administração do porto": -

Assim, pela exclusão daquelas classes de trabalhado~ 
res e de quantos sejam servidores da administração do 
porto, a proposta aumentaria a cota atribuível aos de-
mais trabalhadores participantes daqUele rateio, ou -seja, 
a retiraria de uns em proveito de outros. 

A norma em vigor leva em conta não apenas 11 partici
pação efetiva, mas também a--hierarquia e, conseqüente-
mente, o grau de responsabilidade de cada um, em face 
da sua qualificação, na tarefa desempenhada em grupo, 
buscando aplicar critêrio equânime de !CdistribuiÇão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A~ co_iitráii~:"'ve-Se -que_ a proposi~ão resultaria, se
_âprovada, em flagrante injustiça, por-liii.plicaê redução 
de remuneração tradicionalmente auferida por expcrien
_tes e inlportãnteS categoriiis de trabalhadores port~ários, 
ofendendo o princípio da irredutibilidade salarial. 

Dentro do mesmo princípio de justiça social, no senti
do de que o trabalhador não deva auferir vantagem ime
recida, mas, tão-somente, aquelas decorrentes do seu 
próprio trabalho e esforço, também não acolhemos are
dação proposta para o§ 49 do mesmo artigo -que-d.Obrã a 
.remuneração da- diâriã do portuário, airida qu~ realize 
tarefas que absorvam, apenas, meio dia de trabalho. 

Ante o exposto, nosso parecer é pela rejeiçã'? do pre-
sénte -prO]ito. ~ - - ---- -- . 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984. - Jutahy 
Magalhães, Presidente - Hélio Guelras, Relator - Al
mir Pinto - Jorge Kalume - Gabriel Hermes. 

PARECER N• 3, DE 1985 
D-a Con:dssão d_e Firu;~nças 

Relator: Senador Pedro Simon 
-- O presente -projeto 'de lei, segundo seu autor., o nobre 
Dep_utadO Henrique Eduardo Alves, atendendo a reivin
dicação do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços 
Portuários do Estado do Rio Grande dO Norte, visa 
"dar nova redação ao capnt do referido l:lrtigo. b~m 
COmo~ao seu§ 49, de tal modo que, no primciro caso, não 
se permitã mais a à.ivisão do montante da mão-de-obra 
também pelo oonferente, capataz e outros integrantes da 
administração do porto e, no segundo caso, que a lei não 
mais tolere situações de trabalhadores percebendo meia-

_jofh<!_da de trabalho". 
Na Câmara dos Deputados, a proposição colheu pare-

- ceres favorâveis das Comissões de cOnstituição e J ustíÇa, 
de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, tendo 
sido aprovada, em Plenário, sua redação final, na sessão 
do dia 14 de setembro de 1983. 

Na Comissão de Legislação Social do Senado Federal, 
o projét<(em exame- teve parecer contrário à sua ·apro
vação, de autoria de seu relator, o eminente Senador 
Hélio Guéírõs. 

Sob o aspecto fmanceiro - ângulo em que nos cabe 
examiná-lo nesta: COmissão - entendemos que, se con· 
vertido em lei, nenhuma despesa ~carretará_ sua execução 
pal-a o Tesouro Nacionaf, razão por que, opinamo·S pela 
sua aprovação, respei~ados os argumentos expendidos 
Pe1Õ emiiD~nte Senador Hélio Gueiros. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. - Sena
dor José Lins, Presidente em exercício- Senador.Pedro 
Simon, Relator - Senador Saldanha Derzi - Senador 
Carlos Lyra - Senador Almir Pinto - Senador Jorge 

-Bornbausen- Senador Jorge Kalume- Senador Itamar 
Franéa - Senador Hélio Gueiros - Senador Guilherme 
Palmeira~ Senado~_ Jutahy ~a.lhães. 

PARECER N• 4, DE 1985 

Da Comissão di Agricultura, sobre o projeto de 
Lei da Câmara n9 99, de 1984, que udispõe sobre a 
plantação da árvore pau-brasil em parques nacionais, 
e dá outras providênCias". -

Relator: SenBdor Mauro Borges 
_-:=__Muito l_ou_yã~el o objeto deste projeto: preservar o 
nosso histór_ico _p_ªu-bras!l. 1:. !njustificâvel como esta ãr~ 
vore, nina madeira de lei de-porte belíssimo. tenha sido 
varrida da paisagem brasileira. no escorrer dos sêculos e 
hoje seja conhecida quase que exclusivamente nos livros 
didáticos. 
-com efeito, nossas crianças hoje, como nós ontem, 

ouvem falar, com profundo espfrito de amor às origens 
c;lesta pátria, sobre a abundância de pau-brasil à época 
do _desCobdriientO. E constitui um atCStado de desamor à 
terra- a devastação ocori1da. 
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Entendemos, porêm, que essa espécie talvez não possa 
desenvolver-se em todos os tipos de solo, de vez que te
mos notíCia de sua existência apenas em zonas litorâ
neas. por esse motivo, julgamoS que seria bom emendar 
a propositura, no seu art. J9, pata acrescentar a expres
são: ''onde houver concições ecológicas", tornando-a 
mais adequada à realidade. 

Somos, pois, pela aprovação do projeto, com a seguin
te: 

~ Emenda p9 1 - CA 

Acrescente-se, no início do art. 19, as palavras: ••• 
"Onde houver condições ecoJ6gicas, ••• ". 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1~84. -Joio 
Castel~, Pre_sidente-- M~ro Borges, Relator- Jorge 
Kahune - Moacyr Duarte. 

PARECERES NoS 5 E 6, DE 1985 

Sobre o projeto de Lei do Senado n9 1_84, de 1984, 
que "altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de ju
lho de 1971, modificados pelas Leis n9s 5.697, de 27 
de agosto de 197i, 5.871, de 5 de agosto de 1972, 
6.444, de 3 de outubro de 1977, e 6.767, de20 de de. 
zembro de 1979, e dá outras providências". 

PARECER No 5, DE 1985 
- - Da Comissão de Constitui~io e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Com o projeto que passamos a examinar, de aUtoria 

do nobre Senador Mauro Borges, pretende~se alterar 
vários dispositvos da Lei Orgânica dos partidos polftioos 
- com as suas vâri~s alterações após a execução origina( 
da Lei n9 5.682/71 ._, pilra o único objetivo de restabele
cer, na legislação vi _gente, o direito de o Distrito Federal 
integrar-se no contexto da mencionada Lei. 

Para o autor do projeto, a Providência se faz rilister -
restaurando~se a primitiva disposição contida no§ 19 do 
art. 22 da Lei Orgânici dOs partidos -, independente da 
efetivação, ou_ não, da auton'?'mía política que muitos 
reivindicam pafa o bisirito Federal." "O argumento de 
que '"'S eleitores locais rião têm acesso à.s urnas, em face 
da legislação vigente- diz a justificação_-::-• nãQjustifica 
a inexistência dos dlretói-ios -partidários no Distrito Fe
deral. Não é funÇãO única de um díritório partidârio fi
liar_ e prq>arar el~itores para os pleitos: cabe-lhe, outros
sim, a pregação ideológica e do seu programa, sem o 
que, fatalmente, a pregação polftica desvia-se perigosa
mente para outros foros de debates à margem da legis
lação, às vezes criando indesejáveis situações de fato, 
num paralelismo que enfraquece as instituições 
democrâtico·representatfvas''. 

Não encontramos óbices ao projeto: é constitucional, 
jurídico, está -elabof-ado em boa têcnica legislativa e, no 
mér"ito, desmerece restrições. _ 

Tais fiãO as raiõCs qUe nos -levam a opinar por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1984.- Helv(
dio Nunes, Presidente- Passos Pôrto, Relator - Enéas 
Faria - Hélio Guelras - José lgnáclo Ferreira - José 
Frae:clli - Jutahy Magalhães - Morvan Acayaha. 

PARECER No 6, DE 1985 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 
A Leí n9 5.682.-de21 de jUlho de 1971- Lei Orgânica. 

dqs Partidos Políticos, que regulamenta o dispoSto no 
art. 152 da Co-nstituição Federal- teve dispositivos mo: 
dificados por legis[ação posterior (L~is n.,s ~.697[71, 
5.781/72,-·6/144/77 e 6.767/79) e, agora, a proposição 
que passa a ser exaininada pretende alterá-la, novamen· 
te, -para o fim de reitahelecf!r o direito .de a Capital da 
República inte&rar-se no conte~to _da vida político~ 
partidária. 
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Constituciorial e jurídico, na forma do parecer da dou
ta Comissão de Constituíçáo e Justiça, a proposição re
clama seja permitido o funcionamento de diretór_ios par
tidários no Distrito Federal, sob o argumento de que 
"rlão ê função única de um Diretório filiar e preparar e
leitores para 'os -pleitos". 

De autoria do Senador Mauro Borges, o projeto de
fende a tese de que aos Diretórios partidários cabe. "a 
pregação ideológica e programática, sem õ que, fatal
mente, a pregação po!ítica s_e desvia perigosamente para 
outros foros de debates à margem da legislação". 

Na justificação, o ·senador Mauro Borges expôs ?rg_u
mentos como QS que seguem: 
a- a populaçáo do Distrito Federal vê crescer sua fru::.· 

tração, encontrando alternativa na multiplicação 
das associações comunitárias fazendo das -corpo
rações profissionais os ~únicos foros dos -anseios e 
reivindicações populares; 

b-:- a abertura trouxe estímulo à própria atividade dos 
Partidos, nos Distrito Federal, onde os próprios 
candidatos orga-nizam ·comandos de campanha, 
''numa p-rova inequívoca· da irllpOrtâricía política de 
Brasília"; 

c- a opinião púbHca local se tem maniiestado pela-re
presentação polftica do Distrito Federal e seria -noci
vo à normalidade _democrátíca não permitir que os 
Partidos políticos se legalizem no Distrito Fedeiãl 

É__evidente o esforço-dos habitanfes da República, nO
sentido de participarem do processo eleitoral amplo e ir
restrito. E os Partidos, como instrumentos desSe proces
so, devem ter Diretórios ínstalados, na forma ·da Leí, a 
fim de que funcionem sem recursos à clandestinidade. 

OpinamOs, portanto, pela aprovação do presente prO-
jeto de lei. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984.- Sena
dor Alexandre Costa, Presidente. -Senador Jutahy Ma
galhães, - Relator. Senador Altevlr Leal- Senador Sal
danha Derzi - Senador Passos Pôrto - Senador Joio 
Castelo - Senador Moacyr Duarte. 

PARECER N• 7, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n'i' 197, de 1984, que "d.á 
nova redação aos artigos 19, 29, 39, 10, 11, 13, 15 e 
19, da Lei nl' 6.341, de 5 de julho de 1976, para permi
tir a organização e o funcionamento do Movimento 
Feminino nos Partidos Políticos''· 

Relator: Senador Morvan Acayaba. 

Com o projeto sob exame, definido- na emenda em-e-flíM 
grafe, o nobre Senador Henrique San fUlo, seu autor, pre
tende ampliar o espaço destínado à mulher na estrutura 
dos Partidos Políticos. 

A idêia preconizada pela proposição, naturalmente, é 
do maior interesse público e merece irrestrito apoiamCn
to 

Apoiamento, aliás, que jâ Toi dado com ainplitude 
pelo Senado, ao aprovar o Projeto de Lei do Senado n~' 
33, de 1980, qu~. "atribui ao Movimento Femin.inci dos__ 
Partidos Polfticos direitos iguais- aos dos MovimeritO-s 
Trabalhista e Estudantil". Esse projeto foi encaminhado 
à revisão da Câmara dos Deputados a 28 de junho de 
1980 e lã ainda se encontra em tramitação. 

O projeto que ora examinamos e o de n~' 33/80, aCíma 
citado, sãci idênticos..- Por forÇa do Regimerito Intern_o do 
Senado (art. 369), é de se declarar a prejudicíci.lidade do 
Projeto de Lei do Senado n~' 197/84. 

Este o meu parecer. 

Sala das Comissões, 9 de- novembro de 1984.- José 
Fragelli, Presidente. -_Morvan Acayaba, Relator. -
Octávio Cardoso- Passos Pôrto- Carlos Chiarem
Hélio Gueiros- Jutahy Magalhães- Moacyr Duarte. 

PARECER N• 8, PE IOS5 

Da ·comissão de Constituição e Justiça, sobte o 
Projet~ de Lei do Senado n~' 141, de 1984, que "dis
põe sobre a obrigatoriedade de atendimento médico de 
urgência por ~ospitais públicos, :e_dá outras p-ro~idên-
cias". - - - -

Relator: Senador Moacyr Duarte 
O projéfo sob exame, de autoria do ilustre Senador 

-Nelson Carneiro, objetiva tornar ·obrigatória, a todo es
tabe~ec~m~__!!t~ hosejtal~r público, a pr_es~aç?,o de assis
tên_cia médica de urgência. 

Na Justificação, relata 0- autor p fato de qÕe •. ''hospi
tais pertencentes ao Ministério da Previdência e Assis
tência Social, ou que COHl ele mantêm convênio, negam 
socorros, s-õb a alegação de que o paciente não é vincula
db à instituição oiJ, então, que o caso não s_e enqUadra na 
especiali_dt~de a que o hospital se destina'', e dai pOr dian
_te. 

Ora, os hospitais do INPS e aqueles- outros convenia
dos, não são, na verdade:, hospitais "púbticos". Os pri
meiros destinam-se exclusivamente aos segurados do sis
tema previdenciário, seus mantenedores, sendo os de
mais, em sua grande maioria, in_stituiçô"es. priVadas que 
cobram do lN PS por serviços prestados na área médico
hospitalar. 

De -ra-to-: não Se pode exigir de uma entidade clínica es
peciaHzUda, tais -como- hospitais para hansenianos, Para 
crianças, ou maternidades, clíniCas -offaJiriõiógicas etc., 
que prestem serviços de prónto·so-co-rro; ·uma-obrigação 
do Estado, apenas porque levam o nome de hospitais e 
tê)ll algum tipo de convênio com o lN PS. Seria o mesmo 
que pretender levar uma pessoa acometida de uma crise 
r:_n_~l __ para um11 casa de sa~de especializada em cirurgia 
plástica. _ _ 

Outrossim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, 
que o artigo 103 do Regimento Intefno remete à nossa a
preciação, convém ressaltar que, em sentido amplo, não 
é possível entender a existência de hospital púbtico que 
não preste assistência de urgência, porquanto essa é, na 
quase totalidade, sua utilidade precípua. Assim sendo, 
não_ existe uma finalidade objetiva para o projeto. Ago
ra, se o propósito do mesmo restringe-se aos menciona
dos hospitais do INPS e aos conveniados, a matéria teria 
então de ser refeita para tornar possível sua aplicação, já 
que as referidas instituições_bospitalar_es são- menciona-_ 
das apenas na justificativa. 

Finalmente, há de reconhecer-se que, para atender à 
hipótese de recusa, por parte de entidade hospitalar, ou 
mesmo recusa pessoal de médico, em atender a eventual 
s~tuação de emergência, existe o apelo à autoridade poli
Cial e o amparo do artigo 135 do Código Penal, e que faz 
referência o artigo "3':>, in fine, da proposiÇão. 

Diante do exposto, nossO parecer ê pela rejeição do 
p_r~j~to quanto aos aspectos da técnica legislativa, daju
ndJCidade e constitucionalidade. 

Sala d_?_s C_omi~sões. 22 de novembrO de 1984. -
Hel!ídio Nunes, Presi!Jente - _Moa~yr DuarteJ Relator 
- Jutahy Magalhães - Hélio Gueiros, vencido - G~i* 
lherme Palmeira- José Fragelli_- José Ignác_lo Ferreira 
- Enéas Faria - Passos Pôrto. 

PARECERES N•s 9 E 10, DE 1985. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado_ n9 18, de 1984, 
que "acrescenta a categoria profissional do Contador 
no grupo das prorJSsões liberais". 

--PARECER N• 9, DE 1985 -· 
Dil: Comi.Ssãi de_ ConstituiÇão e Justi~~ 

- Relator: Senador Guilherme Palmeira 
De autoria do nobre Senador Gabriel Hermes, o pre

sente projeto, muito- bem fundamentado na justificação, 
centraliz_a no_ seu art. 1_9 a sua reivindicação: 

'-'Art. I~' É acrescida a categoria profissional do 
Contador no Grupo da COnfederação Naciorial das 
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Pr~fissõ_es Liberais, constante do Quadro de Ativi
-da.des e Profissões anexo à Consolidação das Leis 
do Trabalho aprovado pelo Decreto· lei n~' 5.452, de 
l~> de maio de 1943." 

O mérito da matéria pertence a douta Comissão deLe
g!slUção Socilll, para a qual a piúposição foi igualmente 
distribuída. 

Nesta Comissão,_sob o ângulo que nos cabe examinar, 
o -projefo -é -?oristitucional, jur(dico e estâ elaborado_ em 
b~a técnica legislativa, ·razõeS que me levam a o'pinar por 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984.- Helvf
dio Nunes, Presidente...,... Guilherme Palmeira, Relator
Fernando Henrique Cardoso- Hélio Gueiros- Mornn 
Acayaba - José Fragelli - Passos Pôrto - Moacyr 
Duarte. 

PARECER N• 10, DE 1985 

Da Cciliiisdõ de Legislação Social 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A propo-sição Legislativa que vem a esta Comissão 
para exame do mérito pretende acrescer a categoria pro
fissional do Contad.or ao grupo da Confederação Nacio
nal das Profissões Liberais, constante do Quadro de Ati
v~dades e Profissões anexo à consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Esclarece a justificação que a profissão do Contador 
passou ao nível universitário mediante a instituição do
Curso de Ciências Contábeis pelo Decreto-lei n~' 7.988, 
d_e 1984: que, todavia, os bacharéis em ciências contâbeis 
êôritirlua-m corripi:líd()s a sindicalizar-se noS mistOs síndi· 
catas de contabilistas, juntamente com os guarda-livros 
ou técnicos em contabiliadade, que são de segundo grau; 
que tendo o bacharel quatro ou cinco anos de estudos su
periores além dos três de nível médio do técnico, as duas 
categorias- passã.âün a ter interesseS específicos e muitas 
vezes _conflitantes e até opostos; que devido ao predomí· 
nio nUmérico de qu<i.tro técnicos em contabiliadadf:_ para 
um bacharel em ciências contábeis, este ficou pratica
mente prívado de real vida sindical nas entidades co~ 
muns a ambas as categorias; que, aproveitando-se da 
mistura de- daSses, sindicatos de contabilistas vem se 
prestando a postulações para equiparações dos_têcnicós 
em_ contabilidade a bacharéis cm ciências contá heis, sem 
a regular realizaçãO ao- cursõ su-PCrior; exenlPiificando o 
fato com sete projetas de lei apresentados na Câmara 
dos Deputados, em períodos alternados. 

Dessa situação desfavorável ao bacharel em ciências 
contábeis, sustenta o autor a imperioSidade de separar, 
também na organização sindical, esses profissionais de 
grau superior dos de segundo grau, à semelhança dos de
mais camp-os téCii}Co-científicOs. Mostra que a preferên
cia da Consolidação das Leis do Trabalho é pela sindica
Hzação por categorias específicas (art. 570) e que, a par 
dessa preferência, a _Co_nstituição Federar gãrante a livre 
associaçãO profiSsíonal e sindical (art. 166). Explica que 
o estubelecimento formal da profissão do Contadõr--ae
pende da lei, de vez que foi em outro diploma de igual 
hierarquia, o Decreto-lei n~' 9.295/46, que esse profissio
nal havia sido englobado na mista profissão de contabi
lista. 

Sublinha o autor_ que a proposição legislativa objetiv'a 
at~nder à legí~ima a~piração de associações de bacharéis 
em ciências contábeis e que ainda conta que o endosso 
cultural das instituições un!versitárias que tem a respon
sabilidad$ de ~ministrar ci correspondente curso-de gra~ 
duação, conforme transcrição das declarações das mes
mas, em documento que apensa. 

Nos termos do art. 109 do Regimento Interno, cabe a 
esta Comissão de Legislação Social emitir parecer refe
rente à organização e fiscalização do trabalho, exercício 
profissicmal e associações sindicais. 

A justificativa_ da proposição expõe compreensível 
mente o problema que ela quer resolver, conforme resu· 
mo atrás efetuado. 
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O estabelecimento formal da Pfofiss:io do Contador 
na organização sindical pe~mitiria- que a_Categoria tivesse 
sindicatos específicos para a coordenação, defesa e re
presentação dessa classe de nível urifvefsitãrio. 

Presentemente, os _Çontadores estã.o englobados com 
os Técnicos em Contabilidade; profissionais de segundo 
grau correspondentes aos guarda-livros, em sindicatos 
mistos chamados de contabilistas. 

OeVído à disposição ao ãrtig0 zc;o do DeCret~:Jéi. n~~ 
9.295, cte 1946- dizendo que na prOfiSsão cte cOntabi
lista entendem-se os profisSionais hallÜitadOs corria con
tadores e guarda-livros- _o presente quadro das profis
sões liberais, anexo à CórisolidãÇãô daS LeiS do. Traba
lhos, só comtempla a profissão de Contabilista. 

Na verdade existem duas profissões, emanadas da le-
gíslação do ensino~ em dois nfVeis cUlturais: em segUndo 
grau o curso profissionalizante foriiianao TécflicOs em 
Contabilidade, que correspondem ao guarda-livros; em 
grau superior, as· universidades diplomando em Ciêrúfias 
Contâbeis que, ao serem registrados_ receben::t a. de!Jomi-
nação profissional de contadores. " - - -

Segundo o quadro de profissionais _rCgistiados perante 
os órgãos regionais do Conselho Fed-eral de Contabilida
de, publicado na Revista Brasileira de Contabilida~e n9 
49, de abriljjunho de 1984, edit3do por aquela autarquia 
competente para a fiscalização do exercício. profissional, 
em 1983 havia 55.734 contadores e 199.068 técnicos em 
contabilidade, representando, respectivamente, 22_% e 
78% da soma de ambas as categorias. A nfvel de unidade 
da Federação, a menor qUantidade relativa de Contado
res estâ no Estado_' do Piauí, CÕrÍl aperlas 7%, e -a inaiOr 
expressão no Estado_de Santa Catarina", com quase 35%. 
Para maiores detalhes a quem interessar possa, junto có
pia do quadro completo. 

Esses dados confirmam a justificativa <Je que os Con
tadores registrados (profissiOnais de nível universitário), 
constituem um quarto ou, com precisão matemática, 
28% da quantidade de TêcnicOs em Contabilidade (pro
fissionais de níVel médio). 

Afigura-se óbvia a inferência de que, nessa inferiorida
de numêrica, os profissionais de grau superior ·não j:lo
dem encontrar nos mistos Sindicatos de Contabilistas os 
mCios eficazes pára coordenarem seus interesse~ defen· 
derem seus direitos e representarem a caiegoriá pefa.nte 
as autoridades e a comunidade. 

Estão integradas ao processo as- seguintes correspOn
dências contrárias ao proJetÕ de lCi Sob ex~e: 9flcip
circular do Conselho Federãl de Contabilidade; e_Õficio 
do Siridicato dos Contabilistas de São Paulo, assinado 
por adesão tambêm pela Federação dos Contabilistas do 
Estado de São Paulo, pelo Conselho Regional de Conta· 
bilidade de São Paulo, pela Seção de São Paulo do Insti
tuto Brasileiro de Contadores, pelo Sindicato das Em
presas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pes
quisas do Estado de São Paulo, pela Associação da Em
presas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo e 
pela Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São 
Paulo. 

O Senador Gabriel Hermes fez juntar aÕ processo 
também cópia de seus_ pronunciamentos em defesa do 
projeto de lei de sua autoria, publicados no Diário do 
Congresso Nacional de 21 de agosto, 30 de agosto e 30 
de outubro de 1984. 

Na alocução publicada em 21 de agosto transcreve ~u 
discurso de paraninfo aos bacharelandos em Ciêricias 
Contábeis que colaram grau em 17 de agosto, pela AssO
ciação do Ensirio Unificado do Distrito Federal, disse-
cando a estrutura do_ ensino e das profissões, o trabalho 
do bacharel em Ciências Contálieis e -a sindicalização es
pecífica dos contadores. 

No discurso divulgado em 30 de agosto contesta ~ qpi
nião discordante do Conselh-o.Federal de Contabilidade, 
demonstra que a autarquia govenamental não tem com
petência jurídica para opinar sobre a matéria classista e 
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- sindicã.Iista, arguffierlta gue sua exprbitância se deve ~o 
"fato d;se~'Córpo~direÜvo estar na de-pendência- de diri
Seriies -regioTiais eleitos pela classe ~doS técnicos de segun
do gfa_u e _sugere consulta entre os Contadores cadastra~ 
dos para conhecer o.efetivo pensamento da maioria des
_sa ·ctasse de grau_~uperior. 

No pronuncili~ento de 30 de outubro de I984, o auto-r 
-<!a proposição confirma a falta de qualidade dos Sindica
tõ-s de contabilistas e Associações de empresas de ser

-· Viços cOntâbeis para se oporem· ao projeto, em razão de 
· defenderem majoritariamente a classe dos Técnicos C:in 

Contabilidade. _Da riieSma forf\la, mantênl a suspeição 
atribuída a Conselhos RegionaiS de Contabilidade, ao se 
manifestarem sobre o projeto, sob a argumento- de que 
mesn:;,o os dois te-rços de contadoies, integrantes de seus 
plenários, são ~leitos pela mesma categoria de têc~icOs 
eni Contabilidade. -Ainda, corÍsidera a"té antiética a busca 
de ~poio põr-Citados organismos classistas e autárqui
ç_ÇJs; de~ eritidades de iruPos profissiOnais heterOgêneOs 
ou estrãnhos aos bacharéís em Ciêricias ContâbeiS, comO 
Sindicãtõ,f de ~mpresa~ de AssessoramCD.to_, P"erfcias, ln
fõrffiãçÕ-CS e- ~ês-quisãs -em geral, Associações de Peritos 
)~diCTàls -de "nióTtiplas -profissões e a própria Confede
ração Nacioilal-das PfofisSões_ Liberais, esia porCrue lhe 
cabe ~uidar dos interesses sindicais comuns aos trinta 
grupoS profissíona~s de -segund_p g_rau e de grau -~_up~ri9r, 
-nos q~ais óS éontadores sequer estão presentes. 
~ Certo é Que a representatividade das Associações e 
SindicatoS de ~lasse Se torná mais autêntica à medida que 
particularizem as profissões. Daí o artigo ?70 da Conso
~lidação das- Leis do Trabalho ((Stabelecer: como regra 
normal. a constituição dos sindicatos por categorias es
pecíficas, PeJ11)itindo, como exceção, a agregação de ca
tegorias similarçs ou conexas quando os interessados 
não_ possam sindicalizar-Se eficientemente pelo ciltério 
da especificidade. 

Ora, os Contadores são em qua-ntidade suficiente Para 
a sindicalização específica. E, qualitatiyamente, em casf' 
de agregação; esta teria que ser feita cOm categorias afins 
de nível universitário e jamais com qualquer categoria de 

-nível médio, pois, pela supremacia numérica desta, as 
preocupações dominantes serão sempre voltadas para o 
segundo grau. 
- Tausa realmente espécie qrie -os cOntadores, ou bacha
iêis em Ciências Contáheis, sejam os únicos profisSionais 
d~ curso supiirlor cOmpelidos a sindicalizar-:se junto coiD 
Os--eiressos·--de cursos profissipn_alizantes. Trata-se real
~inente de uma an.omalia, só atribuível a origeqs hi!!lóri
Cas. quã"ndO o cOntador e o _guarda-livros eram ambos 
pi'Õfissiona!s- de nível médio, o primeiro com apenas um 
ano de estudos !i mais do que o segundo, conforme esta

-belece o Decreto n"~" 20.158, Q.e 30 de junho de 1931. ln~ 
discuti~elmente, Cssa aglutinaÇão tornou-se incompatível 
â partir do momento em que foi extinto o Çurso de Con~ 
t;dor ·e instituído o Curso de Ciências Contâbeis pelo 
Decretowlei n'i' 7.988,- de 22 de setembro de 1945. 

A profiS-são do Contãdor é tradicional e internacional, 
~ independe da de Guarda-Livros que é de seg'!fdo grau, e 

tambêm de outr~ de .igu_al nfveluniversitârio. No Brasil, 
está expressa no próprio regulamento profissional con
sUbstanciado po citad_o_Decreto-Iei n'~' 9.295/46 (ementa 
e arts. 29, 10 e 2_6),_ na codificação da Secretaria da Recei
ta Federal para efeito de Imposto de Renda e na Classifi
Câção Brasileira de Ocupações do Ministério do Traba
lho (Portaria n' 13, de 16-6-78). 

_Uo exposto, afigura~se ir~ecusável a pretensão -~os ba
é!l.aréfS ein Ciências Colltãbeis-de se orgtnizarem em sin
dicatos exclusivos de Contadores, separadamente da de 
fê~nicos eni contabilidide. A par de ser um direito a·s

- sentado no artigO- 166 da ConstituiÇão da- Re}lública, 
-~~nde à regra de especificidade estabelecida no artigo 
570_da CLT. Sobretudo, col_lvêm, sociologicamente, que 
ca_da p_rofissão se reptesent~ em_ sindicato particular, 
sempre que possfvel. 
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- -Verifica-se que há interesses contrariados com a pro· 
posição sob exame e_ quit partem de entidades pertencen
tes a Técnicos em Contabilidade. Além de lhes falecer le-
gitimidade para se imiscuírem em assunto de interesse 
exclusivo dos bacharéis em Ciências Contábêis, as infor
mações contidas.no processo indicam que suas contrarie-
dades se devem ao fato de pretenderem estimular confu
sões entre ambas as espécies de diferentes nívttis culturaís 
e continuarem a receber as contribuições sindicais pegas 
,pela categoria de grau universitário. Àlém disso, 
ob:Serv:ar-se que os dirigentes dos atuais Sindicatos mis
tos de Contabilistas e _de Conselhos. de Contabilidade 
propugnam pelo status quo porque devem suas eleições à 
categoria de Técnicos em Co_ntabilidade. De resto, a jus
tificativa do projeto bem demonstra que a confusa mis
tura sindical entre c_ontadores e técnicos em contabilida
de cria circunstâncias artificiais para a repetida postu
~ª-ção d_e dC$cab_iQas unificações das duas categorias prow 
fissionais, conforme projetas de lei qUe -menciona, tõdos 
pretendendo elevar a de segundo grau para a de grau su
perior através de favores legais, ao invês da normal reali~ 
za.ção do curso de ciências- contâbeis, contrariando o 
princípio do mêrito e desestimulando o estudo organiza
do. 

Por conseguinte, torna-se necessário ajustar a legis
lação .concernente à organização sindical das atividades 
contâbeis, corrigiildo erro do passado e harmonizando-a 
com o progresso profissional. 

A conversão em lei deste projeto viabilizará, juridica
mente, a sindicalização de Contadores em agremiações 
específicas, na conforníídade da necessidade exposta. 

Isto posto, voto, no mérito, pela aprovação do Projeto 
de Lei n~> 18, de 1984. 

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1984.- Senador 
Jutahy Magalhães, Presidente- Senador Jorge Kalume, 
R_el~tor - Senador J~osé Ignácio Ferreira - Senador 
~élio Quei_ros - S~enador Pedro Simon. 

PARECERES NoS 11, 12 E 13, DE 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado o9 4, de 1983, 
que "introduz modificações na Consolidsçílo das Leis 
do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de tra
balho". 

- PARECER N' 11, DE 1985 
Da Comissão de- ConstitUição e Justiça 

Relator: Senador Pedro Simon 

Com o PLS n"~" 4/83, o nobre Senador Nelson Cantei· 
ro, seu autor, pretende gratificar melhor as horas suple-
mentares e excedentes do trabalho assalariado, pois os 
seus valores, regulados pela CLT, são, no dizer do autor, 
.. verdadeiramente irrisório, não c-ompensando o des

- for'ço físico e mental despendido pelo trabalhador". 
A redação_vigente do§ li' do art~ 59 da Consolidação é 

a seguinte: 
.. Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho 

dev~á constar, obrigatoriamente, a importância da 
remuneração da horã suplementar, que será, pelo 
tnenos, 20% (Vinte--por cerito) superior à da hora 
nOrmal." 

O Projeto apenas altera o percentual para 50% (cin~ 
qüenta por cento). 

· A seu turno, a redação vigente do § 2"~" do art. 61 da 
CLT determina: 

.. N 9s casos de excesso do horário por motivo de 
força maior, a remun_eraçã.o da hora excedente não 
serâ inferior a:aa horã. normal. Nos demais casos de 
excesso prevístO neste artigo, a remuneração será, 
pelo menos, 25% { virite e cinco por cento) superior à 
da hora normal. e o trabalho não poderá exceder de 
doze horas, desde que a lei não fixe expressamente 
outro limíte." 
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Para o mesmo dispositivo da CL T, sugere o projeto a 
seguii;Jte redação: 

.. Nos casos de excesso de horário por motivo de 
força maior, a remuneração da hora excedente sex:á_ 
acrescida de, pelo menos, cinqUenta por-cento (50%)_ 
em relação à hora normal. Nos demais casos de ex
cessos previsto neste artigo, o acréscimo será de cem 
por cento (100%) e o trabalho não poderâ exceder 
de doze horas, desde que a lei não fixe expressamen
te outro limite." 

Em termos constitucionais, jurídico e de boa técnica _ 
legislativa, nada impede a tramitação do projeto qUe, in
clusive quanto ao mérito, merece o Dossó-àpoiàrilC:õto. 

Isto posto, opinamos por sua aprovação. 
Sala da Comissão, 11 de maio de 1983.- Murllo. Ba

daró, Presidente - Pedro Simon, Relator - Passos Pôr~ 
to - Hélio Gueiros - Martins Filho - Fernando Henri
que Cardoso- Jo_ão Calmon """':'José Ignácio- Helvídio 
Nunes. 

PARECER N• 12, DE 1985. 

Da Comissão de Legislado Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
O projeta sob apreciação visa a modificar os arts .. 59,§ 

19 e 61, § 29 da Con-solidação das Leis do Trabalho, a fim 
de majorar, de 20% para 50%, o valor da remuneração da 
hora suplementar; e, na hipótese de excesso de horário 
por lnotivo de força maior, também aumentar a incidên
cia parã. 50%, aplicando-se, aos demais casos de excesso, 
acréscimo de 100%. 

Como se sabe, nos termos da lei vigente, a hora suple
mentar sofre acréscimO de 20% e os exces_sos, a~é 12 ho~ _ 
ras, são corrigidos em 20%, se decorrentes da força 
mãior, e, em 25%, nas demais SituaÇões. 

Alega o autor do projeto que as medidas consubstan
ciadas na proposição se justificam em face do valor irif~ 
s6rio das referidas ·correÇões salariais. 

Ora, esta não é a primeira vez que, neste órgão técni~ 
co, somos levados a rejeitar sugestões anâlogas às pro
postas no presente projeto. De fato, a inajoração do va
lor da hora suplementar e das de excesso não tem por ob
jetivo complementação salarial, mas, como esclarecido 
na doutrina dominante do Direito do Trabalho, institüii'-
obstáculo que, no mínimo, impeça o recurso dos_empre
gadores a essa modalidade de prestação laborativa. 

Assi~, c_ontrariando a doutrina trabalhista, o projeto 
pretende, com as majorações sugeridas, criar uma espé
cie de salârio complementar, fato que, em. vez de impedir 
o apelo a esse tipo de trabalho, produziria, certamente, 
permanente reivindicação obreira, objetivando o estabe
lecimento da medida_ em c.aráter de diuturnidade, peta 
importância que passaria a ter no contexto salarial. 

De outra parte, não se deve esquecer que todas essas 
majorações, que aparentemente oneram o empregador, 
se refletem, na maioria dos cas_os, na economia popular, 
via (los repasses que usualmente são feitos na correção 
dos custos da produção.· 

Assim sendo, não nos parece que o momento seja ade
quado à adoção de tais medidas, razão. por que opina
mos pela rejeição do projeto sob exame. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984.__- Jutahy 
Magalhães, Presidente.- Gabriel Hermes- Relator.
Almir Pinto - Hélio Guelros, vencido -Jorge Kalume 
-José lgnácio Ferreira, vencido cf voto em separado. 

Voto vencido, em separado, do Senador José lg
nâcio Ferreira, 

Objetiva o presente projeto, de autoria do eminente 
Senador Nelson Carneiro, alterar os artigos 59 e 61 da 
Consolidação das Leis do Trabalho de modo a estabele
cer os pisos mínimos de 50% e 100% para o a.Crês-cimo da 
remuneração da hora suplementar ou extraordinária a 
ser paga ao trabalhador. 

cer os pisos mínimos de 50% e 100% para o acrês-cimo da 
remuneração da hora suplementar ou extraordinária a 
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Em sucintii JUStificação •. "alega o autor que os atuais 
percentuais de 20 a 25% são irrisórios, não -compensado
res do "esforço físico e mental despendido pelo trabalha
dor". . 

-À douta Comissão de ConstituiÇão e JuStiça opinou 
pela tramitação do projeto ante à inexistência de óbices 
de natureza constitucional e jurídica. 

Há uma preocupação generalizada entre os estudiosos 
do Direito do Trabalho, de juízes dos nossos altos tribu
nais, das entidade~ sindicais e do próprio Go"verno Fede
ral, qua-nto à problemática das horas extras. Consiáera

-do como trabalho acidental, esporádico; só justificável 
em raras ocasiões na vida da empresa, o antigq,""'serão" 
passou a ser, modernamente, uma prática corriqueira e, 
·pior que iSso, exigida compulsoriamente pelo patrão de 
seus empregados. 

Ao tempo da elaboração da Consolidação das Lei do 
Trabalho era, portanto, inexpressiva a incidência das ho
ras extraordinárias no salário. Por isso, talvez o _legisla
dor tenha apenas fixado um percentual mínimo de 20% 
de acréscimo para as duas primeiras horas excedentes. 
Esse mínimo, porém, pasSou a ser entendido pelo empre
gador como o máximo, não Se tendo notícia de enlpresa 
que, espontaneamente, pague valor mais elevado. 

Ora, cCinio ·a Tolha de pagamento é um dos fatores de 
maior peso no custo da produção, a tendêncía, nesta é
poca (que jã vai longe) de crise, é de reduzirá mãO-de
obra, o que resulta inevitavelmente, na necessidade de 
sobrecarregar os empregados com as tarefas dos que fq
ram despedidos. Por isso, admite~e. hoje ern dia, que uni 
dos fatos irripulsionadores do desemprego" seja, justa
mente, a adoÇãO -indiScriminaéfã <fo reiime de hOias eX
tras. 

Os nossos tribunais, em especial o Tribunal Superior 
do Trabalho, atento a essa realidade, vem homologando 
acordos coletivos em que o percentual do serviço··ex
traordinário atirige aos próprios 100% da hora,normal 
trabalhada. Algumas decisões, em dissídio, têm perfilha
do acréscimo em torno dos 50%. 
-- Revelam, com_ !sso, aqueles tribunais, -~_preocupação 
de evi~ar a espoliação do trabalhador e o seu acelerado 
desgaste fisico pela exigência do trabalho por períodos 
superiores a 8 horas diárias. Tendo de pagar acréscimos 
de até 100%, torna-se desinteressante para o empregador 
o regime de: trabal~~ extraordinário, passando a ficar 
mais econômico a contratação de novos trabalhadores 
Para o atendiffiento dos -serviços a realizar. 

N~stas_ condições, o presente projeto se revela de intei· 
ra_ pertinência e atualidade, não só porque se harmoniza 
com a jurispruáência predominante dos tribunais, como 
também, porque inibe uma_ prâtica conçienada pelos es
pecialistas em medicina do trabalho. 

Ante estas considerações, nosso parecer é pela apro
vação do presente projeto; 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984. -José Ig~ 
náclo Ferreira. 

i'~RECER N• 13, DE 1985 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Severo Gomes 
De iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, verri 

a exame da ComisSão de Finanças o Projeto de Lei d_o 
Senado que introduz modificações na ConsOlidação das 
Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jorn-ada de 
trabalho. 

Ao justificar seu projeto enfãtiza o autor: 

"Os percentuais de acréscimo preVistos nã Seção 
rr. do Capítulo II, do Título II, da Consolidação qas 
Leis do Trabalho, para remuneração das horas tra
balhadas extr~ordinariamente (sejam as duas permi
tid-as rlo art. 59, Sejam as demais d.ecorrenteS- de 
força· maior ou de necessidade de conclusão de ser
viços, do art. 61 ), mostram-se verdadeiramen.te irri-
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só riOs; não compensando o desforço tisico e mental 
despendido pelo trabalhador. 

Por isto que, pelo presente projeto, estamos pos
tulando a eleVação dos mesmos para (50%) cinqUen
ta por cento, no primeiro caso e pata 100% (cem por 
Cento), -no Segunâo, sempre tomada por base a re
mUneração--da hora normal." 

Visa ã proposição a ãuinentar a remuneração devida 
pelas horas extraordinárias, elevando de 20% (vinte por 
cento) para 50% (cinqUenta por cento) no primeiro caso 
(§ (9 artigo 59) e de 25% (vint~ e cinco por cento) para 
100% (cem por cento) nos casos de excesso de horário 
por motiVo de forÇa maior(§ 29 do artigo 61). 

Entendemos que tal majoração vem recompensar me
lhor o desgaste tisico dos trabalhadores, que cumprem 
períO-do de trabalho- superior às_ hOras diârias, 

No que se refere ao aspecto financeiro, vale salientar 
que os percentuais vigentes (20% e 50%) são realmente ir
risórios. 

Ao cumprir jornada de trabalho superior às 8 (oito) 
horas normais, o trabalhadOr desprende-considerável es
forço "tisiCo e ·merital, merecendo, por isso, remuneração 
mais adequada. 

Acreditamos ser de toda a procedência a alteração 
Consubstanciada no projeto. 

Ante as-razões apresentadas, manifestamo-nos pela a
provação- do Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1984. 

- Sàla.-dã:SComíssões, 29 de novembro de 1984.- Ita~ 

mar Franco, Presidente - ·Severo Gomes, Relator -
Jorge Kalume - José Fragelli - Jutahy Magalhies -
Octávio Cardoso - Marcondes Gadelha ~ Saldanha 
Derzi - Hélio Gueiros - Passos Pôrto - Virgílio Távo-
ra. 

PARECER N• 14, DE 1985 

Da Comlsslo de Coastitulçio e Justiça, sobre o 
Projeto de ~ei do Senado ft9 _259, de 1981 Comple
mentar, que ulsenta do Imposto sobre Circulação de 

. Mercadorias (ICM) os produtos hortifrutigranjei
ros". 

Relator: Senador Morvan Acayaba 
O nObre Senador Franco Montoro, com o projeto de 

suã. autoria que passamos a examinar, concede isenção 
do imposto estadual incidente sobre I CM, aos produtos 
hortifrutigranjeiros, respaldado na preceituaÇão COnSti
tucional de que (1._ "União, mediante lei complementar e 
atendendo a relevante ínteresse social ou económico na
cional, poderá conceder isenções de impostos estaduais e 
mUnicipais.,(§ 2Y do artigo 19 da Constituição Federal). 

A idéia dessa iserição, na-turalmente, é de grande inte
resse público, mas se inviabiliza, infelizmente, por força 
da própria Constituição, pois verSa rilatéria financeira -
que, pelo artigo 57, I, da nossa Lei Maior, é de iniciativa 
reservada à competência exclusiva do Presidente da Re
pública (art. 57, inciso IV). 

Jsto posto, e em que pese_ o meu apoio ao mêrito do 
projeto, opino por sua rejeição, dada a evidência de sua 
inconstitucioilalidade. 

Este_o meu parecer. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. -José 

Fragelli, Presidente em exercício - Morvan Acayaba, 
ReJator - Aderbal Jurema - Jutahy Magalhães -
Hélio Gueiros - Octávio Cardoso - Carlos Chlarelli -
Moacyr Duarte. 

PARECERES N•s 15, 16 E 17, DE 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 335, de 1981, 
i{ue nãutofiza" o Poder E-xecutivo a anstitulr adicional 

.. sObre o preçÔ ao OODS!llllidor de bebidBs aicoóllCas, re
rerten40 o produto de_ssa arrecadaçilo para o ensino 
d~ primeiro e segundo graus". 

tidas no art.- ~:!'SI; sejã.rtcas-oemalsi<l'd.ececõonrf'eleni!ltllleSc-<>ae.-----wnre·u-pn:çu ao cuns!{nnuor ue oeo1DBs IUcooucas, re
força· maior ou de necessidade de conclusão de ser- ~erte~40 .o produto ~e_ssa arr.~daçilo para o ensino 
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PARECER N• 15, DE 1!185 
Da Comissão de Constitui.çio e Justiça 

Rel•tor: Senador José Fragelll 

Com o PLS n~> 335/81, s~u autor, o nobre Senador 
João Calmon, procura -minorai- o dramático problema 
da carência de recursos para o ensino de primeiro -e se
gundo graus, atravf:s de autorização para que o Poder E
xecutivo institua adicional -COrrespondente a ll:ID vinte 

·avos do preço fixado para a venda ao consumidor de 
qualquer bebida alcoólica. 

O projeto, nos seus diversàs dispositivos,- define o que 
seja bebida alcoólica, aumenta a incidência sobre as be
bidas alcoólicas de proce~ência estrang_eira e,_ além de 
determinar que o Executivo reg'ulam~nte a futura lei, 
vincula o produto da arrecadação de tal tributo à desti
nação integral ao e~sinc Je primeiro e segundo graus, a
través de um Fundo a ser gerido por representantes do 
Poder Público e da Comunidade. 

As Comissões de Educação e CiúCUra -e dC: FinaÕçaS 
também examinarão o projeto, quando--se deierão mais 
pormenorizadamente no. seu mérito. 

Nesta Comissão, creiO qp"e_o_ debate da matêria seres
tringe à sua constitucionalidade, isto é, se é defeso ou 
não à iniciativa parlamentar ingressar na: faixa de tribu
tos, em face do que estabelece o artigo 57, I, da Consti
tuicão, in verbis: 

~'Art. 57- .h da competência exclusiva do Presidente 
da República a iniciativa das LelS qUe: -

I -disponham sobre a matéria financeira." 
Preliminarmente, por se tratar de um projeto autoriza

tive, nada impediria a iniciativa do Senador João Cal
moo. As competências privativas e exclusivas do Presi
dente da República não imPedem uma proposta parla
mentar simplesmente autorizativa. 

Aprofundo o debate, entretanto, em virtude de minha 
inclinaçã-O em- transfoimar 4 "autorizãção" em lei ordi
nária, cujo jus imperii obrigaria o POder ExecUtivO a 
executá-la. Os projetas autorizativos, deixando ao arbí
trio do Poder Executivo a sua implementação, não favo
recem o prestígiO da autoridade que se quer para as deci
sões do Congresso Nacioáa[ Do POder ~Legi~!ativo de
vem emanar leis no seu verdadeiro sentido, com_o poder 
soberano de serem executadas e cumpridas sem tergiver
saÇões. Esta a nossa principal missão de legisladores, em
bora se reconheça que urri ·projeto -autõrli:ativo, conlo 
tantas vezes tem ocorrido no passado, não raro contém i
déias criativas que, inspirando â tCCn-oêiiêia- gOverna
mental, acabam se transformando em decretos ou leis 
"de _iniciativa dO EXecutivO''~, SerViilcfõ assini, ~de um 
modo ou de outro, ao bem comum. 

A temática sobre as definições politicas d(: "finanças" 
e "tributos", entre juriStas bi~-sHeiros- e Cspl:cial!llente 
no Congresso-, tem sido bastante polêmica, dividindo-
se os grupos em duas correntes doutrinárias qU.ii-_Se o
põem: de um lado, os que persistem na_ tese de que, sendo 
l;i ••matéria financeira'' o gêniro, de que-a "matéria tribu~ 
tária" é uma espécie, ã ConstítUição, ao.atfibuir ao Pre~ 
sidente da República competência exclusiva para a jni~ 
ciativa das leis que disponham sobre matéria financeira, 
nesta expressão estaria englobando toda a Ciência das 
Finanças, que naturalmente abrange os tributos; de ou
tro lado, há os que defendem a tese de que, embora não 
se negue a integração do tributo no ramo do Direito Fi
nanceiro; a herm-enêutiCa aconselhável para o entendi
mento do problame estaria em interpretá-lo sob os dita
mes do Direito Constitucional, e não sob os da Ciência 
das Finanças. 

Há dois trabalhos, da maior competêncüi.-jUrídica; que 
expõe o desenvolvimento de ambas as teses e concluem 
pelo maior acerto da segunda, acima esboçada. Um des
ses trabalhos foi elaborado pelo Dr. Carlos RosaS, As
sessor Legislativo do Senado, e o outro, que se inspirou 
no primeiro e aprimorou-o, transformou-se no parecer 
que o ilustre Deputado Bonifácio de ~ndrad~ apresen
tou à Comiss"ão de Constituição e JustiÇa da Câmara, re-
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!atando o PL n9 74-A/79, e aprovado por unanimidade 
por aquele Órgão Técnico. 

Nesses dois estudos, demostra-se que, em termos 
cientificas, nãõ há -como se negar o reconhecimento ·de 

_que a matéria tributá_ria está compreendida no conceito 
doutr_inário da matéria finance!ra, A Constituição vigefi:. 
te, pOrêm, deixou bastante clara, para fins de ii'lterpre
tação, que intencionalmente divorciou as duas expres~ 
sões, reservando à competência exclusiva do Presidente 
da República apenas a iniciativa das leis sobr~, "matéria 
financeira". Quanfo à. "matéria tributária", permitiu a 
concorrência de iniciativa legiferante, liberando-se a ini
ciatiVà d~ leis_tributári13:s tãnto ao Presidente da Repúbli
ca como ao Senado e a Câmara. 

A brilhante monografia do citado Dr. Carlos Rosas 
registra, num dos seus trechos, o seguinte raciocínio: · 

"O átento exame da Carta Fundamental em vi
go-r; senr·necessidade, sequer, de se retornar à exege
se dos textos constitucionais precedentes, leva~nos à 

- lnevidlvet conclusão de que a distinção entre as ma
térias financeiras e tributãria promana do próprio 
cootexto que a encerra. 

COn-Soã.nte ~a norm-a estabelecida na alínea c, do 
inci~o ·:xvu, -do- art. -89, compete à União legislar 
sobre "normas gelais sobre o orçamento, despesas e 

- --~~õ patrimonial e financeira de natureza pública; 
·taxa judiciária, custas e emolumentos remunera
tórios d«?s_. serviço~ forenses, de registro público e 

___ n_ot_ariaiS; de direito financeiro;" ·~~etc. Nessa discri-
minação, não se encontra o Direito Tributário,=mas 

- ri:Cih por isso se há de concluir que suas normas_ ge-
rãfS não" estejam ilO. campo de competência da U
ni_~o. P«?is essa- competência encontra-se prevista no 
§ I~ do art. 18, que reza: 

"§ 19 - Lei complementar estabelecerá normas 
-gerais--de Direito tributário ... " 

:se ademais, atentarmos para a redação do art. 55, que 
confere ao PreSidente da República autorização para ex
pedir decretos" lei, há de se observar que, embora o cons
tituinte, no item II, se refira, genericamente,~ "finanças 
públicas", adita u seguir ... inclusive normas tributárias". 

"Por derradeiro. ieleva registrar que-o próprio art. 57, 
ora apreciado, no seu ínciso IV, que regula a_ iniciativa 
do prOCesso legislativo com relação às leis pertinentes ao 
Distrito Federal e Territórios, inclui dentre as matérias 
de exclusiva competência presidencial a_ "matéria tribu
tGriu" e "orçamentária". 

Ora, se o .constitu'inie se utiliza de formas distintas, 
embora devamos reconhecer o tratamento assistemático 
e nem sempre científico das regras que enfeix-am a Carta 
Politica vigente, para estabelecer competênci~ a nin
guêm, acreditamos~ caber identificar suas expreSões má-
ximas. =- _ 

! de_ todo sabido que a lei não contém palavras ou ex
pressões inúte~s. Se matéria finincdra e mãtéria tribu
tária são a mesma coisa, ou se a primeira abr8.nge a se
gund<l, por que não usou o constituirite apenas a expres
-~ãó "maféria financeira"? Ainda que a dualidact_e_ não te
nha sido intencional, a partir da promulgação do texto, 
passou a ser. E isso ê ii-remediável, "(Re-Vist3--de Infor
mação Legisl.ativa, n~> 57, págs. 45 e seguintes)." 

Do mesmo-estudo, transcreve-se o seguinte pensamen
to do jurista Geraldo Ataiibã, .. ("Inierpretação no Difeit.O 
Tributário", pãg. 56): . . 

.. ~o-úaí1to, a de~tlnaçào .dos !iÍI;theiros, _d-q>ois que en
tra~ -nos cofreS públicos, ê regi<:la p_or normas 
coiistltUcionais-"firlânceiras e por leis d<?_ piréito Finan

-ceirõ, as quais dizem o que deve o Estado fazer com-o di
nheiro que tem. IncluSive, os dinheiros que entram nos 
cofres públicos, comO bens f~:~ngíveis, s_e miSturam e já 
nãõ-Iêfn- o-rigem. É dinheiro que não tem origem e que o 
Estadõ vai ga-Star· de-acordo com o que a lei financeira 
determina. O Dfreito TriOUtârio encef-ra a sua função e a 
sua mis~_o no momento __ CJ'!I- que se extinguir á-obi-igação 
tribu-tária j:le!O pagãrilêrlto. Quando o dinheiro entra 
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para os cofres públicos não há mais que cogitar de Direí
to Tributário." 

E aiil.Cía~ de- Geraldo Atãfiba: 

.. A rigorosa exegese sistemática exige, no caso, 
que se atente para que o texto constitucional discer
niu nitidamente Direito Tributário e Direito Finan
ceíro (art. 89, XVIII,-c, e ari. 19, § l~')- refere-se o 
autor à Constituição"-de 1967 -; dispensando-lhes 
no prinCipal e essencial - na disciplina da própria 
ação normativa - tratamento diferenciado e autô
nomo. Ora, esta circunstâncía obriga categorica
mente o filtérPrete a proceder ao discernimento pro
posto, acatá-lo e dele eXtrair todas as conseqUências 
jurídicas. 

Assim, o Direito Tributário, no nosso sistema 
constitucional, não se compreende no Direito Fi
nanceiro, dele não faz parte e com ele não se con
funde. Logo; toda vez que uma regra constitucional 
referir-se a uma destas matérias, só ela- e não am
bas - deverá ser entendida pelo intérprete, como 
alcançada. (O D.ecreto-lei na Constituição de f967, 
pág. 66)." 

Os 6~tuclos dQ Dr. Carlos Rosas e do D_eputado Boni
fácio ~e Andrada (azem referência, aíndã,- aO fato jurídi
co incontestável de que a regra geral, quanto à iniciativa 
das leis, é a preceituada pelo artigo 56 da Constituição, 
que atribui tal competência .. a qualquer membro ou Co~ 
missão da Câmara dos Deputad<?s ou do Senado Fede
ral, aO Presidente da República e aos Tribunais Federais 
_com jurisdição em todo o território nacional". Esta are
gra geral, modelar, constituindo exCeções os dispositivos 
constitucionais que a restringem. 

O óbice à iniciativa parlamentar do citado artigo 57, I, 
portanto, é uma exceção à regra geral que atribui ao Po
der Legislativo, pela ordem de preferência, a evidente ta
refa de legislar sobre todos os assuntos pertinentes aos 
interesses da União. E eSsa exceção, referindo-se expres
samente à "matéria financeira", não alc_flnça a .. maté:ría 
tributária", aludida, em expressões isoladas, em outros 
dispositivos da mesma Constituição. 

No projeto sob exame, penso que o seu ilustre autor 
não precisava tipificá-lo como autorizativo. Como Sena
dor da República, tem o direito constitucional de propor 
a criação de um tributo sobre a bebida alcoólica vendida 
ao consumidor. 

CoJltudO, tal direito lhe é eXcetuado quando, no art. 3~> 
do projeto, vincula.a determinado fim o produto da arre-
cadação do nOvo tributo. A partir deste instante, a pro
posição ingressa na .. matéria financeira" proibida à ini
ciatiya parla!Tlçntar, além de criar uma vinculação que, 
como regra geral, é expressamente proibida pelo artigo 
62, § 2~>, da ConStituição, embora suas exceções possam 
advir da inidativà do Presidente da República, através 
de leis complementares ou, a se repetirem os abusos ha
bituais, até mesmo por edição de decretos. 

Tal raciocíni6 rios feva, então-, às seg-uintes conclusões: 
1•-os arts_. 19 e 2~> do projeto devem ter a força de 

uma lei Ordinária soberana, e não meramente autorizati~ 
va; 

2•- o art. 39 do prOjeto somente como autorizativo 
terá condições de sobrevivência legislativa. 

Em termos cOnStitucionais e jurídicos, não vejo ne
nhuma incompatib~Iidade _em que, num mesmo projeto, 
haja dispcisiÇõ"es aUtOri:Zativas entre outras soberanas. As 
autorizativas, no caso, estariam vinculando ... moralmen
te" a tfibutação criada. Na hipótese da transformação 
do projeto em lei, seria um escândalo político se o Execu
tivo, enriquecido com o novo tributo, não destinasse 
seus- resultados financeiros ao ensino de J9 e 2~> graus. Aí 
cabéria ao Congresso, na sua missão fiscalizadoi-a, de
nunciar a irregularidade- ou melhor, a deslealdade- à 
opinmo pública. 

Sou, pois, favorável ao PLS n9 335J8l, por constitu
cional e jurídico, propondo-lhe emenda que, mantendo 
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seu conteúdo, apenas adequa seu texto às exigências 
constituciomlis vigentes. 

Isto posto, opino por sua aprovação, através da se~ 
guinte 

Emenda n'~ 1-CCJ (Substitutivo) 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

.. Institui adicional sobr(ê o preço ao consumidor 
das bebidas alcoólicas, revertendo o produto dessa 
arrecadação_ para o ensino _de primeiro e segundo 
graus." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'~ Fica-iii.Stifuído adiciOnal no valor correspon

dente a I f20 (um vinte-à vos) do preço fixado para a Ven
da ao consumidor de qualquer bebida alcoólica. -

Parágrafo único. -considera-se alcoólica, para os e
feitos do artigo anterior, qualquer bebida c:ujo-teor al
coólico exceda 5,5% (cinCo emeiO-po-r-CeritO) ae seu volu
me. 

Art. 21' Para as bebidas alcoólicas de procedência es
trangeira, nos termos do parágfãfo único do artigo ante
riOr, o adicional será de 1/10 (um décimo). 

Art. 3~> Fica o Poder Executivo autorizado a desti
nar integralmente o produto_da_auecadação, pr~venien
te da aplicação dos artigos I~> e 21' da presente lei, a? ensi
no de piimeiro e SegunCI.O graus, conipondo um fUndo 
que será gerido por um Conselho Diretor integrado por 
representantes do Poder Público e da Comunidade. 

Art. 4~> Os -aios- neCeSsários à execução desta lei se! 
rão estabelecidos em regulamento ao Poder Executivo. 

Art. 5~> A presente lei entra em vigor na data de sua 
pUblicação. 

Art. 6~' Revogam-se as dispOsições em Co_ntrário." __ _ 
Este o meu parecer. 
Sala da ComissãO, 16 de maio de 1984.- Murilo Ba

dar6, Presidente. -José Fragelll- Relator.- Hélio 
Gueiros- Passos Pôrto, contra -JosE lgnácio Ferreira 
-- Martins F"tlho - Helvfdfo Nunes, contrário - Enéas 
úria. 

PARECERN• 16, DE 1985 

Da Comi_ssão de Educaçio e Coltura 

Relator: Senador Gastio Müller 

A medida proposta, de autoria do ilustre Senador 
João Calmon, tem por objetivo autorizar o Poder Execu~ 
tivo a instituir adicional Sobre o preço ao consumidor 
das bebidas alcoólicas, revertendo o produto_dessa arre
cadação para o ensino -de primeiro e segundo graus. 

Em sua brilhante justificação, o autor do projeto, diz 
que quanto ao mêrito: 

.. Acaba o CongreSso Nacional de criar, parare
solver o impasse a que chegara a situação financeira 
da Previdência S-ocial, uma sobretaxa sobre bens 
considerados supérfluos. Visa o presente projeto ob~ 
jetivo bastante_ pró~imo a esse. Há porém dois pon
tos a se considerar. Em primeiro lugar, busca-se 
atingir ulll:a finãlidade específica, que é garantir 
maior volume de recursos para outro setor em crise 
- esta, aliâs, crónica - que é o ensino básico de 
nosso País. S pacffico o entendimento de que esse 
incremento no volume de recursos destinados à edu-

. cação se faz necessário; o próprio ExecutiVO acaba 
de criar, mediante decreto-lei, uma sobretaxa para 
os lucros das instituições financeiras, de modo a 
atender parcialmente aos justos r~laill_os do Mini~~ 
tério da Educação e Cultura. Esse modesto adicio
nal que propomos visa, assim, alcançar ulna finali
dade especialmente nobre, do ponto de vista huma
no, e bastante rentável, do ponto d ... vista ecêmômi
co. Em segundo lugar, cumpre ressaltar que a pro
posta atinge apenas uma categoria de bens, que, por 
definição, ê supérflua. Mais que supérflua, danosa à 
saúde humana. Não é nosso objetivo produzir aqui 
um libelo contra as bebidas alcoólicas ou mesmo ci-
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tar os inúmeros -pronunciamentOs de eminenteS es
pecialistas a respeito dos prejuizos por elas· causa

, dos. Consideramos porém altamente vantajoso para 
a Naç~ _g~~_Qe seu consumo reverta algum proveito 
para a população, através da melhoria no atendi
mento de uma de suas Principais tl:ecessidade Que ê a: 
educação básica," 

o__ projeto define o que_ SJ::ja bebida_ alcoólica, 
considerando_-a qualqu~:rr bebida cujo teor alcoólico ex
cede 5,5% (cinco e meio por cento) de seu volume, au
menta a incidência sobre as bebidas alcoólicas estrangei
ras, deterffiiilãndo, ãinda, que o executivo regulameniãrá 
a futura lei. 

_fundamentalmente, _o projeto objetivil vincular o pro
duto da arrecadação do Tributo à sus,tentação_de epsino 
de primeiro e segundo graus, por meio de um Fundo a 
Ser admini:;,trado por representantes do Governo __ e da 
Comu_ni_daJk._ 

O.adicional aser institUído, no valor de l/20 (um vinte 
avos) do preço fixado para a venda ao cons_umidor de 
quilquer bebida alcoólica, é modesto, se levarmos em 
consideraç_ão _os benefícios que proporcionará à edu
cação, garantindo maior volume de recursos para um se~ 
ter fundamental que se encontra em crise. 

Concordamos integralmente com o projeto em estudo, 
incluindo o mesmo adicional sobre o preço do cigarro, 
propottionandõ asSim, maior foilte de recursõs aõ tão 
carente ensino de primeiro e de segundo graus. 

Julgamos que são nobres os propósitos que inspiram a 
iniciativa do emiJJ.eiite Senador João Calmon, 
afigUr-an-ao-sé-nos a propoSição- mereCedora de apoio, 
peJOs seus- asPectOs de justiça e-'--õportunidade. 
- - ASSim Opinamos pela aprovição do projeto, com as 
modificações sugeridas pela Comissão de Constituição e 
Justiça, em seu Substituti\:':0, nos termos -da seguinte: 

SUBEMENDA À EMENDA N' 1-CCJ (Substitutivo) 

AoArt. I~>: 

Inclua-se, in fine "ou cigarro", 

Sala das .Comissões, 16 de agosto de_ 1984. - Joio 
Calmon, Presidente- Gastão Mbller, Relator- Passos 
Pôrto, vencido- Eunice Michiles- Octávio Cardoso
Aderbal J urema. 

-PARECER N' 17, DE 1985 

Da Comissão de Finanças 
- - . 

- --RetitOr: senador-Pedro SinioD 
Trata-se de proposição, de autoria do ilustre Senador 

João Calmon, que tem por objetivo conceder autori
zaçãO ao Poder Executivo para a instituição de imposto 
adicional so6rC o -preço aO consumidõr das bebidis al
co~licaS, t!àtiSferln-dO~se õ prodUto da arrecadação dõ 
referido tributo para o ensino de primeiro e segundo 
graus .. 

Na Coffiis.São de COnstituiçãO e Justiça, inereceu o 
prOjetO aprOfundado estUdo, onde foram trazidos à co
laçãO trabalh-Os jurfdico-s da inaiol- solidez, tCndo aquele 
colegiado Concluído pelo acolhimento da matéria na for
ma de emenda substitutiva oferecida. 

A Comissão de Educação e Cultura, por sua vez, 
pronunciOu-se pela aprovação da providência, tendo 
ã.duzido subemenda à proposição da CCJ, no sentido 
queTõSS"f"m_iilcl!,lídos, dentre as matérias Sujeitas ao a_di
cioital, os cigãfros. -- -, 

Cabe-nos, nesta oportunidade, o exame da medida sob 
o enfoque jurídico~financeiro. 

A figura tributária qu-e se pretC:Ode instituir correspon
de a um adicional do Imposto sobre Produtos Industria
lizados, onde a base imponível adotada é o preço da be
bida alcoólica ou do cigarro, sobre a qual incide uma ali
quota de 5% (cinco por cento) qua:O.do se trata de produ-
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to nacional e de 10% (dez por cento) quando a bebida é 
de procedência estrangeira. 

A competência da Unillo para tal imposição emerge 
da regra jurídica contida no item V do art. 21, da Consti
tuiÇão Federal, bem como dos preceitos Cjue conferem a 
está pessOa jUrídica de direito público o exercício da de
nominada ••competência tributária residual" (arts. 18, § § 
511 e 21, § I~> da C.F.). 

A figura tributária em questão, por sua extrema afmi.:.
dade com o I PI, poderá atrelar sua sistemática adminis
trativa de fiscalização e arrecadação àquela que discipli
Oa o referjdO im_pQ~to sobre produtos industrializados. 
ficando o Poder Público Federal autorizado a transferir 
o produto- de Sua arrecadaçãO aos programas de manu

-tenção e desenvolvimento do" ensino, nas áreas do pri-
mário e do segundo grau. 

A meclicJa em apreço, alêm de não provocar maiores 
alterações na carga tríbutárhi atual, porque a incidência 
do tributo atinge, somente. produtos não essenciais (su
pérfluos, mesmo), há de propiciar significativo aumento 
da_ receita çl_erivad~. capaz de minorar os efeitos da grave 
situação material que afeta a educação básica em nosso 
País. --- -

lnexistindo óbices que sejam oponíveis à aprovação 
do projeto onl analisado, opinamos pelo seu acolhimen
to. 

Sala das Comissões, em 22 de novembro de 1984. -
Senador José Lins, Presidente em exercício - Senador 
Pedro Simon, Relator - Senador Carlos Lyra - Seria
dor Itamar Franco - Senador Hélio Gueiros - Senador 
Guilherme Palmeira - Senador J utahy Magalhães- Se
nador. J_~rge Bornhau~n -Senador Passos Pôrto. 

PARECER N• 18, de 1985 

Da Comissio de Consdtwçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n'123, de 1981 - Comple
mentar, qu~ "dá nova redação lletra ''d'',alfoea V e 
letra "b ", alínea VI, do artigo 51' dà Lei Complemen
tar ftl' 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece, de aw 
cordo com a Emenda Constitucional nl' 1,de 17 de ou
tubro de 1969, artigo 151, e seu panfgrafo único, ca
sos de inelegibllldade e d' outras providência!". 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
Com o projeto que passamos a examinar, sua ilustre 

autora, a-Senadora Laélia Alcântara, quer reduzir, de 
dois para um ·ano, o prazo do domicílio eleitoral para 
candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados e As
sémbléiaS LegiSlatiVas, previsto na Lei CO-mplementar n~> 
5/70. 

Argumenta a autora que essa reduçiio do prazo de do
micílio eleitoral iria facilitar o irigresso de novos valores 
na política partidária do País, o que beneficiaria nosso 
sistema democrático; por outfo lado, a citada Lei Com~ 
plementar -jâ fixa ein um ano o domicílio eleitoral dos 
candídatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 

A tese do domiq1io eleitoral já proporcionou inúme
ros debates. nos meios políticos brasileiros, uns favorá
veis e outros contrários a tal sistema. Prevaleceu, por 
fim, a idéia da necessidade do domicílio eleitoral, como 
instrUmento capaz de, senão impedir, ao menos reduzir o 
antigo aventureirismo corruptOr daqueles que, em busca 
de ~ mandato eletivo, investiam seu poder econômico 
sobre cOmunidades que jamais sequer visitaram no pas
sado. 

O ciOm:.iciliO eleitoral, de uni modo ou de outro, obrigã 
à convivência mais ou menos prolongada do candidato 
con1 os eleitores cujos votos pleiteia. 

O prazo de um ano, no caso dos candidatos munici
pais, juStifica-se Por se referir a comunidades geralmente 
pequenas, nas quais os cidadãos se conhecem melhor e 
têm, assim, oportunidades maiores de melhores opções. 

Nada pesa contra o projeto em termos de constitucio
nalidade e juridicldade. Contudo, desmerece apelamento 
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quanto ao mérito, (i qu-e-me leVa-a opinar Por sua re-
jeição. 

Sala das Comissões, 29 de' novembro de 1984.- JoSé 
Fragelli, Presidente em exerclclo- Aderbal Jurema, Re
lator - Passos Pôrto, contra - Carlos Chiarelli - Oc
távio Cardoso - Jutahy Magalhies - Monan Acayaba 
- Moacyr Duarte. 

PARECERES N9s 19, 20~ 21 E 22, DE 1985 

Sobre o Projeto de Lei do SenadO n~' 233_,_ de 
1981, qu~ ... fixa percentual mínimo para aplicações
em educação pelas empresas em que o Estado tem 
participitção ·acionáriil majorítãila''. 

PARECER No 19, de 1985 
Da Comissio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Submetendo a presente iniciativa d-e lei à elivada cOn-

sideração de seus dignos pares, o nobre Senad9r João 
Calmon objetiva obrigar as empresas - nas quais a u
nião ou os Estados tenham participaÇão acionária majo: 
ritária - a aplicarem no ensino de 1 t grau, no mínimo, 
quantia equivalente a 3% de seus investimentos globais. 

Do elenco de tais empresas são e_xcluídas as vinculadas 
ao Ministério da Educação. -

A bem substanciada justificação, procedida _c_om da
dos irrefutáveis, encerrou-a o- Autor nestes termo~: 

"Para que se tenha uma idéia do qUe Virá repre· 
sentar a aplicação da presente lei, registra-se que se 
prevê para o exercício de 1982 um investimento glo
bal de dois trilhões e sessepta e cinco bilhões, de a
cordo com números ainda extra-oficiais. Isso seria: 
suficiente para proporcionar ao ensino de 1_1' e 2"~ 
graus um acréscimo de recursos correspondente a 
2j3 do orçamento do Ministério da Educação e Cul
tura para 1981. Em outras palavras, representará a 
aplicação de recursos que, embora ainda aquêl)l cl_o _ 
desejável, seria o suficiente para elevar substâ_ncial
mente os investimentos nacionaiS -effi-edueição." 

Visa a proposição compatibilizar a participação das 
empresas estatais, às quais alude, a ~andament_os consti
tucionais ex-pâ:ssoS. O arL f76 de nOSso Estatuto Supre
mo, nQ ... caput" e em seu § l' determina_ que. "a edu-_ 
cação, inspirada no piincípio -da unidade nacional e no_s _ 
ideais de liberdade e solidariedade humana, ê direito de 
todos e dever do Estado, e será dado no lar e na escola,. __ O 
ensino será-ministradO-noS difCfentes graus pelos Pode
res Públicos. 

Tal se verifica, ilêm de nãO-ferir qualquer Princípi'o 
jurídico, o PLS n' 233, de 1981, ajusta-se a disposições 
constitucionais, procurando tol-ná-las realidade concre
ta. 

Nessa conformidade, o presc:!nte pa~C:CCr é por suajuri-
dicidade e constitucionalidade. -

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1981. ~ .A,Ioy
sio Chaves, Presidente - Nelson Ca~eiro, Relator -
Lenoir Vargas, com restrições quanto à constitucionali
dade- Joio Calmon, sem voto -José Fragelli- Ber
nardino Viana - Martins Filho - Humberto Lucena -
Hugo Ramos, com restrições. 

PARECER No 20, DE 1985 

Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Adalberto Seu~ 
O presente projeto de lei, de inicültiva -do ilustre Sena

dor João Calmon, integra o elenco de quatro propo
sições que S. Ex• apresentou na sessão legislativa em cur
so, objetivando todos eles alocar novas fontes de recur
sos para a educação nacional. 

A proposíção, óra em eialne nesta· Comissão, ê 3 que 
obriga as empresas - excluídas as vinculadas ao MEC 
-nas quais a União ou os Est2:~o~~tenb~m Qarticipação_ 
acionãria majoi-itária-~ a aplicar no ensino de 1' grau 
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quantia correspondente a 3%, rio mínimo, de seus inves
- timentos globais. 
-- ESte percentUal, conforme preceitua o art. 2~", serâ cal-

culado com base em Sua progranlação anu-al aprovada 
pela Secretaria de Controle das Empresas Estatais da Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República e_ 
corrigida no final de cada exercício, caso- as aespesas 

- com investimento ultrapassem o teta nela fixado. 
Estabelece, ainda, o projeto que as aplicações dos re

cursos ·previstos serão feitã.s através de uffi Fundo gerido 
por um Conselho Diretor integrado por representantes 
do Poder Público e da Comunidade. 

·- Em sua bem fundamentada justificação, observa o 
flobre autor do projeto que, de acordo com o preceitua
do no artr 176 da Constituição Federal, não pode a 
União eximir-se de responsabilidade na missão de fOrne
cer a cada brasileiro o mínimo de oJ!o _anos de escola. 

Este mandamento, porém, não vem sendo c:umprido, 
-Como demonstram os fatos revelados, recentemente, 
_pelo SecJetário_ de Ensino de I' e 21' graus 4o MEC, Pro
f~.ss.or An_tônio_ de 1\.lbuquer_:que SQuza _Filho. Ei~los: a) 7 
ri'lilhÕ~--Ae_ cri_ançâs, na faixa de atendimento escolar 
Ob-riiatório, estãO sem freqüentar a es-cola de 19 gr~u; b) 
a evasão __ e a repetência atingem maiS de 60% naS dUas 
primeiras sêdes_ d_Õ lt grau. Nos últimos dez anos, estu
dos estatísticos têm mostrado que de cada 100-li.lunos 
que entram na 1' série somente 27 chegam à 4• série, e 
apenas 17, à 8• sêrie do I' grau; c) a qualidade de ensino 
de 11' e 2' graus, de uma maneira geral, tem caído nos úl
timos anos; d) milhares de jovens, todos na idade escolar 
exigida para as sérieS- regulares do 19 e 21' graus, estão 
buscando alternativas no ensino' supletivo, ao _lado_ de 
milhões- de adultos; e) o Potendãj d_a clientela estudantil, 
em sua grande maioria, estã situa~Jo nas p_etjferias dãs 
grirideS e médias cidades brasileiras, devido ao intenso 
P-rocesso migratório -verificado, noS ciltÚnos anos, do
meío rural para os grandes centros, deduzindo-se daf que 
_esta clientela é __ social, económica e_ culturalmente da:;: 
m~is ~a~ent~s; 1) finalmente, I!Ste.Significativõ faio, gefa 

-do~. por certo, dos_ enunciados acima: "os recursos fi 
nanceiros, materiais e humanos são diminutos para S( 

- exercer a educação, jâ que são eles canalizados, preferen
cialmente, para o ensino superior, o que torna as ações 
da educação básica deficientes em s_Uas r.eais necessida
des." (ln Rev. "Educação"- MEC- Ano lO, n9 3_5, 
ago/out. 1981). 

O ex-MiDistro .da Educação, Eduardo Portella, ao 
p-restar, depoimento na CPI da Câmara dos Deputados, 
que investiga as distorções do ensino pago no País, afir
mou duas grandes verdades: a primeira, que "a polítka 
de alocação reclama -por uma revisão, tendo em vista as 
conveniências sociais"; _a segunda, que .. as aplicações do 
Estado na educação e na cultura necessitam ultrapassar 
os terinos da relação mesquinha de custo e_ benefício, por 

-detrás da qual se esconde a pr_epotência ~onomêtrica'~. 
Já Pira o atual titular da Pasta da E_du~ção, o ilustre 

General Rubem Ludwig, em discurso pronunciado na 
abertura do Simpósio sobre Educação, reilizado em ou~ 
tubro próximo passado, no Rio de Janeiro, "inúmeros 

-estudos levados a efeito nas últimas décadas sugerem que 
os gastos em educação são reprodutivos e tão importan
tes ou mais que os outr~s tipoS de investimento, sempre. -
que se trate de promover o desenvolvimento do país". 
Ainda segundo S. Ex•, ê preciso que se deixe de vei- a 
eduCação como simples despesa de custeio, "para vê-la 
como investiniellto", deVendo c~Osiden_l:t_:_(:l al!-mento dos~_ 
gastos em eduCação condição riecessái-:hi-ã. qualquer pro
grama de elevação da qualidade do ensino. 

De acordo com a nova estratêgía anunciada pelo Mi
_nistro_Rubem Lu-~wig,-a prod~tividade do trabalho hu~ 
maflo aumenla ã-W.edida em que o homem passa por di
tefentes estágioS de escolarizaç1f0. f! à educação que cãbe 
oferecer a possibilidade concreta c;ia fl._scensão _na escala 
~nômica e social, com efeitos permanentes. 
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Assim pensando, segundo declarou há pouco tempo o 
secretário de Ensino de IY e 29 graus do MEC,fo-que este 
Ministério reSolveu em boa hora considerar a educação 
básica c:omo sua ação prioritária. E esta prioridade sígili
fica, pata esta autoridade, somar esforços das diferentes 
e varjadas partes;_órgãos do MEC e demais instituições 
dos governos federal, estaduais e municipãis, envolvidas 
na ação social, como também a comunidade, com o obje
tivo de alocar mais recursos financeiros para a expansio e 
melhoria do ensino. (ln cit. Rev.) 

O presente projeto tem, assim, o grande mérito de 
ajustar-se aos altos objetivos do Minístêrio da Educação, 
deteillJÍnando que os recursos arrecadados dos investi
mentos globais das empresas em que a União ou os Esta
dos detenham maioria das ações, revestem a um Fundo 
destinado exclusivamente ao financiamento da educação 
fundamental. 

Cabe notar que essas aplicações, como mUito bem pre
vê o projeto, não desobrigam as empresas das demais 
contribuições para a educação já estabeleddas em lei, 
notac;iamente o salário~educação. 

Esta contribuição instituída pelo projeto do eminente 
Senador João Calmofl é opoftuna, eficaz e justa, vez que 
as empresas de capital majQritariamente público têm 
uma indeclinável tarefa social a qurnprir, entre outras, a 
de subsidiar o setor educacional. 

As empresas estatais, constitucionalmente, têm sua 
existência justificada, precisamente pela falta de c~m~ 
dições sociais, sej.:i.m políticas, sejam econômícas, Oas 
empresas privadas, em operarem eficazmente em deter~ 
minados setores da administração e da economia. 

Ninguém melhor do que as empresas estatais, cujo 
orçamento costuro~ superar o próprio orçamento da 
União, para se conStituírem em poderosas fontes_ de re
cursos para a educação n-acional que, ano após ano, têm 
sua dotações percentualmente reduzidas. 

Pelas razões expostas, esta Comissão é de parecer que 
o presente_ projeto .Peve ser_aprovado. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1981. - Ader
bal Jurema, Presidente. - Adalberto Sena, Relator. -
João Calmon, -sem voto - Franco Montoro- Eunice 
Michiles - Evelásio Vieira - Gabriel Hennes. 

~~ARECER N~' 21, DE 1985 _ 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 
Sob exame nesta Comissão de Economia o Projeto de 

Lei do Senado nl' 23_3; de 1981. 
De iniciativa O o ilustre Senador João Calmon, a prÕ-

posição fixa percentual para aplicações em educação pe
las empresas em que o Estado tem participação majori
tária. 

Segundo o projetO, essas empre~a:s são obrigadas -a_ 
apli_car no _en_sinO de primeiro grau quantia correspon~ 
dente a 3% (três por cento), no mínimo, de seus investi
mentos globais. 

O cálculo do._referido percentual será feito com base 
em sua programaçãO~ anual, apráVada pela Secretaria de 
Controle das Empresas Estatais da Secretaria de Planeja
mento .pa Presidência da República e corrigido no final 
de cada exercicio, caso as despesas com investimentos ul
trapassem o teto ·nela fixado. 

Ficam excluídas, entretanto, as empresas vinculadas 
ao Ministêrio da Educação eCuliura, não desobrigando 
as empresas envolvidas, das contribuições previstas no 
Decreto-lei nl' 1.422, de 23 de oUtubro de 1975. 

As aplicações desses recursos gerados serão feitas atra
vés de um Fundo gerido por um Conselho Diretor inte
grado por representante do Poder Público e da comuni
dade. 

O teor da justificaÇão do- a"utor, é o seguinte: 

"Ess~ empresas._recorde-se, têm antes de mais 
nada uma missão social a cumprir. Afinal, reza o ar-
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tigo 170 da Constituição; em seu captit e no parãgfâ~ 
fo J9, é às empresas privadas que compete, prefeiê'nw 
cialmente, organizar e_ explorar as atividades econô
micas. As "estatais têm sua existênciajuStificadª pre
cisamente pela falta de condições sociais Para Que, 
em certos setores da economia, a empres-a piivada 
venha a operar: Exatamente por esse motivo cum
pre lembrar que, entre as necessidades de nossa so
ciedade, nenhuma é mais premente que a educação. 

Nessas c_ondições, noSsa proposta visa levar aS 
empresas estatais, constituídas com r_e_cursos públi
cos e mantid_as pela vontade do Estado, empresas 
que portanto pertencem à sociedade brasileira, re
partam uma pequena parcela de seu enorme caixa 
entre finalidades da maior relevância social. Preten· 
demos que passem a Investir maior -VOlume de ver· 
bas no ensino- e assiril fãzendo, lembremownos, es· 
tarão -agindo também na defesa de seus interesseS 
mais íriiediatos, uma vez-que, para falar em termos 
económicos, estarão a qualificar mão·de·obra, com 
que poderão contar e a garantir" atravéS âaqualifi·
cação, maior remuneração para futuros consumido~ 
res. 

Para que se tenha uma idéia do que virâ represen
tar a aplicação da presente lei, registre-se que se pre· 
vê para o exercício de 1982 um investimento- global 
de Cr$ 2 trilhões, 65 bilhões, de acordo com núme· 
ros ainda extra·oficiais~ Isso seria suficiente para 
proporcionar ao ensino de primeiro e segundo graus 
um acréscimo de recursoS correspoJiâentes a dois 
terços do orçamento_ do Ministério da Educação e _ 
Cultura para 1981. Em outras pata v r as, representa
rá a aplicação de recursos que, embora ainda aquém 
do desejável, seria o suficiente para elevar substan· _ 
cialmente os lrivesfírileritos nactoriâ1S ê:rii-ed_uc-a:Ção." 

Trata-se de mais uma das tentativas do ilustre Senador_ 
João -Calmon no sentido de conseguir mais-recursOs par-a 
financiar o ensino báSiCO n'o País. 

Sem dúvida é louvável a sua iniciativa, tC:ndp em vista 
que aproximadamente 30 milhões de t.:rianças. 
encontram.se vinculadas ao ensino de primeiro grau. 

hntretanto, acreditamos que o ensino básico no Brasil 
requer, tambêm, mudanças de ordem quantitativas, sem 
a qual a alocação de maioreS volumes de recursos se tor· 
nará improdutiva, 

Um dos problemas mãiorCS: -da educação é a altíssirilil 
porcentagem de alunos que abandonam o primeiro grau 
antes de completá-lo. ESSa--taXa: girãeTrf tori1õ de quase 
50% (clnqüerita por centõ). 

Outro problema, envolve o desatual_iz;ado conteúdo e a 
duvidosa qualidade da educação primária. As técnicas 
de ensino c_ontinuam as mesmasA_Encarada cqmo um. em::_ 
preendimento comericial, a escola _apresenta um espetá
culo acabrunhador. Essas deficiências, de certa forma, 
relacionam-se_ de perto com a desmotivação dos profes
sores, em geral mal pagos e sem incentivos. __ 

E, finalmente, a nosso ver, ê necessário conipatib11izar 
o sistema educacional brasileiro às reais necessidades do 
desenvolvimento nacional, cujo desajustamento torn-ã-se 
mais evidente nas escolas primárias e rurais. 

Mais de 80% dessas crianças passarão a vida provavel
mente ganhando _o sustento diretamente da terra ou de 
trabalho remunerado não especializado em áreas rurais. _ 

Mesmo assim, as escolas primnãrias dedicam muito 
pouco tempo para dar a esses alunos o conhecimento, as 
qualificações e- as nóvã.S T<ié1as necessárias a que atuem
eficientemente em seu meio ambiente furai, através de 
práticas e gerências de lavoura, higiene, nutrição, etc. 

Sem dúvida, uma série de mudanças devem ser feitas 
na estrutura educacional brasileira, além de um maior 
aparte de recursos, dada a tremenda importância da edu
cação primMia para O desenvolvimento nacioiial. 

DIÁRIO DO CO]'IGRESSO NACivNAL (Seção TI) 

Do i:xj)osto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n.,. 233, de 198L 

Sala da Conl.issão~'12 de setembro de 1984~_- Roberto 
Ó•iilpoS, Presidente__:_ "i.uiz CãvaiCãDfC, Refator __:_Jose 
Fragelli --J Õsé Lins- Mar condes Gadelha - Fábio Lu
cena ___; Severo_ Gomes. 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Fragelli 

A proposiÇão em tela, apresentada pelo ílu-stre Scina
dor João Cálmon, tenl por escopo determinar que as em
presas, cuja participação majoritária pertença à União 
ou aos Estados, venham a aplicar, no mínimo 3% (três 
por -cento) de seus investimentos globais- no ensino de 
primeiro g-rau. - - ~ 

Nesta CilSa, a_medida obteve manifestações favoráveis 
das Comissões -ae ConstítuiÇãO e Justiça, de Educação e 
CultUr_a e de Economia, cabendo a este Cólegiado o exa
me do projeto sob o enfoque firiãnceiro. 

Pretende o autOr,-Cm síntese aument-ar o volu-me de re~ 
cursos, visando ao atendimento de despesas com o ensi-
no primário. -

Demonstra a J ustíficativa do projeto a carência de 
meios pata CJ.lie-sejam cumpridas, inclusive, as determi
nações de ordem constitucional relativas à função essen.: 
cial do Estado, ~o _s,entido de promover a educação, ins-

- pirãd~ ç:sta JlO priric_ípío da unidade nacional e nos ídeãís 
de libe-idade -e solidariedade humanaS. - - - -

Os dados apresentados e aqueles aditados pelo parecer 
da Comíssão de Educação e Cultura, acerca da caótica 
situaçªt? e~ que se encontra a educação em nosso País, 
são aterradores. - - ---

-Com:ó- parte inteirari.te e ao me~mo tempo conse~"tãria 
da extrJ!ma pobreza e até mesmo da humilhante situação 
de miséria em que vivem milhões de brasileiros, atrela-se 
a falta de escolas ou de estabelecimentos especializados 
que venham supr~r~ pelo menos de forma temporária, no 
ensino primário, as deficiências nesse campo, as- qUais le
vam esses patrícios ao círculo vicioso e intransponível da 
pObreza absoluta e deseducação. 

A despreocupação e falta de sensibilidade para proble
-mas sOciais_de- t:::~l jãêz, por -p-arte das autoridades a ciU.ein 
corripetl:: diTigír os rurri-OS da Nação "brasileira, estão le:__ 
v ando essa r._ofrida massa de enjei_tados, e com ela as clas
ses .so.c:iais_ de_ padrão econômico médio, aos níveis míilí
mos de s_ubsistêilcia. 

Com relação aos primeiros, cabe ressaltar, já se acham 
el~.-~J.TI si_t],illção _m_aterial incompatível com a_própri~ 
dignidade iõerente ao ser humano. 
~ _fal_ta_ de r~~U!SOS necessários à prestação de in~

trução _elementar: por part~ do Estâdo leva-os, infalível-
mente, ·à marginalização social, porque inalcançáv_eis os 
meios capazes de promover a elevação de seu padrão de 
vida. 

A Cste fuú.lrõ cidadão recusi-se, até mesmo_, uffi ensino 
profissionalizante que possibilitaria, no tempo oportu
_no, a obtenção de remuneração compatível com uma 
vid_J:i _ _pºb~._!!!ª.ê._9i_g_!)_ª-_ para_si e s~a falT!ma._ 

Esquecem-se alguns governantes, -~pe~ial~ente aq-ue. 
les que procuram as soluçõeS apenas nos meandros buro- _ 

· cráticos, que _os inv_esti~~ntos no campo social e na valo
rização .Qo _!!ornem, superam, sempre, os investimentos 

--exclusivamente voltados para a área econômica. 
A nosso ver, estando a prioridade da ação estatal ao 

lado-da pessoa humana, qUalquer medida, ·qUe venha·a 
contribuirpara·aqUeia aÇão; Superã eventuais dificulda
des ou óbices formais de natureza financerra. 

Sabend~:..se que as empresa-S públicas ou socied~-des d~ 
economia rrlis'tá, n-a atualidade; adrriinistram Vultosos re
curSOS nem sempre cOm ã aUsteridade e eficiência deseja~
das, afigura-se-nos, de todo viável que a parcela de 3% a 
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que alude a proposição em tela seja canalizada para setor 
que tamanha relevância para com os destinos do País. 

A medida em questão, independentemente de maiofcs 
indagações ein tcifno de Sua viabilidade no âmbito dos 
orçãmentos financeiroS -das empresas gerendadas pel~ 
União, volta-se para o atendimento de setor cuja preca
riedade, a par daquele relacionado com a saúde pública, 
é patente e requer solução urgente. 

A própria conlpulsoriedade da providência, uma vez 
inserida no ordenamento jurídico, há de provocar a con
tenção de recursos despendidos sem critérios maís rigo
rosos por parte das estatais, minimizando os efeitos das 
transferências em análise. _ 

Pelas razõis expostas, de resto alinhadas áquelasjá ex-~ 
pendidas pelas Comissões que examinaram anteriormen
te a matéria, opinamos pela aprovação do projeto sob 
exame. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Sena-
- dor Itamar Franco, Presidente - Senador José Fragelli, 

Relator. - Senador Jorge Kalume - Senador Hélio 
Gueiros- Senador Passos Pôrto- Senador Jlltahy Ma
galhães -Senador Octávio Cardoso- Senador Virgílio 
Távora - Senador Saldanha Derzi- Senador Marcon
des Gadelha. 

PARECER N• 23, DE 1985 

Da Comissil.o de Constitu.ição e Justiça, sobre a E
menda n.,. 2, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado 
n'1_280/77, que "institui o voto distrital e dá outras 
providências", e 233/79, que "institui o sistema elei
toraJ misto e_ dá outras provldên~i.lls". 

Relirtoi-: Seôadof- M:Orvan Acayaba 

Relatório 

A Emenda em exame, de autoria do nobre SenadOr A
derbal Jurema não introduz alteração sUbstancial no 
Prõjetõ em- epígrafe, jã aprovado por esta Comissão de 
Constiüiição e Justiça. 

Propõe apenas alterar o prazo previsto no § 8.,. do art. 
29 do Projeto, relativo ao recurso cabinal contra o ato 

-que liomOiõga ã -decisão nacional dos _distritos. 
No Projeto o__ prazo é de 30 dias. A Emenda propõe 

que seja de 45 di~s,justifici!)dO o aumento com a asserti
va de_ que a matéria darã_ ensejo a divergências, que de
mãíli:iarão maiores eStudos por parte dos interessados. 

Não vemos _inc~nveniente na dilação do prazo propos
to pelo nobre Senador Aderbal Jurema, pelo que somos 
pela aprovação da Emenda. 

f: O parecer. 
Sala das Comissões, 29 de novembro, de 1984.- José 

Fragelli - Presidente. - Morvan Acayaba - Relator. 
- Octávio Cardoso - Passos Pôrto - Moacyr Duarte 
~ Jutahy MagalhãeS - Carlos Chiarelli - Hélio Guei
ros. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. )'l

Secretário. -

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1985 

"'Altera dispOsitivo da Lei nY 5.958, de 10 de de
- zembro de 1913, de modo a permitir que a opção re

troativa pelo regime do FGTS se faça sein a concor
_dância do empregador." 

O COngresSO-Na:cicinã.l decreta; 
~rt. IY O a~t. l9, caput, da Lei n• 5.958, de IO_de de

zembro de 1973;passa a vigorar Com a seguinte redação: 
.. Art. l.,. Aos atuais empregados, que não tenham 

optado pelo regime da Lei n'~ 5.'107, de 13 de setembro de 
1966, é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos re-
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troativos a l"' de janeiro de 1967 ou à data da admissão 
ao emprego, se posterior àquela. -

'• •• '' •···••• ••••'"-'~·•••• .... ,.,;..~.·~-.~--~r::: r 

Art. 2<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. J9 Revogam-se· ·as ôisposições em contráriõ. 

Justificação 

Cuida o projeto de supriinir do text_o do art. 19, caput, 
da Lei nq 5.95&/73, a expressão "desde que haja csmcor
dãncia por parte do empregador". 

Na prática o que se quer é que a opção ~etroativapelo 
regime do- FGTS possa· ser feita HVi=Cme-nte_, sem a con
cordância do empregador, eis que tal exigência tem obs
taculudo tal desejo por parte de milhares e milhares de 
trabalhadores em todo o País, sujeitos iridevidamente à 
vontade de patrões que por razões diversas não se ani
mam a concordar com a pretensão. 

Sala_das Sessões, 4 de março de 198_5 -Nelson Carnei
ro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.958, DE 10 DE DEZEMBRO DE H73 

Dispõe sobre a retroath'idade da opção pelo regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Senlço, criado 
pela L e~ n• 5.I07, de I3 de setembro de I966, 

Art. 19 Aos atuais empregados, que não tenham op
tado pelo regime instituído pela Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com e
feito~ retroativos a 1 >1 dejaneiro de 1967 ou à data da ad
mis~ào ao emprego se posterior àq-uela, desde que haja 
concordância por pacte do empregador. 

§ ]9 O disposto neste artigo se aplica também aos 
empregados que tenham optado em data posterior à do 
início da vigência:- da Lei n>? 5."107, retroagindo os efeÍtos · · 
da nova opção a essa data ou à da admissão. 

§ 2'>' Os efeitos da opção exercida por empregado 
que conte dez ou mais anos de serviço poderão retroagir 
à data em que o mesmo completou o decênio na empre
sa. 

•. • .••••••••••••••••.••• ,.,.~ ...... -..-.~--.:~o:;><-~ •• ·.~- ••• 

(Às Comissões de Consrítuição e Justica e deLe
gislação Social) 

o·sR. PRESIDENTE (.íoSé FrageUi)- O projeto de 
lei que vem de ser lido será publicado e remetido às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução--cuja leitura será 
feita pelo Sr. 19-Secretáfio. - · · 

É lido o segLiinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No I, DE I985 

Dispõe sobre a incorporaçio do! proventos de apo
sentadoria de servidores inativos do Senado Federai, 
da Gratificaçio de Nível Superior e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. J9 A Gratificação de Nível Slli)eriôr, institlií~_a 

pela Lei n~' 6.323, de 14 de aOril de 1976, coffi iis_modí_fi~ 
cações posteriores, incorporã-sé aoS ]froVentos dos servi
dores aposentados anteriormente à vigência: da ResO
luç-.lo n9 21, de 1980. 

§ J9 A gratificação de que trata este artigo não pode
rá ser paga cumulativamente çom qUalquer parcela in
corporada aos proventos e cuja percepção ou retribuição 
seja com ela considerada incompatíyel. . 

§ 2~'-- -0 disposto neste __ art1go _a_lcança os serv.id~r~s. 
que, se estivessem em ati v idade, seriafn benéficiados com 
a concessão da vantag_em, nos termos da 1egis1~ção_ ell). 

vigor. 
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicução. 
Art. 3'>' Revogam-s-e as disposições em contrário. 

DIÁRIO DO CONG~ESSO NÁCIONÀL (Seçi!O"I!) 

·JustificaçãO 

A Lei n"' 6.3.23, de 14 de abril de 1976, instituiU para os 
serVidOres do Senado Federal, à semelhança do adotado 
para a administração do Poder Executivo, pelo Decreto
lei n9 _.1.445, de 13 de fevereiro d~ 1976, GfatifiCãÇãO de 
AtiVldade, a ser deferida aos integrantes das Categorias 
de Nível Superior. Posteriormente- e ainda em atenção 
ao assegurado ao pessoal aposentado do_ Executivo 
(Decreto-lei n>? 1.709, de 1979)- o Senado editou a Re
.solução n"' 21, de 1980, em cujo Art. 7~'_prescreveu a in
corporação de~Sã. v-~i-ttagem aos-prÕventos de inatividade 
do servidor que Cotltasse tempo de serviço igual ou supe
rio-r ao fixado para aposentadoria voluntária, desde_que, 
ão se -inativa_r, ~ti_Visse- PercelieDdo a feferida _.~ratifi_
~açã_o, ~- res~alva e~t!l_import<~: pelo precei~uado lll? a~~-
10'2, § i>1 da C.ollstítuição Federal.· - - · · 

Agora, COrri o advento do Decreto-lei Ji9 7.184, de 16 
de abril de 1984, a garantia da incorporação_a<?~J~E:OVén-
tos dos servidores do executivo se ampliou, alcançando o 
-período anterior à vigência das normas autorizadoras da 
referida incorporação. 

O Senado deve, portanto, de igual modo, em obe_diên
çia aos princípios ínsertos nos a:i-ts: 98 e HJB, §-li' da 
Constffuição Federal, adotar o mesmo comportamento 
que fundamentou a edição da Resolução n'>' 21, de 1980, 
determinando a inserção, no regime de garantias de seus 
servidores aposentados, das normas assecuratórias da 
ampl~ _incorpc:rraçâó da. referida va~tagem - __ ora d~n~
minã"ãa ·orutllícação d-e NíVel Superior, por TorÇa do dis
Postó no capút do art. 5'1 da Léf ""' 6.9os, de 21 ~e maio 

--de 1981 -na forma prevista no Decreto-lei n~' 7.184, de 
1984, -

.SaÍa da Comissão Diretora, 2_6 de fevereiro de 1984 
_Moacyr Dalla 
· Henrique Santillo 
Lenoir Vargas 
Mifton Cabral 
Raimundo Parente 

O SR. P_RESIDENTE (José Fragelli) - O Projeto 
lido será publicado e em seguida ficará sobre a m~a. du
rante t~~ sessões ordinárias para r_eceb_i_n'lento de_ en;J._en-
das. •· - · 

Sobre a rrlesa, comunícações que vão ser lidas pelo Sr. 
\9-Secretário. 

· Slo -lidUs -aS Segúirltes- . . _, 
·renha-· à liõnra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o Regim-ento Interno e como único repre
sentante d~_m_inhaagr:emiaçªo partidária,_ qu_e contÍI_:ma~ 
reíà eXercef,-rle5ta CaSa, a Liderança do PartidO Tcaba-
Ihista Brasileiro. _ 
-·sâúl da~- sesSões, 4 de março de 1-985. _:,_Nelson Car~ 

neiP 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o· Regimento Interno e como único repre
sentante de minhã ugremiação partidária, que continUa
rei a exercer, nesta Casa, a Liderança do Partido Demo-
ciático TnibÚlhista. - -- --
=-sala _das SeSsões, 4 de março de 1985. ~ Roberto Sa

turDirio.-

Q S]l. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
fica._ciente. _ 

_A Presidência comunica que. não tendo sido aprecia
do no·prauJestabelecido no§ ]9 do artigo 55 _da Consti-_ 
tulção, os Projetas de Decreto Legislativo n>?s 50 e 51, de 

.1984-CN, referentes, respectivamente, aos Decretos-leis 
n~s 2.124 e2.122, de 1984, serão incluídos em Ordem do 
Dia, em regime de urgência, em 10 sessões subseqiientes, 
em dias sucessivos, conforme determina o citado disposi-
tivQ._constitucional,ln fine. · · 

Com este fim, a Presidência convoca os Srs. Senadores 
para tifna sessã-o ·conjunfã:a realizar-se hoje, às 18 horas e 
10 mlilutos, no plenário da Câmara dos Deputados. 

O sR; PRESIDEN'l'E (JOsé Fragelli)-:- Há ai-adOres 
inscritos pãra-·o períodO -de breves comuilicaçõeS. - -

Concedo a palaVra- ã-0 nobre-Senarlor Lourival Baptis
tã. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadõ
res: 

Tendo sido convidado pelo Engenheiro Edilson ·de 
Melo Távora, VÍce-Presidente Executivo da PE
TROBRÁS Mineração S/Á ..:_ PETROMISA, para so· 
lenidade de inauguração a se·r realizada amanhã, dia 5 de 
marÇo, ·do Complexo Industrial Mina-Usina de Taquari
VassOUras,- em Sergipe, destinada à extração e beneficia
mento do potá~sio- o denominado_Projeto Potássio,
entenOo ser oportuno tecer alguns breves· c-omentários., a 
respeíto dessa importante iniciativa. 

A referida sOlenidade será presidida pelo ilustre Minis
tro César Cais; C(Ue representará, na ocasião, o eminente 
Presidente João Baptista FigUeiredo. 

A concretização desse magno empreendimento muito 
contribuirá para que o Brasil se torne auto-suficiente em 
cloreto de potássio, insumo de vital importância para o 
desenvolvimento da agricultura nacional, até agora intei
ramente dependente das importações desse produto. 

Convém esclarecer que se trata de aproveitamento 
pioneiro e raciolial da primeirri mina de potássio do He
misfério Sul, absorvendO investimento da ordem deUS$ 
350 milhões de dólares, gerando cerca de 900 empregos 
diretos e uma produção inicialmente estimadã: em 
100_000 toneladas, que deverá atingir, em 1987, a--pro-
dução de 600.00(:) tom!IUdas/ano. -

Com a-im-plantação do Projeto Taquari-Vassouras, o 
Brasil passa a ser o único Pafs do HemisfériO Sul i pro
duzir potássio, a partir da mineração subterrânea de de
pósitos sedimentares profundos. 

Dos diversos minérios que contém potássio, a si1vinita 
-uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio 
-é a principal fonte de fertilizante de potássio na ituali-
dade. Ainda entre os minérios que contêm potássio está 
a carnalita, na qual estão presentes também magnésio e 
bromo. _ _ 

Os pro_dutor.es m.undiais são, no mo01~~to, a União 
Soviética -e o Canadá, que detém as maiores reservas e 
respondem por cerca de 60% da produção totaL 

Com a produção de Taquari-Vassouras o Brasil deixa
rã de ser um dos mai9res importadores mundiais de ferti
lizantes potássicos.- economizandõ aproXimadamente 
US$ 70 milhões de dólares., além de se transformar no 
primeiro produtor de potússi"o do Hemisfério SuL 
-Ao c.omunicar à_ Casa o auspicioso acontecimento, 

cumpro o dever de relembrar os diversos pronunciamen
tos_ que fiz, desta Tribuna, sobre a exploração das poten
cialidades de Sergipe no que tange à exploração de suas 
riquezas minerais. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, emi
nente Uder. 

O Sr. Aloysio Chaves- f:justo o seu júbilo peli inau
guração dessa usina de potássio no Estado qUe V. EX" re
.presentã-Co~ dignidade nesta Casa. ~justo, também, o 
júbilo nacional por este evento, porque como V. Ex~ sa
lientou, é a_ primeira usíila de potássio no Hemisfério 
Sul, e de fundamental importância dentro da indústria 
petroquímica brasileira -para o desenvolvimento do Pais. 
Há possibilidades realmente promiSsoras neste particu
lar, no Bntsil, porque outros _depósitos já foram identifi
cados também na Amazônia, capazes de servirem de su
porte paru a exploração industrial de um minério tão im
portante para o desenvolvimento nacional, mais em par
tic.:ular para a nossa agricultura. Temos grandes exten
sões d_e solos ugricultáveis no Brasil. mas a maioria, infe
lizmente, de fertilidade média ou buixa. Isto ocorre 
sobretudo na Am<tzônia e, n-o setor de fertilizantes, o 
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País tem feito um esfOrço mUito--grande para Se libertar 
dessa dependência estrangeira. O evento que V. Ex• assi.:. 
nala segue-se a uma série de grandes inauguraÇões de 
obras admirâveis q-ue foram completadas no final do 
Gõverno- do Presidente João Figueiredo. Destaco a pri
meira que se completou, embora iniciada muito ai1.tes, a 
Hidrelétrica de ITAIPU, e menàs de um mês_ depois, 
inaugurava-se a Hidrelétrica de TucuruL_Disse naqUela 
oportunidade que um país que inaugura a quarta maior 
hidrelétrica do mundo, que é a de Tucuruí, e a primeira 
sem dúvida, em porte nacional, um pafs que se lança-a
um cometimento dessa natureza, com êxito, não pode._ter 
o direito de ser pessimista. E agora se acrescenta a esse 
elenco, nobre Senador Lourival Baptista, o Projeto Ca
rajás em sua primeira etapa. Como V. Ex• sabe_, ê um 
grande projeto de natureza sistêrriica, que foi lançado em 
bases sótidas, muito bem organizado, planejado e execu
tado, como se verifico_u pela inauguração do Projeto 
Ferro-Carajás, que a imprensa brasileira registrou corilo 
um projeto altamente rentável, capaz de as_seg_urar de_n
tro em breve o retorno completo _de todo o Wtpita\ inves
tido nessa realização. E, hoje, V. Ex' traz para o conheci
mento da Casa o registro dessa fábrica de potássio ::m 
seu Estado._São sucessiVo.f_~Contecimcntos qu~ balisam, 
entretanto, de manei_ra singular, a História do cles~nvol
vimento ec_onômico deste Pafs. Congratulo-me cóm V. 
Ex' e_com seu Estado de Sergipe, mas sobretudo com o 
Brasil, por esse grande acontecimento. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Aloysio Chaves, pelo seu apart~ 
que em muito enriqUeCe este nOsso pronunciamento. 
Bem fez V. Ex• em salientar as grandes obras inaugura
das neste final, de Governo do Eminente Presidente Jo:il_Q 
Baptista Figueiredo: Itaipu, Tuc_uruí, Carajás e agora, a 
Usina Taquari-Vassouras onde irá ser explorado o po
tássio que proporciona-cá _divisas ao posso País- e um 
grande alento para a agricultUra no Brasil. 

Muito grato a V. Ex•, eminente Líder Senador Aloysio 
Chaves. 

Bastaria menciOnar, eritre OUtrOS; o= discurso que pro
feri no dia 3 de março de 1976, sobre a exploração das ja
zidas de sais inineriiis localizadas em Sergipe. 

Nessa ocasião, formulei um veemente apelo ao emi
nente Presidente General Ernesto GeiSel, e so1iciteí a in
corporação ao texto daquele meu pronunciamento, do 
Memorial que o então Governador José Rollemberg Lei
te encaminhou ao Chefe da Nação, documento que foi 
subscrito por toda a Bancada Sergipana na Câmara e no 
Senado, lideranças políticas e representantes das classes 
produtoras do Estado, todos reunidos em torno dessa 
reivindicação básica de Sergipe. 

O Sr. Jorge Kalwne- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço o nobre Se
nador Jorge Kalume, com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Não poderei silenciar diante da 
alvissareira informação que V. Ex• esiá trizelidO para 
esta Casa e para o Pais, referente à inauguração da usiila 
de potássio em seu Estado. Estou certo de que esse em
preendimento, ainda do atual Governo João Figueiredo, 
que teve a impulsioná-lo o trabalho atento de V. Ex_•, irá 
contribuir não s_ó para tornar o Brasil auto-suficiente 
dessa matêria-prima, como também para melhorar a si
tuação sóció-econômica do grande Estado de Sergipe 
que V. Ex' tão brilhantemente representa nesta Casa. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a 
V. Ex•, tambêm, eminente Senador Jorge kalume. 

V. Ex' foi um daqueles que desde quando chegou a 
esta Casa, sempre nos apoiou nos pronunciamentos que 
fizemos aqui desta tribuna, solicitando a exploração do 
potássio em Sergipe. os discursos que proferimos, não só 
no Senado mas, na Câmara dos Deputados quando lã es
távamos, depois do trabalho que encetamos como Go- _-
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vernador c, aqui, como Scilador, em dezenas de discur
sos que fizemos desta tribuna·e que estão neste op6sculo, 
quero dizer que V. Ex• foi um daqueles que sempre este
ve ao nosso lado e acreditou que um dia seria explorado 
o potássio em Sergipe. Muiio grato a V. Ex•, eminente 
SCiiadOr Jorge Kahlme. - - -

Os Anais _d() senado Federal regi~tram os sucessiVos 
pronunciamentos que fOrmulei sobre o assunto, convc:n
cidO de qUe o PiOjeto Põtássio transformai--Se-iii, dentfõ 
em breve;- em uma esplêndida realidade. 
_Associo-me, portanto, à justificãda alegria do povo 
~gipano no instante em que, em Sergipe, se inicia uma 
escalada_da mais altA significação no roteii'O do seu de-
senvolvimento industrial_, com reflexos em todos setores 
ela eçonom_i_ª' br<~:~ilei_r~ vinculada à produção. e comer
cialização dos fertilizantes indispensáveiS à moderni
zação e fortalecimCnto da a&ricultui-a, rias diversas re~ 
giõés d_o País. 

Presume·se que a médio prazo, com a produção dos 
fe~iiliz~J'!t~s_po_táss~os_deSergipe, o ?rasil ob~e~á_um vo
lume substancial de divisas geradãs~ pela exportação dO 
ljoduto. 

é _de ju~Eça relembrar, neste momento, o- integral;~~ 
_ paio do ex-Presidente Ernesto Geisel, que, inicialmente, 

como Presidente da PETROB_RÁS; encaminhou aó Pre
~~deri~e Garrastazú Mêdici expediente Para abertura de 
concorrência internacional para exploração do potássio 
sergipano, em abril de 1_971, assunto que abordei desta 
tribÜna em 14 de abril e, ·depÕis,-já como PreSidente da 
República, em 1977, criando a PETROMISA, o que veio 
aciona(o processo da exploração dos recursos mirierais 
de Sergipe. 

Ocorre-me, também acentuar que, no dia 20 de agosto 
de_l982, dei_conhec_im~n_1Q à Casa da primeira extração 
de potássio em Taquari-Vasso_uras, a uma profundida
de de 438 metros, no poço Sbaft, com a retirada de três 

_ torl..!;:l.acla,(_qe~ silviuita: Esta.vam presentes, na oportuni
dade, o ex-Governador Djenal Tavares de Queiroz, o 
Vice-Presidenle _Executivo da PETROMISA, Engenhei
ro &lil!_on -~_Melo T;!yor-ª_ e outra~ autoridades. 

Não seria lícito deixar de fazer uma referência à a
tuã:ção do ex-Ministro Shigeaki Ueki, então Ministro 
das Minas e Energia, que muito contribuiu para o adven
to do Projeto PotásSio. 

É digno de relevo o desempenho do ex-Governador 
José Rollemberg Leite, o qual lutou com invulgar tenaci
dade pela execução do Projeto Potássio, tomando provi
dências para consecução desse objetivo, tendo as obras 
prosseguido no Governo Augustõ- Franco, que se con
cluem no Governo João Alves Filho. 

Agora ao completar dois anos de gestão o Governador 
Jo~Q Alv~s Fjlho, queJ,ambém muito_se interessou pela i
niciativa, vê' concretizãda em seu Governo uma das 
maiores aspirações do povo sergipano, com o qual nos 
congratulamos por seu intermédio. 

Desejo felicitar o Presidente da PETROMISA, Paulo 
Vieira Belotti, e o Vice-Presidente Executivo da PETRO
MISA, Engenheiro Edilson de Melo Távora, cujos es
fofços foram decisivos para o bom andamento das 
obras, não medindo sacrifícios, reSolvendo díficuldades 
de toda espécie, no sentido de acelerar a plena execução 
do Projeto Potássio, cuja realização muito deve a s~a ca~ 
pacidade empreendedora como técnico e-acfutinist~ãdõr 
de reconhecida competência profissional. 

Desejo; também, feHcitar o Engenheiro JOSé FraliCiSco 
Barreto Sobral, Chefe do Escritório da PETROMIS,. 
em Sergipe, pelo esforço desde _o início- manifestado pela 
solução do problema, bem como toda a equipe, do mais 
graduado aos mais humildes servidores, que contri
buíram para o pleno êxito dos trabalhos realizados. 

Não poderia deixar de mencionar a permanente cola
boração e o irrestrito apoio do Presidente João Baptista 
Figueiredo, que, inclusive, visitou o canteiro de obras ao 
ensejo dC-Uniã de suas viagens a Sergipe, em- 21 de n_C..,. 

venl.bro-de 1980, demonstrando maior interesse pelo em
preendimento, do qual decorrerão benefícios de toda or
dem, não s-omente para Sergipe, como para todo o País. 
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Ao concluir, faço questão de associar-me a alegria do 
povo sergipano, pelo muito que o Projeto Potássio signi
fica,. como fator decisivo ao seu desenvolvimento. 

Sinto-me, na verdade, recompensado ao verificar que, 
tamb~m, contribuí, no limite das minhas possibilidades, 
contando sempre aqui com a solidariedade de eminentes 
Senadores, tios muitos pronunciamentos que formulei 
d~ta tribuna, me estimulando com os seus apartes,que 
ffiuito me ii:tcentivciram a prosseguir na luta pela rcali· 
zação deste magno empreen·dimento. (Muito bem! Pal
mas. O orador ê cumprimentado.) 

Sr. Presidente, solicito a incorporação no texto destas 
considerações, de documentos que contêm valiosas in
formações sobre o Projeto Potâssio, na multiplicidade de 
seus aspectos. _ 

São os ·seguintes os documentos a que me refiro: 
1. Expediente que entreguei ao Presidente Ernesto 

Geisel no Palácio do Planalto, em 3 de fevereiro de 1976, 
quando por ele fui recebido em audiência. 

2 ..... 0 Potássio e o _Petróleo na Constituição da PE
'IROMISA. O Proj~to de Taquari-Vassouras"-- tra
balho de autoria do Geólogo Gerson Fernandes publica
do na Revista especíalizada Mineração Metalúrgica n" 
460. 
. 3. Reportagem .. .-.A Primeira Mina de Potássio do 
Hiffiísféiío-sur·. pUblicada na ieVista. "Brasil Mineral'', 
Ji9 13, de dezembro de 1984. 

4. ReportagCm. "Projeto Potássio: O país- no rumo 
da -lrldependência", de Livia Alvares Pedreira. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTlSTA EM SEU DISCURSO: 

EXPEDIENTE ENTREGUE PELO SENADOR 
LOURIVAL BAPTISTA AO PRESIDENTE ER
NESTO GEISEL, NO PALÁCIO DO PLANAL
TO, EM 3 DE FEVEREIRO DE I976. 

Brasília, 3 de fevereiro de 1976. 
Eminente_Presidente Geneial Ernesto Geisel, 
O problema da exploração das jazidas minerais exis

ten_tes em Sergipe ê, atuatmente, a questão para a qual 
mais se voltam as preocupações e as esperanças do Go
verno e do povo sergipano. 

O Governador de nosso Estado, Dr. José Rollemberg 
-Leite, dele tratou com Vossa Excelência, em audiência 
realizada em 15 de maio do ano próximo passado, como 
o tem feito junto a órgãos ligados ao assunto. 

Como Senador por aquele Estado, participo daquelas 
preocupações e partilho as esperanças, que todos nutri
mos, de que não tardará o equacionamento definitivo da 
questão. E procuro, em sintonia com o nosSo Governa
dor, juntar, em favor disso, o esforço, o interesse e todo 
o empenho de ininha ação parlamentar, certo de que s6 
beneficies dele advirão, nãõ só para Sergipe, ·como para 
todo o Brasil. 
~ nesse ..sentido que me dirijo a Vossa Excelência, ex

pressando as expectativas dos sergipanos;-que anseiam 
há muito pelo pronto aproveitamento daqueles recursos 
mineraiS. 

Permito-me juntar cópia de alguns discursos que pro
feri no ano passado e que dizem respeito ao caso. 

VaJh_o-me_ da oportunidade, Senhor Presidente, para 
reafirmar a Vossa Excelência a segurança de todo o meu 
respeito e admiração~ ~ Lourival Baptista. 

O Potássio e o Petróleo 
na Constituiçio da Petromisa 

O Projeto de Taquari-Vassouras 

Gerson Fernandes 
A PETROBRÃS, no dia 5 de abril de i965, enviou ao 

Ministro das Minas e Energia ofício comunicando ades
coberta de carnalita (KClMgCP. 6H 20) no campo de 

O geólogo Gerson Fernandes é assessor da Revista Mi
neração MetalUrgia, para assuntos de Petróleo. 
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Carmópolis~ cujo desenvolvimento se iniciara~_ O intere&
se por esse sal foi provocãdo- pelõ geólogo Gerson Fer
nandes, então Supervisor de Geologia de Subsuperfície 
"do Departamento de Exploração da PETROBRÁS. 

Em 22 de abril de 1965, pedia a PETROBRÁS ao Mi
nistro, a adoção de medidas hábeis relativas à elabo
ração pela PETROBRÁS de um plano de pesquisa e la
vra dos sais de potássio de Carm6polis, pedido esse reite
rado em janeiro de 1966. 

Os primeiros ensaias químicos de amostras de teste
munho dos sais de potássio foram realizados pelo Insti
tuto Nacional de Tecnologia visando a identificação dos 
sais de potássio. Assim, a carnaliia foi identificada em 
abril de 1965 e a silvinita em Outubro de-·1965, :Sraças aõ 
interesse pessoal do Dr. SilviO Froes AbiC.u, então Dirc> 
tor daquele Instituto, destael\ndo sua importância eco
nômica para o País. 

Com a descoberta da siiVlniti, seiS meses depois da 
carnalita, a perspectiva do aproveitamento cconômico 
da jazida dos sais de potássio de Sergipe aumentou sensi
velmente, redobrando o interesse da PETROBRÃS. 

Nessa época, uma empresa de mineração,· a CO
FERK, contando com a assistência técnica da Salzgitter 
(Alemanha), apresentou plano ao GEIQUIM e à SUDE
NE, pretendendo industrializar a carnalita de Carmópo
lis, requerendo ao DNPM a concessão da área, corres
pondente, então, a grande parte do campo de Carmópo
Iis. 

O Prof~sor Richter Bemburg, contratado pCía PE
TROBRÃS, no período de 12 a 19 de novembro de 1965, 
estudou os testemunhos·de sondagem dos sais de Cannó
polis e, na Alemanha, elaborou um relatório que foi a
presentado à Diretoria da PETROBRÃS, em fevereiro 
de 1966. 

Com base nas recomendações do Professor Richter, a 
PETROBRÁS elaborou U:JD.' plano de pesquisa da silvini
ta, na área adjacente de Carm6polis, com o objetivo de 
estabelecer uma reserva segUra de silvinita. 

O Governo de Sergipe, pe1a Proposição n' 4, enviada 
ao Conselho Deliberativo da SUDENE, propôS~ a for
mação de uma Sociedade de Economia Mista para ex
plorar os sais de potássio de Carmópolis. 

Por esse tempo, na defesa dos princípios da Lei n' 
2.004, a PETROBRÁS buscava fixar sua posição políti
ca, defendendo o direito de organizar uma sociedade 
com a finalidade de pesquisar e de minerar os sais solú
veis de Carmópolis, na área sedimentar retangular 
abrangendo o campo de Carm6po-lis, com cerca de 
30.000 hectares, alegando ter sido a primeira a manifes~ 
tar, perante o Ministério das Minas e Energia, pedido de 
pesquisa e lavra dos sais de potássio_ e de magnésio de 
Carmópolis. 

Logo, a Diretoria ExecutiVa da Petrobrás, pai iniciati
va do saudoso Diritor GiOniSiõ- C. I:tarrOso-,-dC:cidiu que 
um grupo de trabalho estudasse a conve.niência da em~ 
presa constituir uma subsidiária para industrialização de 
alguns desses sais. 

Em fins de 1965, por dêterminação da Diretoria da Pe
trobrâs, o engenheiro de Minas Pedro -de Moura, ex~ 
Superintendente do Departamento de Exploração da P~ 
trobrás, foi mandado visitar os principais centZ.os minei~ 
ros de sal-gema e sais de potássio do mUndo. -

Em 20 de setembrO de 1966, seu volumoso relatório de 
viagem, ricamente-ilustrado por fotografias, ",abordando 
os mais variados aspectps dos sais de potâssfo e do- Sát:'"~ 
gema, foi apresentado à Diretoria Executiva da Pe
trobrás. Em conseqttênci~ ime~~ata dessa viagem, o Ins
tituto de Gliwice da Polónia, dcpoís_de examinar os tes
temunhos de carnalita que lhe foram enviados pelo Dr. 
Silvio F. Abreu, apresentou à Petrobrâs um plano com
pleto de sua industrialização. 

No dia 6 de julho de 1966, o Governador do Estado de 
Sergipe havia proposto a criação de uma empresa de mi
neração, Fertilizante do Brasil S.A. --FERTIBRÃS, de 
economia mista, que se encarregaria da itidustrialização 
dos sais de potássio de Sergipe. 
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Em i6 de a&ostÕ de--1967, pelo Decreto 61. 167,- o Go
verno Federal resolveu declarar Reserva Nacional dos 
Sais de Potássio e de Sal-gema, na Bacia Sedimentar de 
SerSipe, de Sergipe, uma área de cerca de 425 quilôme
tros quadrados, compreendida pelos paralelos 100 35" 
12" e_ 10° 42"-00" e pelos meridianos de 36° 35" 00" e 37° 
15" 15", dentro da qual se encontram os campos de pe
tróleo de Carmópolis e de Siririzinho. Por esse decreto, o 
DNPM ficou incumbidO de realizar, nuin prazo de dois 
anos e c-om exclusividade, as pesquisas daqueles sais, 
com o objetivo de determinar o verdadeiro valor das o
corrências. --

A deCiaiação da Reserv~--Nacional decor.reu principal-
. mente da impoSsibilidade de se caracterizar, a priori, a 

independência e a compatibilidade do desenvolvimento e 
da livra do petrOleo Com as pesqu-isas e eventual explo
ração daqueles sais minerais. 

Baseados nos dados geológicos e geofísicos e de s_on
dagem, até então obtidos pela Petrobrás, na mesma área, 
organizou-se, no âmbito do DNPM, sob a direção do 
Díretor Fraricisco MÕacyr de Vasconceilos, com a nossa 
participação, um grupo técnico encafregado de elaborar 
e executar o Plano de Pesquisa dos Sais de Potássio e do 
Sal-gem~ da área da Reserva Nacional. 

L>ecorridos os dois anos estabelecidos naquele decre-
to, o DNPM apresentava aO Ministro das Minas e-Ener
gia subStanciáso re~t_ÓfÍO, -não faltando, inclusive, os re .. 
latórios de pesquisa tecnológica desenvolvidos, no perío-
do, pelo Instituto Battele e pelo Hazen Research Inc. 
Não se fez menção ao relatório da Polôni-a sobre a cama
lita. 

Por volta de 197Ó, a CPRM, apoiada em dados de 
poços da Petrobrás, requereu ao DNPM as demais áreas 
adjacentes com saiS: d_e potássio e sal-gema. 

No Relatório Final do Projeto Potássio, elaborado 
pelo engenheiro de Minas Irnack Carvalho do Amaral, 
recen~emente falecido, o DNPM chegou apenas às reser
vas indicadas d3queles Sais solúveis. Na área mais favo
ráVel para mineraçãO, a reServa indicada de silvinita, na 
hipótese ~ mineração subterrânea com 70% de recupe
ração, era de: 16 milhões de toneladas, em termos de 
K20. Trata-se da área- de Santa Rosa de Lima, onde a, 
Silvinita ocorre d~[_ltro de espesso pacote de sal-gema. 

O relatório assinalava tamb~m que outra fonte de po
tássio que se tinha era a cafnaJita, que contém apenas 
17% de K20. Esse mineral, dada a sua solubilidade, po
deria ser pr~duzido simplesmente por solução. Eventual
mente, pode ser usado como fertilizante natural (institu
to de Pesquisa Agrícola de Campinas), desde _que não so
fra transporte muito 1ongõ~ e Ç t_arnbém fonte de magné
siO metálico (Instituto Battele). Só na_·á~ de T~q!!ari, 
e.o'!'_olv~pdo menos de 20 quilôilletros q-uadrados, há mi
lhões de toneladas de rocha carnalítica e taquídrítica. O 
relatór~o, de nossa autoria, intitulado Os saís i:li magné
siQ(ie Tatjuari- A_nálise Quantitativa Sinergética e Siste
mq de Proreção dos Campos Vizinhos, foi divulgado, Par
cialmente:, pela Revista MINERAÇÃO METALUR-
GIA. em 1975.. .. . . 

Por decreto governamental, a CPRM foi autorizada a 
licitar as jazidas_ de sais de Carmópolis, todas com reser
vas indicadas e não !fiedidas. A primeira _licitação~ não 
teve s.ueesso. 

Em- dezembro de 1972, a KALIUM (ligada ao Grupo 
Lutne), associada obrigatoriamente à Petro(Juis_a, 
tornou-se detentora dos direitos de lavra das jaZidas do_s 
sais de potâssio de Sergipe. . 

- Em 1973, a Petrobrás, em face dos novos níveis do 
preço do petróleo, resolveu interferir em pequena parte· 
da área anteriormente Iib~rada, por haver nela possibili
dade de ocorrência de óleo em fraturas do embasamento 
"cr"íStalino. _ . _ 

Desde fins de 1972, quando se concretizou a licitação 
das_)azidas, três grupos passaram a es.tudar, separada
mente, cliveE_S'?S aspectos técnicoS e geológ1cos do apro
veitainento âos sais solúveis de Sergipe. 

A CPRM destacou o geólogo José Fonseca, da Resi~ 
dência de Aracajú, para investigar, em detalhe, as 
secções estratigráficas dos evaporitos. 

A Kalium, sOb a coordenação do engenheiro Sandoval 
CarneirO de"Aimeida, -que fora chefe executivo do Proje
to Potãssio, contratou diversos especialistas norte ameri-
canos. 

A Petrobrás recrutou alguns geólogos do DEXPRO e 
fonnou, com professores norte-americanos, uma Escola 
de Geólogos Especialistas em Evaporitos, elaborando 
novos mapas geológicos e substancioso relatório. 

Nesse interinl, a Comissão Organizadora do Congres
so-da Sociedade Brasileira de Geologia em Aracaju, Ser
gipe, procedeu à Publicação dos trabalhos apresentados 
ao Simpósio SObre evaporitos, realizados nessa ocasião, 
com destaque dos sais de potássio de Carmópolis e da 
ilha de Matarandiba (Bahia). 

.Em março de 1974, a Kalium elaborou o trabalho Es
tudo de viabilidade técnico-.fmanceira para implantação de 
um complexo industrial em Sergipe; visando a produzir o 
cloreto de potássio pelo processo de coprecipitação da 
carnalita, silvinita e taquidrita, processo esse não utiliza
do ainda em escala industrial. 

Embora tenha realizado uma Assembléia Geral para 
aumento de seu capital social, a situação financeira da 
Kalium parecia insustentável. Pelos seus estatutos, a Ka
lium era constituída por dez acionistas (pessoas fisicas), 
com uma ação ~da um, e por uma pessoa jurídica, a Co
minerium Mineração S.A., que, por sua vez, era uma as
sociação da Contai com a Lume S.A. Daí dizer-se que a 
Kalium era sustentada pelo Grupo Lume, cuja desinte
gração, -amplamente divulgada pela imprensa brasileira, 
levou de roldão a Kalium. 

Convém relembrar que dentro da Petrobrâs os pontos 
de vista dos geólogos, engenheiros de minas e engenhei
ros de reservatórios (pretróleo), muitas vc:zes, entravam 
em conflito, abertamente, principalmente no que diz res
peito à mineração pOr solução dos sais solúveis nas vizi
nhanças dos campos de petróleo. 

Apesar de tudo, em novembro de 1974, a Petrobrâs e a 
Kalium haviam feito três acordos básico~: 

a) acordo dos acionistas (50% Petroquisa e 50%_Co-
mineriUm); -

b) noVo eStatuto da Kali um já com o atendimento 
das exigências da Petrobrás através da Petroquisa; 

c) contrato de compra de ações da ComínCrium pela 
Petroquisa. 

--Etrl agosto de 1974, processavam-s-é geStões entre a ~e
trobrâs e o ConselliO-Nacional de Petróleo, no sentido de 
se demarcar a área de lavra para a Petroquisa e Kalium. 
Galeria com teto de halita, junto ao fundo do poço de ex
tração, 

Em julho de 1975, sugeríainos a abertura de shaft para 
mineração do sal-geirla na ârea triangular formada pelos 
poçOs ST- l, SZ-64 e SZ·52, onde esse sal é encontradQ a 
300 ineiros de profundidade e seria destinado especial
rrienti: à fábrica de ·oarrilúa da Âlcalis em Sergipe, um 
projeto~ por todos os aspectos, superior ao do Rio Gran
de do Norte. Sugeríamos, tambêm, fa.ce os estudos do 
Battele _e do Haz.en_, a produção do magnésio inetálico a 
partir dos sals de magnésio. 

OUtra sugestão_ então veicUlada foi a implantação de 
uma mina piloto por solução da_silvinita de Santa Rosa 
de Lima (500 metros de profundidade), combinada, atra· 
vés de mineroduto, com outra de carnalita na área de Ta
quàrl, envolvendo o processo de coprecipitação. 

Nos últimos anos, a KALIUM e a PETROBRÃS tra
balharam em direções opostas, até que o Governo fede
ral, por decreto, criou a PETROBRÁS Mineração S.A., 
para resolver o problema dos sais solúveis de Carmópo
lis e de outras áreas semelhantes em todo o território na
cional. 

Desde o início, a PETROM!SA preocupou-se com _a 
::- Sllvinifa de Ca:rm6tJolis. PrOjetou _e abfiu dois shafts na

área e se_prepara_para beneficiar a silvinita a fim de pro-
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duzir o cloreto de potássio programado pira· iníêio-d:e -
1985, 

Por fim, visto -a resei'-vã-de silvinita de Carmópolis ser 
insuficiente piua- as neCesSKLades nacionais, em acordo 
com a CPRM, a PETROMISA vem executando, tam
bém, um vasto plano de_sondagem para silvinita do Mé
dio Amazonas, na área âo rio Madeira, ondejá tem dois 
depósitos bem definidos por sondagem. A faixa potássi
ca se estende de Nova Olinda a Faro, com um potencial_ 
de mais de 10 bilhões de toneladas, uma das maiores ri
quezas minerais da Amazônia, com ·um valor estimado 
global de 50 hilhões de dólares. 

BIBLIOGRAFIA 
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Edilson M. Távora, no CluBe de Engenharia, Rio, 
setembro/84. 

4. Projeto Potássio. O País no Rumo da lnt1ep..f_ngé?l
cia. Revista A Construção n<:> 215 - julho/84_. 

O Projeto de Taquarl~Vassouras 

Pela exposição anterior, vimos que, afinal, a PE
TROBRÁS criou a PETROMISA, em 1977, com cYobje
tivo de pesquisar e lavrar s_ubstâocias minerais em âreas 
sedimentares brasileiras, on:de haja QU tenha havido _att-, 
vidade exploratória à b_u_s_ca_ de petróleo, visando a pro
ver o beneftc_iãmento, a industrialização e a comerciali
zação de substâncias riiine_r_a_is e _seus produtos. Desta 
maneira, as informações -obtidas_na prospecção do pe
tróleo, princiPalmente aquelas referentes às áreas· dos 
campos de petróleo, podem conduzir, em última análise, 
ao aproveitamento seguro das substân~ias minerais~ 
Nesse caso, estão os sais de potãssio de Sergipe e da 
Amazônia. 

A PETROMISA utiliza, em seus trabalhos, dad_os e_ 
modelos geológicos-desenvolvidos na pesquisa de óleo e 
vale~se, freqUentemente, do _qUadro têcnico altamente 
qualificado da PETROBRÃS, assim como de stias_ son- -
das e material de apoio. No caso do potãssio, pratica
mente todas as descobertas oconidas, nos últim9s 50 
anos, decorreram da prospecção do petróleo. 

Os maiores_ esforçoS da-PETROMISA estão serido di
rigidos para a pesquisa e [avra dos sais de potássio; trata
se de um fertilizante ainda não produzido no País. A PE
TROM.J:SA distribui seus trabalhos de prospecção, parti
cularmente, para as áreas de Taquari-Vassouras, em Ser~ 
gipe, bem co_mQ nas ~reas de silvinita do MédiQ Amazo
nas. Presentemente, na ãrea de Taquari-Vassouras, 
registrou-se um evento importante, quai seja a abertur.a 
dos shafts de.mín~::ração~ A silvinita de Sergipe, depois de 
beneficiada, gerará um terço de silvita, ou cloreto de po~ 
tássio, dois terçOs de cloreto de sódio, que por um sal
mouroduto, será lançado diretamente ao mar, sem ne
nhum dano ambiental. 

Com investimentos totais da ordem de 300 milhões de . 
dólares o Projeto Taquari-Vassouras localiza-se entre os 
campos de petróleo de Sirizinho e de Carm6polis, nas 
proximidades do poço CPX-1-SE, descobridordas duas 
camadas de silvinita, a 40 quilómetros de Aracaju, foi di
mensionado para produzir meio milhão de toneladas 
anuais de cloreto de potássio. 

A MINA 

A. mina de potássio de Carrnópolis ou de Taquari
Vassouras é certamente uma das mais modernas do 
mundo. Segundo o engenheiro-de-minas Antônio s--:-Fer- _ 
rari, as minas de carvão-e de ouro :)!.lbterrâneas dç Brasil, 

DJÁRIU DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

ex.ístenres há mais d_e: cem anos, estão em plano secun
dário em relação à mina de potássio de Sergipe, que se 
destaca pela sua concepç-ã-o moderOa e pelo emprego da 
automação. O consórcio Paulo Abib-:- M_DI?A foi o rçs
ponsável pelo planejamento geral da mina, cu]a vida útil 
está estimada em 3_0 anos, dispondO de rede_ dupla de ga
le_ri~s d~ d~envo_lvimenlo e ex.plotaç~o dl? minério, uma 
para transporte e Outra para ciré"ulaç--do de v"éículos e de_ 
ar. 

O mêlodo de layra empregado é o de câmaras_e pilares 
l~ngoSCom .12m de largufa_e 110m de comprimento, po
dendo atingii a 7 metros de altura. A silviflita, n.il. minã, 
tem -pouco~-mais de-:Srri -de eXpissura, mas na.reaHdãde, 

_es_t_á_c_o_n__s__ill_uída por dois leitos, respectivamente, com 10 
e 12 metros de expessura, separadas por uma camada de 
halita com 4 metros de expessura. Inicialmente, será la-

- vrada a camadasup_erior, dada a sua posição estratigráfi
ca favorável, pois a inferior assenta diretamente sõb.re 
Uma_ cai:iiadà itlcO-tripetente de taqutdrita, cuja lavra será 
defiriidã tãowsomeilte após oS resultados dos_es_tudos de_ 
mecâriica d~ focha_ e de experimentos de mirieração in si
tu, concomitante~ente_c_om a_lavra da camada superior. 
Qmínério _eslá a-soo-metros de profundidade e será la
vrado por processo mecâniCo automatizad_o e cont.rolado 
por computadores. 

Para alcançar os níveis de silvinita (mistura mecânica 
de cloreto de potássio e de sódio), for_am aberto& dçis tú-_ 
-neis verticais. Du.cante as escavações não falt_a_ram obstá~_ 
culo-s,-dqS qu3is o-fiais grãve foi a existência de camadas 
de roc_has arenítícas ·saturadas Qe água, sob fo_rte pr~ssão 
hidfoStática'." Ex-austiVO-s testes de "fâbôratório e d1versQ§_ 

-ex.periffieritos, dese-nvolvidos no local, comprovaram ~ã 
eficiência da operaçã<rd~ utilizãção de resina epóxica in
jetada nos arenitos ãqu!feros, font:tando anéis·--de ve
dação perfeitos e seg~ros. Foraminjetados 300 millitrõs 
de resina. Uma tecnologia inteiramente desenvolvida 
pela PET~OMISA. Foi em agosto de 1982 que os dois 
shafts atingiram os níveis de·--silvinita, O qUe eilsejOiJ~a
primeira--extração, embora simbólica, de minério de po
tâssio rio Brasil. 

A operação do complexo mineiro, a 500 _metros"- d~ 
pfOTUildidade,-inclui sistemas de sensõ-res; tfanSdutores e
uSO de microcomputadores e monitoi'ação. Na mina, fo
ram -oõServaâãs exsudações menores de gás combustível, 
umá-dezena delas, nas superfícies do sal.- A presença do 
gás impediria a descida de equipamentos elétricos não 
blindados devido ao risco de explosão. A instalação de 
eqUipam-entO de_ telemetanometria permite a captação de 
qÚalquer presença de metano na mina, deslocando_~auto· 
ma_ticamente to9a máquina elétrica. 

A presença de gãs inflamãvel na mina torna impres
ci-ndível um rígido -trabalho de segurança. Todo ope
rário, antes de iniciar o trabalho no subsolo, passa por 
uma semana de treinamento1 através de aulas e filmes, 
aprendendo a se comportar frente a problemas como de
sabamentos, inundações ou incêndios. A segurança da 
mina dispõe de uma brigada composta por dez homens 
para cada .um dos três turnos de trabalho, bem treinada, 
responsável pe_lo controle dos acidentes. Em nichos das 
paredes haver-á estoque de oxigénio isolado põ-r portas 
corta-fogo, possibilitando, em casos de incêndio, a 
sobrevivência ~os operários pelo menos por 24 horas. As 
condÍções de trabalho no interior da mina não são muito 
diferentes cta s~Perfície. com a ventilação ror~da e re
frigeração, a temperatura mêdia da mina deverã ser de 
27 a 28°C. Os fluxos de ar são controlados diariamente. 
Na mina hã um salão de franca segurança, onde será per
mitido fazer todo tipo de solda, tirar fotográfias e usar 
relógio de _quartzo. 

Atmox.arifaaos, oficinas de riia-illltênção, garagenS, en
fermariaS, são apenas algumas das diversas áreas em 
construção no interior da mina subterrânP.a, que disporá 
de uma rede dupla de galerias a estender-se por 25 quilô
metroS. Através dessa rede, um sistema de ventilação 
completo ro~ç; ~ circ~lação do ar por todos os' locais de 
ti@alho. _ 

Março de 1985, 

Também será uisratado um silo de estocagem com ca
pacidade de 15 mil toneladas de minério e três Qutros, de 

-apoio, cada um para 350 tOneladas, interligados por um 
sistema de correjas tral)sportadoras. De resto, pela mina, 
cir_cularã uma frota de mais de 50 veículos, inclus_ive ca~ 
minhões a diesel e elétricos para transporte de pessoal e 
m<~:tert~J, máquinas extratoras, pás-carregadeira~, empi-

- niitctei_ras,_em Suma, um- elenco de sofisticados e pesados 
equipamentos de mineração subterrânea, alguns dos 
quais especialmente equipados para controle de presença 
de gás no int~rior da mina para evitar explosões. 

A USINA DE BENEFICIAMENTO 

Está dimensionada para produção anual de meio mi
lhão d_e tone:lad~s de fertilizante potássico, a partir de 
cercá-de dóis -milhões de tOneladas anuais de silvinita ex
traídas da mina. Um conjunto de ediõcios industriais e 
de-apólõ começa a ser Crguido em fase finial em torno da_ 
ustn:a, onde também se agregam outras instalações de 
infra-eS:tru.tura já construfdas, em sua maiOr parte. O mi~ 
nérlo é trazido da mina pelos elevadores elétricos a uma 
velocidade operacional de 8 metros por segundo, trans· 
portando 390 toneladas de silvinita para a superfície 
onde chega com uma granulometria aproximada de J 5 
mitfmetros, indo direto para a estaç~o de britagem. De· 
pois segue para o edifício de moagem, preparando-o 
pãrá ã operação de notação, quando se dá a separação 
do cloreto _de sódio da siJvinHa. Para cada 75 toneladas 
de cloreto de sódio serão obtidas 25 _toneladas de cloreto 
de potássio. 

Depois da secagem, a sih'ita (cloreto de potássio) vai 
para a concentração nas três granulometrias industrial· 
mente exigidas pelo mercado. A estocagem do minério 
beneficiado_ dar-se-á em três galpões e daí ao prédio de 

~- expedição, onde há pequenos silos operacionais para ali
mentar os caminhões e carretas que levarão o fertilizante 
ao comêrcio. 

PETROMISA 
O POTÁSSIO 11; NOSSO 

Com inabalável determinação e espírito de persistên
cia, a Petromisa vem demonstrando toda a sua capacida
de de trabalho, implantando em Taquari-Vassouras, a 
primeira niüui de potássio do Hemisfério Sul. 

É a Petromisa superando as mais adversas condições, 
formando especialistas em mineração Profunda e dirigin
do os maiores esforços rumo a uma sensível redução de 
nossa dependência externa desse insumo, essencial para 

- a agricultura. 
A Pohlig-Heckel do Brasil sente-se honrada em parti

cipar desse empreendimento, fornecendo a máquina de 
ex.tração do poço n~ 2 e mais de 7 kms de transportado
res subterrâneos - equipamentos a prova de explosão 
- e duas recuperadoras raspadoras do tipo portal. 

_Cumprimentamos o Dr. Edilson de Mello Távora e 
toda a equipe da Petromisa que, envolvidos em um pro
jeto pioneiro, Onde são exigidos o mais alto grau· de quap 
lidade e avanço tecnológico, tomaram realidade um ver
dadeíro- desafio_. Agora, o potássio é nosso! Por tantos 
mbitos, parabens Petromisa, a EMPRESA MINERA
DORA DO ANO. 

A Primeira Mhla de Potássio do Hemisfério Sul 

A- PETROBRÁS Mineração S.A. (Petromisa) estâ 
dando os retoques finais nó projeto Taquari-Vassouras, 
que será oficialmente inaugurado em meados de feverei
ro do próximo ano. Mas, já a partir deste mês, o em
preendimento entra em regime de pré--operação, para 
ajuste nos ec[uiPanTentos e nas diversas etapas do proces
so de produção. 



Março de !985 

Envolvendo investimentos da ordem de US:S 300 ffii-
lhões, esse projeto permitirá, ~a partir do próximo ano, a 
produção de 600 mil tjano de. cloreto de potássio, possi
bilitando ao País uma economia de divisas calculadas em 
cerca deUS$ 70 milhõesjano. Com isto, o Brasil torna
se o primeiro produtor de fertilizante potássico do He
misfério Sul, abrindo o -ciminhõ--para a elimimlção de 
uma dependência que tem se tornado crónica ao longo 
dos anos. 

As obras de implantação de Taquari-Vassouras foram 
iniciãdas eril julho de 1979, qu;:mdo foram feitOs os pri
meiros trabalhos de terraplenagem e iníciõ de escavação 
dos sbafts de acesso à mina. A maior parte do seu coffi
plexo produtivo está situada a 500 metros da superfície e; 
para sua implantação, a empresa-enfrentou inúmeras di
ficuldades técnicas, mais párticularmente na parte de mi
neração. 

Gases e Água 

Além de estar situada a gl-ande Profundidade, a mina 
encontra-se em uma zona ge_ológica onde há ocorrência 
de gases explosivos, como decorrência da existência de 
campos petrolíferos em sua proxiinidiÚI.e. Outra diticlli
dade enfrentada foi a possibilidade ~e inuridação, já que 
havia, na região de lavr·a,- forma-çÕes aqllíferas qúe._se 
constiruiam em verdadeiros -rioS subte-r-ráneOs. 
Somaram-se a isso sérioS problema-S de m.ecânica de rO
cha, como a proximidade da taquidrita, situada Iágo 
abaixo da camada de minério ã sef extrafda. Essa roçh_a, 
além de ter um comportamento pouco conhecido -
nunca foi minerada - ê altamente higroscópica (tem 
grande afinidade pelo vaPor de âgua) e de baixa resi_stên
cia mecânica e não deve ficar cm cõ.tltatO com o ar· at
mosférico. 

A existência de lençóis aquífei-õ-STiouxe dificulêiades 
principalmente aos trabalhos de abertura dos sbafts, 
cujo comprimentO equivale ã. um edífiCTo -de 160 -andares 
e que fazem a ligação, entre a mina e a suPerfície, através 
de elevadores especiais. Essas camadas aquíferaS, cOm 
espessura de 50 m, localizavam-se entfe .330 -a 380 metros 
abaixo da superfície e estavam impregnadas de água 
agressiva a grande pressão, com elevãda concentração de 
cloretos, alta temperatura e gâs sulfidrico em dissolução. 
Para evitar a invasão da água nos sbafts, foi necessário _ 
criar uma barreira impermeável ao redor- dos mesmoS~
Isto exigiu a injeção de 300 mirlitros de resin-a epóxica, 
especialmente adaptada às condições ambientes através 
de exaustivos testes de laboratóriO e diversos experimen~ 
tos realizados na própria obra. 

Mas não foi apenas isso, pois os sbafts também exigi·
ram trabalhos de revestimento com concreto especial, 
sendo que na região dos aquíferos teve de sei--feito reves
timento duplo, com mais de 1 m de espessura. Foram 
também introduzidás anéis de aço soldados_ em seu inte- _ 
rior, com proteção catódica conira 'corrosão. Ainda cOm 
vistas à seguranç-a dãs operações;_ foram colocados nos 
shafts aparelhos de instrumentação de mecânica -de ro
chas que, além de outras funções,~ servem para controlar 
a água dos aquíferos, -o com.-portilm~mto dOs anéis se!aR
tes e registram a pressão exercida pelo maciço rochoso 
sobre o revestimento de concreto ·e sua deformação. 

Mineração 

Os trabalhós de mirlerãÇão propriamente ditOs -foraln 
iniciados em Taquari- 'Vassouras no segundo semestre de 
1982, quando as esc~vações atirig'irain a camadã d-e pO
tássio. A partir daí, começãram os trabalhos de abertura 
de galerias e silos de regulagC:m na ~eglãO _dos- sbafts, 
onde fica situada toda a infri-estrutura de apoio à milla, 
como pátios de circulação de veículos e equipamen-tos 
móveis, oficinas, depósitOs-;- SubeSi'<iÇõiiS elétricas, etc. É 
também nesse local que será feito o transbordo do mi; 
nério para os elevudores. 

DIÁRICHJClCONGRESSO NACIONAL (Seção .") 

Potáss~O- do Hemisfério Sul. 

Em fevereiro de 1983, foi concluída a interligação do 
sbaft n9 1 com o sbaft n9 2, o que proporcionou melhores 
condições de_segurai1ça dos trabalhos de desenvolvimen
to da mina, inclusive por ter permitido melhoria no- s-iste-
ma de ventilação. A partir da interligação dos shafts, os 
trabalhos de mineração tiveram grande impulso. 

Segundo o více-presidente da Petromisa, .. concomi
tantemente à-abertura das galerias vêm s.endo 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, foi registrado 
aumento das reservas exploráveiS, de 11,5 milhõeS para 
27,5_milhões t de Cloreto de Potássio. Além disso, os re
sultados obtidos têm particular importância para a iden
tificação dos pontos críticos; nOs quais o surgimento de 
gases explosivos, ou mesmo de água, possa comprometer 
a segurança da mina". 

Ainda de acordo com o dirigente; até agora Já foiam 
abertos mais de 8 Km de galerias, incluindo aquelas de 
acesso aos painéiS de lavra, e as que foram escavadaS Ra 
regiãO dos shafts (de estacionamento, ventilação. e ali
_mentãção dos elevador~)- Na abertura dessas galerias, 
que gera~mente têm 7 m·de.largura por 3m de altura; fo

,---ram encciqtrad9-~ __ condições geológicas desfavoiáveiS em 
-certos trec.Qos, principalmente na região dos sbafts, o 
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Ainda no que se refere à mineração, a Petromisa _teve 
de superar algumas dificuldades com a liberação dos 
equipamentos importados. Esses-equipameritos, que têm 
características~especiais devido à presença de grisu no in
terior da mina, não puderam ser adquiridos no Brasil, já 
que àiridi não existem similares aqUi fabricados. Alêm 
das características esPeciaiS, -todo-s os equipamentOs de 
subsolo tem motores blindados, para afastar a possibili
dade de exploração. 

Com a d_ific:uldade de' liberaçãO; segundo o vice
presidente da empresa, houve a necessidade de se fazer 
adaptações, com a utilização,' na mina, de tratares, pás
_carregadeiras, transportadores de corrente e correias 
transportadoras, dotadas de motores a ar comprimido e 
usando-se explosivos em escavações que já poderiam ser 
feifa'S cOrri mlnC:i3d0i-es coiltinuos. 

Essas-adaptações, de acordo com o dirigente, "consti
tuiram importante e- criativo recurso para contornar os 
obstáculos impostos Pela dificuldade na importação, já 
que os equipamentos a ar comprimido podem, sem risco, 
atuar em locais onde existem emanações de gases explo
sivos, como é o Caso de Taquari:.Vasso_uras. Mas isto im~ 
plicou em acentuada perda de produtividade, o que a Pe
tromisa vem tentando atenuar através de medidas dera~ 
cionalização operacional". 

Quãse_ tudo pron~ 
que exigiu a··adoção de medidas Com viStas-ã garmltia-de 
sua estabilidaQe. Além das obras necessárias- ao início das operações na 

·~Ao contrãrip do que ocorr~_nas· regiões de lavra. _ mina: estão pratica-mente concluídas a maior parte das 
acrescenta 0 dirigente da 'PetromiSa _ não ê possível instalações de superfície, corno edifícios administrativos, 
·acompanh~r, na área d~ contor?O dos shafts, as _ondu- auxiliares e de utilidade, (subestações elétricas, reserva-
lãções do miOério Pçtássico,-devendo Õ traçado das gal_e- tórios d'água; eStaçãO d6 tratamento de ágUa, -central de 

_riªs se_guir rererêJJCtas topográficas.. Por . eSse nitQ, ar comprimido, laboratórios, oficinas e almoxarifado, 
tornou-Se-necessãOa em várioS caSos a travessía de terr.e- Central de""t'I:ansporteS,_ ambUlatório e çscritório çentfal). 
nos C1IDJ sérios problemas de estabilidade. Esta é uma - Os edifíciOs in'dUstriais da usina de beneficiameritO~ na 
das razões da importâncía que a empresa dá aos estudos qual foram utilizadas 7 mill de estruturas metálicas, bem 
de mecânica de rocha, esSenciais para garantir a segu- corno Q silo _e_ estação_ de.: expedição, galpões de estoca-
rança e proporcionar maior produtividade aos trabalhos geme de amostras, çncontram-se em fase final de monta-
no ínterior da mina." '- gem ºos equipamentos. 
_Em vários pontos das galeri~s, houve necessidade de As torres de COlJCreto, 9nde ficam as casas de máquí-

fixação d~ parafusos (alguns com'-.até 4 m) no teta, Para nas dos elevadores de acesso à mina, erguidas na boca 
___ e._\Útar que partes da rocha viessem a desabar. Houve ou- dos sbafts, ating~!'fl_60m_ de altura,_~- que corresponde a 

tros trechos onde a t:~cha apresentava' ~eno~ resistência, u-m -prédiõ -de 20 andares: os equipamentos nacionais 
~g~e exigiram~ colocaç~o d~ estrut_uras ~etá!icas de con- instalados na torre do sbaft n"' 1 estão prontos e testados 

tenção,_ ou n:esmo redução_da largura das ~al_erias e age- e os eqlliPameTilOs da tOrre n9 2, -estão sendo iDstaiacios. 
_ raçõ~m se~ traçado. E tUdo isso, segundt:~'- a empresa, Além disso, fá se eõcoritl-a em desenvolvimento o pri-

está sendo fetto com base_nos resultados de ~tudos de meiro -paiõel expeJ1mental que-permitirá a ObtençãO dos 
mecân~cã de rocha, que enyQlv~m ininteriuPtd .Jev:inta- - parâmelrÕS geotêcrlicos necessários à segurança da lavra 
me_nto de dados sobfe os efeitos- da lã." vi-a tú:i maCiço ro- e otimização da produção, englobando todo o depósito 
choso e complexos cálculos de simulação do com~9rta- de silviriíta e, _ainda, o aperfeiçoamento das técnicas de 
mento da mina em computadores. \ mineraçã-o a serem {l-dotadas. 

65- têcnicos~consideram tamhém como de grande iin.~ Ã jazida de_ Taquari~Vassouras _é compost.<l por duas 
R~rtância as sondagens horizontais ex,ecut3das no itit~"-, camadas de minério e, de acordo com o projeto original, 

_ rior da mina, que visam ã-detectaÇão de poSsíVeis ocor- \ apenas a Parté superiof-seria lavrada. Entretanto, a ern-
rên,Çias .de água ou gás à_ frente das escavações,_:_ou de '._ presa está analisando a possibilidade de aproveitamento 
COmplicadores geológicos e- zonas de estabilidad-e. "As \ da camada inferior, separada. da primeira por cerca-de 4 
informilçOCs obtidas_:__ afirma Távora~ ao mesmo tem- \fu de clOreto de sódio. Cogita-se, também Da poSSível ei-
po que permitem s.elecionar a posição Ideal das galerias, ,. tà~:~são da lavra até o dePósito de Santa Rosa de Lima, a 
são indispensáveis para definição da localização dos pai- 15' [_(m de distânciã.. Cor:ii. isto, poderia ser alcançada 
néis -de la-Vra, a:o revelai-em a ocorrência e a continuidade um:fç,rodução d~ ordem dé 1,2 milhão tfano. 

- da silvinita, assim como seu teor e espessura". 

Boa surpre53 

Mas se os trabalhos de mineraçãO trouXeram Várias di
ficuldades, também trouxeram boas surpresas. Uma de
las foi a descoberta_ de minério de potássio-silvinita -
em grande quantidade- em IocUis onde, de acordo com 

- OS dadOs-fornecidos pelas sondagens, não estava prevista 
a sua e?Cistê~c-ia. IssO ãcoáte0!U, -pOr eXf!rúplo, nas gaie_
rias de a-cessfi aos painéis de lavra._ Com este fato~ a em
presa cOnseguiu e_xtrair uma boa quantidade de silvinita, -

_ antes_ mesm_o __ de iniciar _a lavra definitiva. Esse minério 
extraído, que já atingíu mais de 5o- mil t,- está-sendo 
transportado para a superfície e servirá -para dar início a 

-itlimentação _da usina de beneficiamento. 

Método de lavra 

O métodO.'de lavra utilizado em Taquari~Vassouras é o 
de câmaras e pilares longos, com painéis de 500 m de 
comprimento por 250 m de largura, havendo em cada 
painel cerca de 60 câmaras, com 1 lO m de largura e até 
7m de altura. Os pilares, formados da própria rocha, têm 
o mesmo comprimento e dois metros a mais na largura. 

Esquema de operação 

Quando a mtna estiver ell). operação normal, a silvinita 
extraída das frentes,de lavra por mineradores contínuos 
e jumbos de perfuração, ·será transpor! ada p:tru 
alimen!Jtdorcs-britadores, que regularizam o nuxl) para 
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as correias transportadol"eas e estãs a levarão, atra"{éS 
das galerias, aos silos reguladores, na área de contorno 
dos shafts, de onde passa para os elevadores e, daí, para 
a superfície. 

Entre os diversos equipamenlõS e veículó_s de ãpoio às 
frentes de lavra estão sbuttle-cars, J:,.HD'~,_çaminhões de 
transporte de explosivos e lubrificantes, equipãme-niõs 
para carregamento de explosiVos, moto-niveladoras, ca
minhões e jipCs para transporte de pessoal, materiaiS, 
veículos de manutenção e outros. 

Dada a presenç-a de gãs altamente explosivo, a mina 
.contará com um s_istem_a de detecção de gases que corta
rã, automaticamente, a _energia elétrica da.s áreas onde 
houver emanação Qe gás e ~ç~onarã a_l~armes para desliga
mento de todos os equipamentos, a diesel e elétricosL 

O ar necessário à operação da mina será injetado pelo 
poço de serviço~. após cirCUlar~ será através do poço de 
extração. Estão sendo treinadas equipes resgonsáveís pe.;-· 
las medições normais da atmosfera ambiente_e c_ontrole 
das áreas mais críticas, como frentes avançadas, galerias 
sem ventilação, nichos de sondagem horizontal, a~sim 
como os locais com ocorrências anterioreS;_ de gãs. A pro
pósito, já foram registradas mais de 80-emanações devi: " 
damente neutralizadas pelas equipes de _ _segur_ança_que a 
Petromisa mantém permanentemente mobilizadas na_ 
mina de Taquari-Vassouras. 

Na operação do complexo mina-usina destacam-se 
também, entre os equipamentos utilizados, os elevadores 
especiais, que realizam o transporte de minérici - 390 
tfhora -do interior da mina, a SOO m de profundidade, 
até à superfíCie. 

Na usina de beneficiamento, com capaCidade para tra
tar 2 miUiões-lfano de~ri:linérTQ,-destacam~se as seguintes 
etapas: britagem, para reduç"ão dos blocos de mirléiiO ex
traídos da mina; tremonliã de -minério moído, com capa-_ 
cidade para estocagem de 3.000 t; concentração, que per
rriíte a separaÇão dos cloretos de potássio e de sódio, uti
lizando os processos de flotação, centrifugaç~o o;. filtra
gem; secagem e resfriamento a leito fluidizado, para eli
minação da umidade; compactação e britagem do con
centrado em suas três_ diferentes granulometrias (stan~ 
dard, coarse e granular); estocagem d_os produtos acaba~ 
dos, em armazém com capacidade total de 50 mil t,_sen
do 10 mil t para o sblnda,rd. 25 mil t para o coarse e 1 S 
mil t para o granular; expedição, com ·capacidade de 5_0Q_ 
tfhora; e dissolução de resíduos para a disSolução e fil
tragem do cloreto de sódio antes i;i"e seu descaffe ao rnar~ _ 
atravéS do salmouroduto. 

Quando o complexo estiver em plena operação, mais 
de 1,5 milhão t de cloreto de só.dio_(rejeito do benJ:.ficiã:-_ 
menta de silvinita) sediõ levadas até o oceano através de 
salmouroduto, com mais de 35 Km de extensão, e de um 
emissário submarino, qUe avança 2 Km adentro, estando 
ambos em fase final de construção, 

Segundo a empresa, .. o descarte do sal ocorrerâ_ a 2 
Km da costa, á profundidade de 7,5 metros, em região 
amplamente favorável à sua diluição, obtendo-se grau de _ 
homogeneização tal que, num raio de 75 metros do pari
to de lançamento, o aumento da salinidade será ioferior-
a 3%, grãças inc1usive ã presença de um dispersar no sis
tema. Além disso, o gradiente de diluição previsto atende 
aos mais rígidos regulamentos internacionais e revela~se, 
por outro lado, em perfeita compatibílidade com o coefi
ciente da variação sazonal das ãguas costeiras do Bra~ 
sil". 

Projeto Potássio: 
O país no rumo da independência 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó II) 

cap-acidade de produção da empresa será de 600 mil tja~ 
no de cloreto de potássio, o que coloca o Brasil- que há 
três anos chegou a ser o segundo ma_ior importador mun~ 
dj_al do prQfi_!.J_tç.-=- na rota _Qa_ ~~dependência do mercado 
externo. Embora o país, a partir de 1985, passe a econo
mizar divisas da ordem de US$ 100 milhões, a preços 
a.tuais, õ- qUe rriafs se deS:taca _no Projeto~-Cuja área oCupa
da é de_l.l t 1.835 m1, é Q pioneirismo do trabalho desen
-volvido, que vem proPiciando ao país a aquísiçãá de 
uma tecnologia aprimOrada no campo da mineração em 
prõfundidade e, tainbéin, o entiOs<imento dOS vários 
campos da engenharia e da geologia. Tudo isso resultou 
no domínio, pela Petromisa, de um complexo know-how 
em-mtn·eração, imprescindível à realização de novas ex
plorações de pOtássio, -agora na Amazônia, onde a em
p·resa jâ-detectou outra reserva,~ 1.100 m d~ p_rof!!ndida
de. 

O Projeto_ Potássio de Taquari~_Y.!!_ssoura, conside:rado 
de interesse nacional por decreto do presidente Figueire-

- do, foí um dos poucos programas qlie oo·nseguiu manter 
seu ritmo nestes últimos anos, mãrcéidos pela recessão 

"l!condtnica. Tanto que para ser inaugurado em dezembro 
ou, ·no máximo, no infcio do pi'óximo ano, como infor
ma Edilson Távora, vice-presidente executivo da. 
Petromisa-Petrobrás Mineração S.A., ei!ii.5ecomplexo em
·preetidimen~o já tem ass-egurados recursos superiores a 
USS JQO ~ilhões, oriundos da Petrobrás. - ---

A d~sãO ctt-iniciar as obras.:nunl momento em que o 
país não possuía ainda tecnologia e equipamentos essen
ciais à execUçãO dO~ Projeto, foi tomada há cinco-anos, 
quando Edilson Távora ·assumiu a vice-presidéncia da 
effiPiesa. Ele salíe-nta- que o pequeno Estado de Sergipe 
possui um Sobsolo rico em minérios, sobretudo os e_y_a
R:Oritos como a_siiVinita, et'n cuja ComppsiÇão se encontra 
Ó potássio. Acrescenta Que, durante as prospecçÕes de 
petróleo realizadas na região, a Petrobrás detectou apre
senÇa_ dessa rocha ilas proximidã:d_es doS põços petr-olífe
ros de Carmópolis e Siriri. 

A Petromisa, ~úbisidiária da Petrobrás, segundo_ Tá
vora, foi criada com objetivo de explora-r, industrializar e 
comercializar os minérios existentes nas bacias sedimen
tares brasileiras. Como a PETROBRÁS, por lei, eStá írri
pedida de extrapolar suas atividades de exploração de 
petróleo, criou uma subsiQ_iária -para mtneraçãa que 
aproveitará as informações recolhidas anteriormente por 
aquela empresa. 
Ãdqui~ir k_~t,tw~bO~ 
_:para viabiliz<!r o ~~p~~ndimentO, pioneiro~~ H~~T;. 

ferio Sul, como salienta Távora: a Petronlisã abriu as 
concQuênda.s _ para execução das obras do Complexo 
Mina~Usina a consórcios formados por empresas nacio
nais e estrangeiras:"Na sua opinião, esta foi a melhor ma
neira de _capacitar as empresas nacionais que, dessa for
ma, __ adquiriram o know-how necessãrio em mineração 
~de profundidade, até então inexistente, no país. 

-A Paulo Abib Engenharia S.A., empresa qu~jã dispu
nha de conhecimentos em mineração, associada à 
MDPA-Mines de Potasse_d'Alsace, estatal francesa com 
experiência de 60 anos na exploração-de potãssio, elabo
rOU--Oe.Sde oS- eStUdos de viabilidade técnico-econômica 
dajazidã de Taquari-Vassouras, até o projeto detalhado 
da- mina SUbterrânea e da usina de"-beneficiaiileilto. Além 
ciisSõ, o COnsórcio prestou-coriSU!toria na escavação dos 
poços_ de prodl:lção e serviço, t!einamento de pessoal e 

~ ã8_Sis~êilcia (_ futu!ã Pré-Operação do comPlexO -indus-
triãl. - --- - - - - ---

Outro coris6fcio, Odehrecht-Harrison Engenharia de 
A paiSagem nordestina, nas proximidades,, d~ Araca- Minas ª.A., realizou as obras de abertura e revestimento 

ju/SE, em nada lembra as imagens deixadas pel_~s-~inco ~ dOs-poÇOs de exiração e serviço, ãbCrtura e a.tirantã.meu-
anos ininterruptas de seeoa na região. Encraya_do._n_Q~!l_l~iç;__:.~,:,_o tO -~á?!fa~,::rTas-;-·~antO _da área· de contorQQ _dos_ poço·s 
dos canaviais que margeiam a BR~lOl, nas terras mais ~ quaillOdas de -aces-so~ ao paine[ de Iavra. 
ferteis do Estado, na região de Taquari-Vassouras, está ~s inúmCI'~S dif1culdades ~e importação dos equipa-
sendo implantado o Complexo Mina-Usina, destinado à, rn:entO~ in<JisPe_rls~VerSà ~-~Ção_ dO-prOjetO-::.. pois o 
exploração de potássiO, pela Petromisa_KP!;-trobrás Mine- Brasil não fabrica a maioria deles- não_ chegou a impe~ 
ração S.A. Em dezembro, quando come_çar a operar, a dir o andamento das obras. Vencendo todos os tipos d~ 
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-prob-lemas com muita criatividade e soluções bra_s_Heifas, 
a PETROMISA acredita que esse projeto resultarã, para 
seus técniCos, fio acúmulo de conhecimentos e domínio 
de toda..a.Jecnologia de roineração em profundidade. As-
sim, no futuro, esses técnicos poderão enfrentar os 
problemas da exploração do potãssio já detectado na 
Amazônia, onde o minério está a 1.100 m de profundida
de, segundo indicaram as sondagens. 
Canteiro de obras 

Coordenar, no canteiro de obras, o trabalho de cinco 
mil homens, dos quais 1.200 estão no interior da mina, 
não parece_um e~~~go muito fácil. A fórmula de traba
lho consiste na aÇão centralizada na vice-Presidência da 
empresa,- que formou uma equipe de alto gabarito, à 

_qual deve ser _creditado o sucess9 do empreendimento. 
O que mais entusiasma o engenheiro de minas L-ucas 

dos Satltos Braga, coordenador do_canteiro de obras, é a 
possibilidade de acompanhar de perto atividades cons
tantes e harmónicas das vãrias especialidades da enge
nharia. "Aqui, diz ele, vem sendo desenvolvido um tra
balho que servirá de escola para a nossa futura atividade 
na Amazônia", Além do trabalho precursor da engenha
ria de minas, que, pela primeira vez no país, vem enfren
tando a presença de gãs e água no subsolo, a metalurgia 
e_a quím"ica desenvolvem estudos do processo de benefi~ 
c_iameoto d_a. silvinita. 

E o trabalho da Petromisa parece mesmo com um 
grande hboratório, pois lado a lado estão a geologia, 
~ponsável pela leitura de testemunhos e análise de mi
TI&io,-e a- mecâriica -de rocha que, além de acompanhar a 
escavação de mina, tem auxiliado no dimensionamerito 
das galerias e pilares. Por outro lado, a engenharia mecâ~ 
niCa- _e_ elétrica eStão _em contato com equipamenf.os ___ à" 
prova de explosão, ainda não fabricados no Brasil e in
dispensãveis à segurança da mina. Somando-se a todas 
eStas especialidades, a engenharia civil acompanhou a 
o~ra do salmouro-d~to. éom_35 km_ de extensão, que irá 
transportar os rejeitõS da usina de beneficiamento do po
t~sio para o mar. 

Ao confirmar que o_ cronograma serã cumprido apesar 
de todas__as dificUldades impostas às importaç-ões, Lucas 
Braga atribui à capacidade criativa· dos técnicos brasilei
ros, a abertura dos 5 km de galerias, do tota[ de 25 k.m 
previstos para até o final do projeto. Ele esclarece que a 
mina, com profundidade média de 500 m, terã todo seu 
processo automatizado e controlado por computadores, 
como prevê o projeto da Paulo Abib. A operação do 
complexo inclui sistemas sensores, transductores e trans
missores -de parâmetros de processo, intertravamento 
com o uso de microprocessadores e monitoração e super
visão por meio de minicomputador. 

Uma mina dife:rente 
"Esta é, -possivelmente, a mina mais moderna. do 

país", constata o _engenheiro de minas. Antônio S_érgio 
Ferr"an;I-esPonsãvel pelas obras de subsolo e com larga 
experiência _em _mineração. SegU.rido ele, a maioria das 
minas brasHeiras, de ouro ou carvão, é explorada há 
inais de 100 anos e utilizam uma tecnologia muito anti~ 

- ga. Entre as poucas minas subterrâneas recentes no Bra-
sil, essa de potássio, de acordo com Ferrari, se destaca 
pela sua concepção moderna e pelo uso da automação. 

Após o planejamento geral da mina subterrânea e das 
instalações de beneficiamento do minério, traçado pelo 
consórcio Paulo Abíb-MDPA, foram dimensionadas as 
estrutUras de lavr:a e de apoio, além de defmidos os mé
todos de_mineraçãó. A mina, cuja vida útil foi estimada 
em 30 ã.Dos, dispõe de rede dupla de galerias de desenvõl~ 
viffiento ç e'U'loração do minério, sendo uma para trans
porte do potãssio e outra para circulação de ar e veicu
las. O método de lavra empregado é o de cámaras e pila
res longos com 12 m de largura por 110 in de compri~ 
menta. Já as câmaras possuem 10 m de largura e 110 m 
de comprimento, podendo atingir os 7 m de altura. 
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A mineração das duas camadas d_e silviriita, separadãS 
por ce-rca de 4 m de cloreto de sódio, será explOrada em 
dois momentos. Inicialmente, será lavrada a camada su
perior, pois a inferior, assentada dirctamente sobre a ta
quidrita (cloreto duplo de magnésio e-cftlcio), teiá :a oti
mização- de sua lavra definída após os resultados doses
tudos· de me-cânica de rocha e dos ensaios de mineração 
in situ, a serem realizados durante a lavra da silvinita su
perior. 

Localizada a 466. m da superfície, a mina terá diversas 
instalações, tais como oficinas de manu"tenção,_S:aragens, 
almoxarifados, enfermaria, além ae- oUtias, alimentactãs 
por quatro cabos de alta-tensão de 4.960 V. garantidos 
por 15 estações de abaixamento de tensão, para 950 V e 
220 V e o-comprimento dOs -cabOs atingirá 70 -m. Ainda 
no seu interior será instalado urõ silo de estocagem com 
capacidade para 15 mil t de minério e outros dois silos de 
apoio, para estocar 600 t a 700 t do minério. 
Túneis verticais 

Dois túneis verticais, afastados 230 rn um ·ao outro, 
com proft.mdidade de 466 m e 458 m respecti_vaJl!~nte, 
garantirão comUnicação da miriã- com a sllperf1Cie. Na 
entrada desses poços, ainda na superffcie, estão as torres 
que abrigam os equipamentos de elevação, ambas com 
alturas equivalentes a um edificio de 20 ãndares._Um doS 
poços, o de extração, jâ concluído, possui dois elevadO
res especiais simultâneoS, acionados por guinchos de 
fricção de 1.200 HP.--c-oni Capadd8de de 9,5 t cada. Eles 
transportarão o minério afé a sUperfície, onde esiá locali
zada a usina de beneficiamento, em ope-ração autOmátiCa 
e sincronizada. -

Esses elevadores especiais-- forani projetados para 
transportar 390 t/h de minério, com velocidade opera
cional de 8 mjs e a duração de Um Ciclo completo de câf-
ga não deverá superar 78 segundos. Jã na torre de ser
viço, ainda em obra, será instalado um elevador indus
trial de grande capacidade destinado ao transporte de 
pessoal e equipamento. 

Mas foi na abertura do poço de extração que a enge
nharia nacional precisou lançar não de soluções pró
prias, como lembra Ferrari. -No trecho inicial do poçO, 
dos 13m atê 330m de-profUndidade, foi einpregado um 
revestimento de 45 cin de espCssura de concreto e feita a 
sapata para suportar esta coluna, enquanto era executa
da a contenção do aquífero encontrado nesta cota. 

Na região 'que vai dos 33_0 m aos 380m, conforme es
clare_ce Ferrari, a 8.gUa a gr8.-ndes pressões tornou neces--:: 
sãrio o tratámento prévio -das rochas. Após seis meses de 
trabalho, a solução encontrada foi o uso de injeção de re
sína epóxi -para a vedação._A técnicã de grouling utilizada 
teve por finalidade redUzir a permeabilidade-e a porosi
dade da rocha e, consequentemente, o perigo d.e inu~
dações. Assim, neSse trecho, foi feita umã parede com 30 
cm de espessura de concreto, em seguida uma chapa me-. 
tálica com l/4 de proteção catódica para evitar oxi
dação, e revestida com mais 80 cm de concreto. 

Segundo Ferrari, tanto na sapata inferior-quanto na 
superior - que sustentam ess-a parede mista - há um 
anel selante, formado por espuma que, em co_ntato com a 
água~ se expande, forçando uniii tensão que impede a 
passagem_da água ~esiduS.L A partir dos.~80 ni~ coil.~i_nua 
o técnico, foi matl.tido o revestimento de 45 Cm-""até Ser 
encontrado um trecho salino. A rocha de sal, segundo 
explica, apresehta--problemas de -fluêÕcia, Pois se- com
porta de maneira semelhante e uma rocha plástica defor
mando com facilidade. Desta forma;-ã p-ãftir-dos415 me 
até os 460, teve de ser usada uma espuma de poliuretano 
para absorver a deformação e permitir a concretagem da 
parede. 

O problema da deformação da rocha ê muito sériO, co- · 
menta Ferrari. Ele exige um~controle Ijgoroso, através de 
micrômetros e, embora os níveis de deformação tendam 
a se estabilizar, inicialmente atingem a 0,01 mm/dia. 
Uma das causas atribuídas a essa deformação foi a deto
nação, método empregado para abrir as galerias. Para 
uma maior segurança, todo o piso e o teta são parafusa-
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dos em--Pinos embutidos na rocha, cujas dimensões vão 
de l m a 6 m. Segundo Ferrari, (juando os seis minerado
res cont~nuos estiverem operando- equipamento disti
nado ao corte mecânico da iocha, que faz 30m/ dia en
quanto a detonãç"ão não ultrapassa os 6 m/dia- o índi
ce de deformação_ da rocha deverá diriiinu_ir já que ci 
equipil.ménto não ·eausa abalos. -
Gás, outrO problema 

Além- do~ problema. dos aíveiS de--água_ pr6ximos à 
mina de potássio, que em cOntato conÍ o minério pode 

_ --~issolvê-lo,,Ferrari citou a -ocorrênCia de gás grísu e me-. 
tano. A presença do gãs impede a descida de equip-amen
tos não blinçiados, pois haveriã o riscO de eXplosão. Para 
garan_tir uma segurança integral, diz o engenheiro, é ne
cessfu.io que os equipamentos sejam totalmente vedados. 

Mesmo que ainda não seja possível quantificar o gás 
existente na mina, pOis até o mQmento os técnicos de~ec.:
taraffi apenas- pequenos bolsões, nada garante que exis
tam campos maiores. A telemetanometria; realizada 
atraVês de equipamentos importados, capta a p-resença 
do metano, e caso o mesm9 seja .detectado, todos os 
equipamentos eletrícos_ sãO desligados ~utomaticamente. 

O 8:ãs griso; c_omum- em mirias de carvão, como escla
rece o -eng. Ronaldo Oliveira da Rocha, responsável pelo 
setor de -~egurança, é _tóxico, inflamável e asfixiante. No 
-caso da mina de ~_tássio -de Taquari-Vassouras, este gás 

_ _ye~ apareccmdo com freqUência, o que segundo ele, tor
na impre~cindível um rígido trabalho de segurança no in
terior da mina. O Brasil, lembra Ronaldo Oliveira, não 
teni-trad-içãÕ 'mlnefra:-selldo necesSária a fofmação de 
mão-~e-obra, em geral proveniente da cons(rução civil 
~u da la~ou~a. POr esSe motiv(), todo o operário, ailtes de 
inicia:i o- trabalho no sUbsolo, passa por uma semana de 
treinamento no setor de segurança onde, através de aulas 
e filmes, aprende a se comportar frente a problemas 
como desabamentos, inundãções ou incêndios. Alf:m dis
so, o setor dispõe de uma brigada composta por dez ho
mens para cada um dos três turnos de trabalho, treinada 
e-cOin _cOnhecimento aProfundado sobre a mina, respon
~~vel pelo salvamento de acidentados. 
-=_Segundo gon._aldo Oliveira, esse tipo de trabalhO é pio
neiro no p_aís. Par~ ~aior segu~ança da ~ina, a Petromi
sajá tem um projetO para aproveitar os ninchos deixados 
pelaS sondagenS de geologia. Estes disporão de portas 
contra fogo e oxigênio, o que possibilitará, em casós de 
incêndio, a sobrevivência dos operários por 24 horas. 

Como a segurança não está restrita aos casos _de aci
dente~O engenheiro garante que as condições de trabalho 
na rilina nãO São muito diferentes das exigidas na sii~perfí
cie. OS VentílaCiores que descem à mina pelo poço de ex
tração, levam o ar que se respira na superfície, enquanto 
O COntaminado sai pelo OUtro pOÇC?• Co.n:t U~á tempera
tura in.édía de 27'1 C a 289 C. diariamente São médidos os 

_!luxos de ar e, no caso de insuficiênCia dC ventilação em -
alguma galeria, basta redirecionar os ventiladores. 

Além da importação dos mineradores contínuos, se- _ 
rãà neCéSsâriõs f2 éaminhões elétricris~ que -ficarão na 
chamada zona franca da mina, onde será permitido fazer 
tOdo tipo de solda, tirar fotografias e atê Usar relÓgjo de 
quartzo, hoje prOibidos. Essa área, portanto, terá toda _ 

jroteçãocontra gases, conclui Ronaldo Oliveira. 
-Um elementÓ indispensável para a agricultura 

Ao afirinar que C? pafs necessita de uma politica mais 
giobal e objetiva eni relação à agricultura, Edson Távo
ra,vice-presidente executivo da Petromisa, lembra que 
qualquer programa a ser estabelecido para o setor, terá 
nos fertilizantes seu principal aliado. Ele cita Israel como 
exemplo do uso racional de fertilizantes, país que conse
guiu trans_formar, o deserto em áreas férteis, _e garante,
que o· cloi-eto de potássio é um dos elementos indispensâ-

- veis ao _desenvolvimento dos vegetais. 
Segulldo Távor~. é~)in a modernização da agricultura 

e adoçãÕ de técniCas que visam aumentar a produtivida
de, vem se tornando crescente a importância dos fertili
zantes. T_ávora_ escla.rec_e, ainda, que além da utilizaçã-o 
normal nas ãl-eas jã cultivadas, estes fertilizantes são ne-
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cessários para a melhoria dos solos das novas fronteiras 
.agricolas. Nos dois ca::;os, explica, com o decorrer do 
tempo, deVem sif aplicadas quantidades mais elevadas 
de fertilizantes, para preservar a qualidade do solo e im
pedir o desgaste provocado por seu uso intensivo. 

Apesar de ser um dos maiores consumidores de potás
--Sio _do mundo- as importações no início dos anos 80 al
cançaram USS 330 milhões- o Brasil alcançará sua in
dependência do restrito clube de produtores, onde so
mente o Canadá e a União Soviética detêm 70% da pro
dução ~ulldiaJ, quando além dessa mina, a jazida da 

- Amazôni<i for explorada. 
De acordo com informaçõ_es da Petromisa, o potássio 

.é utilizado, principalmente, como fertilizante, sendo 95% 
da produção mundial destinada à agricultura e o restante 
à indústria, onde encontra aplicações bastante diversifi~ 
ca:da::..__Dentre- os fertilizantes potássicos, o mais utilizado 
é o cloreto de potássio"(Kcl}, que corresponde no Brasil a 
uma parcela superior a 95% do consumo. Os fertilizantes 
-são classificados- de acordo com os três elementos bási
cos indispensáveis à vida vegetal: nitrogênio, fósforo e 
potássio, que detêm, no Brasil, respectivamente, 22%, 
47% e 31% do consumo.· 

Segundo explicações da Petromisa, o potássio aumen
ta o rendimento por aceler~r o crescimento da raiz e me
lhorar a resistência da planta à seca. Ao enumerar os be
neficias do fertilizante, a empresa destaca: o aumento do 
teor de celulose; ajuda a ação enzimática; auxilia a fo~ 
tosSíptese; reduz a respiração, evitando a perda de ener
gia; melhora a mobilidade de acúcarese do amido; torna 
os grãos mais ricos em amido; aumenta o teor· de proteí
na; regula o intumescimento do tecido vegetal, tornando 
menor a perda de água, e reduz a incidência de doenças. 

O pofássiO é produzido a partir de depósitos subterrâ
neos formadós pela evaporação de antigos mares. Den
tre os minérios que contém o potássiO; destaca.:-se a silvi
nita, por seu elevado teor de Kcl. A extração deste mi
nério é feita por métodos con-vencionais de mineração 
subterrânea, embora exista também a mineração por so
lução, aplicada apenas no Canadá. As descobertas de 
potássio têm ocorrido sempre effi aSsociação com a pros
pecção de petróleo, sendo encontrado nas bacias sedi
mentares. As maiores do mundo Ocidental estão locali
zadas em Saskatchewan, no Canadá. 

Na superfície, 7 mil t de aço 

Enquanto no subsolo todo esse trabalho minucioso 
vai seguindo rumo a um dos painéis de lavra, na superfi
cie, a PETROMISA acompanha, através do Eng9 Mar
cos Baptista, a construção da usina de benefiCiamento do 
minério. A construção desse complexo, composto por 
uma série de prédios contíguos, interligados por correias 
transportadoras, consumirá ·cerca-de 7 mil t de estruturas 
de aço, 45.3000 m2- de telh<iS onduladas de 8 mm para co
bertura e tapamento, 6.900 m2 de telhas em fibra de vi-

-dro e 3.600 mz de canalete 90. 

Assim, ao ·atingir a superfície, O minério que já deixa a 
mina com uma granulometria apr9xi_mada de 15 rum, se
guirá Para· o pfédio de bri'i<igem, com r:oso m1 de ár~. 
~nde todo o material ~erá classificado. Em seguida, se
gUe para o edificio Tremmihã de Moagem, para que, 
através da moagem, flotação (quando o cloreto de sódio 
é ~eparado do cloreto de potássiO)"; seCàgem e compac
tação, o minério cheque à usina de concentração nas três 
granulometrias industrialmente exigidas. --

As três granulometrias - granular l40%), standard 
(30%) e coarse (30%>"-=-ãbsorvidas pelo mercado nacio
nal. ~erão_ estoçadas_ numa ãrea de ll_m2~_ separada em 
três galpões e levadas até o prédio de expedição onde hã 
pequenos silos operacionais para alimentar os cami
nhões e carretas que distribuirão o _o_ fertilizante. A co
mercialização desse produto, segundo espera Edilson 
Tãvora, deverá permanecer no próprio Nordeste que, 
para ele, ainda não se tomou um grande consumidor de 
fertilizantes devido aos altos custos do_ produto~ 
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De bem com a ecologia 

Para cumprir a produção anual estimada em 600 mil t 
de potãssío, será preciSO minerar-maiS de 2 milhões de t 
de silvinita, cuja romposiÇão ê de 75% de NaCl e 25.% de 
KCl. Os rejeitas da usina de concentração do potássio 
serão levados ao mar através do salmouroduto ... 

Segundo o En~ Marcos Baptista, esse cloreto de sódio 
incialmente lançado ao mar, poderá, no futuro, vir a ser 
aprovitado, caso o governo federal determinasse, por 
exemplo, a construção de uma usina de barrilha. 

Segundo o Engenheiro, os estudos realizados indica
ram que a partir de tOO m do local ondeá salmora é de-" 
saguada, a concentração do sal no mar é inferior a 5%,_ 
não trazendo, portanto, problemas de salinização. Isso é 
devido, segundo o técnico, não apenas ao movime:nto 

·das marés, mas, também, ao rio São Francisco, qUedes
peja um Considerável volume de água doce no mar. 

O salmouroduto está sendo executado pela Odebrecht 
e-, antes de atingir a BR-101 e seguir para o mar, passa 
pelo canal de drenagem próximo à usina e ac_ompanha 
uma faixa de terreno utilizada pela PETROBRÃS-j)ãiã. 
transportar o óleo de Carmópolis e Sírirí. Segundo Mar
cos Baptista, esse salmouroduto possui dois pontos es
senciais: primeiro, no Km lO, onde há uma caixa inter
mediária que regulariza a pressão e permite que a sal
moura chegue por gravidade até o mar: e o segu_pdo, no 
km 35, uma outra caixa qUe faz a equalização d;,ts pres
sões e garante o balanço para que o duto, não fique vazio 
e nem haja perigo de contaminação de oxigênio. 

Com um sistema sofisticado de proteção, o salmÕu_ro
duto receberá um revestimento externo tradicional e, no 
interior, será aplicado coaltar epóxi sobre a s.upcrfície. 
Além disso, bem sendo implantado um sistema de pro
teção catódica por voltagem impressa, considerado mais 
eficiente para o sistema. Para vedar a entrada do ar e evi
tar a corrosão, foram colocadas 30 ventosas ao longo do 
duto, cuja finalidade é liberar_qualquer bolha de ar sem 
descarregar nenhuma sa_lmettf.a... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao Mbre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS .,.- CE. Pronuncia o se, 
guinte discurso~) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo mais unia vez esta Tribuna para um necroló
gio, desta feita para registrar pesaroso, o falecimento de 
um estimado colega de profissão, o Dr. Walder Bezerra_ 
de Sá, ocorrido na última s_c:xta·feira, em Fortaleza. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina da Universi
dade Federal da_ Bahia, em 1934, o ilustrado médico cea-
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - COnCedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 

S. Ex• rtão está presente. 
Conceda: a palavra ao nobre Senador João Lobo, por 

cessão do nob_(e_ Senador Jorge Kalume. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia o seguiU
te discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadore$: 

Guimarães Rosa, num dçs seus magistrais contos, dis
s.e que ~ c~isa "mais gasturenta" que existe é a bazófia 
CIOs poderõsos, a prepotência dos fortes. Isto vem à nos
sa ~emória quando invocamos as palavras do ilustre Se
Cretário de A&ricUiiura àõ Paraná, o Sr. CfaUs -Magrio 
Germer, que disse, evidentemente dentro do contexto da 
-sua _exposição: 

. ... 0 Nordest,e já é_ uma espéCie de gueto onde vi
vem hoje mafs de 30 milhões de pessoas, pratica
mente inútéis para o resto do _País. Se hoqvesse qma 
catástrofe ou epidemia que matasse metac;Je da po
pulação, provavelmente não sentirfamos a mínima 
falta porque essa parcela da população não trab.al_ha 
para nenhum setor industrial ou pouco contribui". 

Sf. Presídente, a _prepotência, a truculêncía, a bazófia 
dos poderosos é, realmente, insuportável e irritante. O 
nüstre Secretário da Agricultura _do E_stado __ do Paranã 
está habituado cOm a riqueza,- a grandeza do grande es
tado brasileiro que é o Paraná, com a riqueza do Centro
Sul do Brasil, e comete um-a verdadeira inJus~iç_a, pratica 
um ato de truculência ao dizeiCiue_se 15- milhões de bra
sileiros fossem eliminados ou nurp;a câmªra de g-ás, ou 
COIJl um terremOto, oU uma epidemia, nenhuma falta fa
riam ao Brasil, _nenhurna falta fariam a niilguém. N~ 
mente do Sr. Claus possivelmente paira o utilitarismo 
grosseiro, matedalísta_, que não leva em consideração as 
diSparidade.-; regfonais e n~cionais, -porque c!t;:ixar de ig
-norar a contribuição dos nOrdestinos para a formação da 
cUltura_ e do potencial de prodUção deste País, é üm erro 
que nóS não poderemos aceitar, que um Secret~rio de . 
Agricultura de um Governo progressista corno é o do 
Governador J.osé Richa tenha o d~plant~ e a ousadia de 
_ag~adir parte de seus conterrâneos e d~ brasileiros_ que 
contribuem e que dão, juntamente com seu sOfrimento, o 
seu trabalho e a sUa cooperaçào para a mo-ntagem da Pá
tria brasileira. 

O S~. Lourival Baptista - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

rense, completou em dezembro do ano_ pretérito, cin- O SR. JOÃO LOBO - Com muito porazer concedo 
qiienta anos de formatura. o aparte ao nobre Senador Lourival Baptista. 

Professor de Clínica Geral na Escola de -Medicina da 
Universidade Federal do Ceará, o competente es6U.Iápio O Sr. LôuriVal Bt1ptista- Eminente Sen-ador João Lo-
clinicou durante loda. a Sl.lil vida profissional, na capital bo, estou ouvindo V. Ex• com a máxima atenção. V. Ex• 
do seu estado, especialista que era em proctologia. faz muito bem em abordar esse assunto referente às de-

Na cátedra, que exerceu com rax_o _brilhantismo, clarações do Secretário de Ag;icultura do_Es_t~do d~-Pa~ 
dedicou-se ao estudo e pesquisa sobre "esquistossomo- raná. -Eu li, eminente Senador, aquelas declarações, mas 
se", reunindo o seu trabalho __ çien(ifico nUm livro, que honestamente digo a V. Ex• que fiquei sem acreditar que 
mereceu elogiosas referênciaS de colegas seus, como o um homem formado, urTI. homem, vamos d"izer, culto, 
Professor Prata da Univ_er~idade_da :6~hia. _ u~ homem que é Secretário de Agricultura de um Esdta-

0 aludido trab~lho _t(az em seu boj~ a especifi~~-çãd -----dO. cOrnO Paraná, que tem como Governador um homeril 
das regiões de maior incidência da verminose, meios de como JoSé _Richa, -co_m quem toâos nós aqu"i convivemos 
diagnóstico, tratame-nro·e como minimíza"r a-sua-·expa:n- e sabemos que é um homem de fino trato, tivesse: agredi~ 
são no território nacional, e, st: possível, a sua erradi- do os seus irmãos do Nordeste. Eu, como médico, acho 
cação. _que esse ilustre Secretário não estava no seu juízo perfei-

0 saudoso colega era um QçQicado apóstolo_ da Med"t- to~ TalVez tívesse to_mádo algum barb!túrico ou alguma 
ciO a:, de temperamento alegre, goza,:;a da estima de todos dose_ daquilo que se toma no Sul quando se está com fr_io, 
que com ele tiveram a: sorte_ de ~onviver. e aquela doSe viesse a atingir as suas _faculdades mentais. 

Filho de loaquim Bezerra de Sá e D. Ana Bezerra de Cheg·o _a não acreditar ciue uma pessoa que conheça 
Sá, era casado com D. Semiramis Moreira de Sá, tradi- como são_tr:atados esses a_ssunt9s, a responsabilidade que 
cionaís famílias da terra alencarina. - ele assumiU por aquelas declarações contra os seus ir-

Desejo, Sr.- Presidente e Srs. Senadores, com a corou- mãos nordestinos, não pode ser de um homem normal. 
nicação que ·ora faço ao Senado, registrar o meu profun- E, assim, eminente Senador João Lobo, ·eu felicito V. 
do pesar pelo desaparecimento do querido amigo e cole- Ex! pelo seu protesto contra aquelas declarações do Se-
ga, e significar, à sua digníssima espoSa e a toda fainflia cfetário da Agricultura do Paraná, que disse que se_ por· 
enlutada, a minha desmesurada consternação. ventura houvesse uma avalanche e morressem os nordes-
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tinos, eles não fariam falla ao JJrasil. Estou solidário 
com os me_us irmãos do Nordeste e com o discurso que 
V. Ex• pronuncia, agora, em defesa de todos nós._ 

c O SR. JOÃO LOBO - Eu agradeço o aparte do 
nobre S_enador Lourival Baptista, e, também como ele, 
eu gostaria de acreditar que o ilustre Secretário de Agri
cultura do Paraná estivesse sob efeito de barbitúrico ou 
de ·:aquecedore§'' outros, do frio do Paraná. Mas, S. Ex• 
confirmou; depois, em outras entrevistas, e também o 
Governador José Richa, tentando, depois, numa nota, 
eiplicar tudo aquilo, disse que era apenas uma colocação 
infeliz, mas que se solidarizava, em última anãlise, com o 
Secretário de Agricultura do Estado do Paraná. 
-a- quanto à cultura, eu tenho certeza que ele a tem, e 

muito a ver. O Secretário de Agricultura do Paraná deve 
ser um homem muito bem formado, um homem devas
tos conhecimentos, de vasto lastro científico. Tanto 
quanto tinham, aqueles homens que construíram as câ
maras de gás, aqueles homens que inventaram os campos 
de concentração, todos eles eram também homens cul
tos, de saber cientificO provado, mas eles fizeram as câ
maras de gâs e frzerarn os campos de concentração. ~ 
cõn:tra a prevalência dessa mentalidade que aponta, mes-
11)_0 fugazmente, que !los revoltamos_e nos apressamos a 
protestar. ~_arque deixar de reconhecer, Sr. Presidente, 
as coridições que d~Íerminaram pOr que o N ordes_te con
tinua atrasado em relação ao resto do Brasil, é querer 
de_scon~ecer a realidade histórica da formação de um 
pats, do_ se!! povo, do seu clima, da sua- gente. 

Sr. Presi<!e!'lte, sç:m querer levar em con-sideração- as 
disparidades geográficas, ecológicas, climáticas, entre o 
N ardeste e o Centro-Sul, ou talvez por causa dessas dis~ 
paridades, nós gostaríamos de enfocar a discriminação 
com que o Nordeste tem sido tratado ao longo da His
tória do Brasil. Nós jã dissemos aqui, por várias vezes, 
que são gritantes as injustiças que se praticam contra a 
terra nordestina. 

E eu gostaria de enfatizar estes dados dizendo que, por 
exemplo, o arçamento da Previdência Social, que, salvo 

- engano é mãis Ou menos .de 56 trilhões de cruzeiros,_ gas
ta mensalmente, com o Estado_ de São Paulo, em atendi
mento médico n_o INAMPS, cerca de 52 bilhões de cru
zeiros, gasta com o Rio Grande do Sul quase 20_bilhões 
mensais, gasta com o Rio de Janeiro 18 bilhões, gasta 
com Santa ·catarina, ·que é um Estado pequCno, mais de 
6 bilhões, ã.Penas- deSpende cOm Pernambuco, que 6 o 
grande Estado _nordestino, 3 bilhões, com a Bahia 4 bi
lhões, com o Piauí" e 9 Maranhão, menos de 1,1 bilhão. E 
essa disparidade, Sr. Presidente, torna-se mais gritante 
quando sabemos que nos Estados pobres a incidência de 
doença é muito maior. Se o N ardeste é mais pobre do 
que o Centro-Sul, lá era é que deviam ser despendidos. os 
maiores rêcursos paia o atendimento mêd.ico da região. 
Mas Oão, as decisões políticaS continuam a deslocar para 
o Centro-Sul, para os Estados talvez menos necessitados 
de atendiniento o subsídio governamental; para esses Es
tados continua a ser desviada a ffiaior soma, a massa to_
tal dos recursos. 

Eu disse-, uma vez, que a grande esperança do meu Es
tãdo, o Estado do Piauí era c-onseguir que as aplicações 
do Banco do BraSil atingissem 0,7% num ano; no outro, 
0,8%, para chegarmos, em 86, com I% dessas aplicações, 
Em vez disso, tivemos a tristeza de verificar que de 0,8% 
de aplicação que tinha o Piauí nós estamos reduzidos a 
0,59{,. 

Gcislaria, ·sem cansar Os Srs. Senadores, de ler alguns 
ligeiros dados _de um pronunciamento feito num jornal 
do Ceará, pelo Sr. Wilson Pinto, que diz o seguinte. 

-"Não há uma só empresa pública federal no Nordeste, 
composto por nove estados, enquanto, o Leste e o 
Centro-Oeste têm 28, sendo lO só no Rio de Janeiro e 16 
em Br~síiia·: Essas empresas possuem 171.445 emprega
dos ... 
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O Sr. Gastão Müller - V. Ex.• falou Centro-Oeste, 
mas acho que é Centro-SuL Se não me engano, o meu 
Centro-Oeste não tem essa quantidade de empi-esãS. 

O SR. JOÃO LOBO- Estou iipenas tendo os dados, 
não tive oportunidade de váificai-. mas ele diz, realníeri-
te, Leste e Centro-Oeste. -

Essas empresas possuem 171.445 empregados, 2A2S 
trilhões de cruzeiros de capital social e utilizam recursos 
federais de ordem de 17 trilhões, conforme dados oficiais 
de 1983: 

•• As 26 empresas conCes-sioilârias federais têm um 
capital social de 1,512 trilhões; as do Nordeste mui
to menos capital e uma participação governamentiil 
de apenas 15 bilhões. As empresas de mineração 
constituídas, - exceto as controladas pela Caraíbas 
Metais, situada na Bahia, todas as demais estão com 
sua sede em outras regiões dO País e não no NordeS: 
te." 

E mais: 

•'Outro aspecto a salientar é quanto à partici~ 
pação mínima da região na administração indireta 
federal. Enquanto esses órgãos lotam um milhãO-e 
quinhentos e dezoito mil pessoas, no Nordeste a ad~ 
ministração indireta federal emprega apenas 120 mil 
pessoas. 

Na área da Educação, verifica~se, conforme ain
da dados de 1983, que o Nordeste possue nove uni
versidades, sendo duas fundações as quais effiprega~ 
vam 41 mil servidores e dispuseram de 220 bilhões 
federais. O Rio de Janeiro tem quatro universidades 
que, no mesmo período, contaram com 3I bilhões e 
em seus quadros 19.600 empregados. Minas Gerais, 
outro exemplo, tem cinco universidades federais, 
sendo 3 fundações, que contam com 11 O bilhões e 18 
mil servidores. Também possui seis escolas superio
res e recursos da ordem de 14,7 bilhões, dando em~ 
prego a 2.763 pessoas em seus quadros. O Rio 
Grande do Sul tem quatro universidades federais é 
uma faculdade federal. Esses organismos contam 
com a colaboração de 12.668 funcionârios e I 11 bi
lhões de cruzeiros anuais." 

Sr. Presidente, os dados são longos e se estendem, ver
dadeiramente gritantes, nas disparadas com que são 
lançados, em termos comparativos. E nós paramos aqui, 
para não tomar muito tempo dos Srs. Senadores e nem 
maçar-lhes a atenção. 

O Sr. Gastão MUller - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Com muito prazer, antes de 
prosseguir concedo o aparte ao nobre Senador Gastão 
Míiller. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador João Lobo, V~ 
Ex', melhor do que qualquer um, ou igual a muitos ou
tros nordestinos, fez perfeitamente a defesa do N ardeste, 
mostrando a injustiÇa deis palavras do Secretârio da 
Agricultura do Paraná.. E esse Secretârio de Agricultura, 
que não conheço, mas que deve ser uma pessoa ilustre, 
praticou pelo menos um erro: não foi hâbil politicarrien
te. E V. Ex', com dados, provou· e comprovou que não 
há muita veracidade nas afirmações daquele secretãtro.
E eu fico com o N ardeste e solidário à sua manifestação-, 
neste momento. 

O SR. JOÃO LOBO - Eu 3giadCco 0 apil-te dÕ 
nobre Senador Gastão MUller. Prossigo, Sr. Presidente, 
tentando levantar, aqui, os dados da injustiça que o N ar
deste tem sofrido ao longo da sua _história. 

Já disse que em todos os combates à seca realizadas 
pelo governo brasileiro, desde as celebre jóias da coroa 
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de D~-Pedro I!!_ que não foram vendidas p~lo n?rdesie, 
desde aquela êpoca até agora, a quantidade de ~ecursos 
federais despendidos no Nordeste foi irrisória e jnter_mi
tente. Desde 1903, quando começou a func~onar ~antiga 
Inspetoria de Obras Contra as secas, a INPOCp;, desde 
aquela época, em que hã noticias de seus regishos, atê 

= 1982, que é a data do último registro que nós ~emos, o 
governo da República despendeu, intermitentemente, 

'---- parando em determinados períodos, secionando a apli
~ação dessas yerb~s, deixando que_ as aplicaçõ~ fosse~ 
desViadas do verdadeiro intuito, desde 1909 aj 1982, se

-tenta e três anos de secas consecutivas, levar~ do Go
verno Federal recursos da ordem de 1,6 bilhãO de cruzei
ros, equivalentes a cerca de 10% do que o Governo Fede
ral gastou com a construção de ITAIPU. Na construção 
da grande hidroelétrica binacional 'de ITAIPt.J, foram 
gastos recursos do que apenas 10% repres_entaram todo o 
dispêndio do Governo Federal com as $êcãS do NOrdes-
te. / 

Sr. Presidente, eu poderia alinhar,Óm rOsário infindá
verde dados para mostrar por que a' região nordestina, o 
setentriãQ nordestino f]cou à __ ma~m do desenvOlvimen
to do Brasil. Evidentem~nte, j fosso entre o_ rico e o 

_pobre cada vez se alarga m~:S. e o tempo faz- aumentar 
esse foSso e não diminuí-h?.( E é Õ que está -acontecendo 
dentro do Brasil. Nós t$tamos vivendo em dois ou três 
brasis diferentes: o Br~sil do Piauí, o Brasil do Rjo Gran
de do Norte1 que nij6 tem nada a ver com o Brasil do 
Mato Grosso do Svl ou do Paraná, ou do Rio Gi'ande do 
Sul. __ ~ _ou_tr_a re~IÍdade. E é claro que a nossa pobreza 
também é mujtO maior, mas nem por isso poder-se-ia 
justificar ·a C_plocação _do ilustre SecretáriQ âe Agricultura 
do Estadq·-éio Paraná, porque o Nordeste tem contribuí
do par.ª'-a construção deste País com-os seus filhos, tem 
ficaqp"'~m o gasto· social, que represerita as crianças de O 
a fó anos. Qiiand_o- esse h arriem estâ pronto para traba

)har, emigra para São Paulo, para Brasília ou para ores
tante do Brasíl, mesmo para o Paraná do Secretário de 
Agricultura, e lá vai dar,jâ completo, já. maduro, o pro~ 
duto do seu braço, o produto do seu trabalho para cons
truir a terra boa e generosa do Centro-Sul deste País. 

Estas reali~ades existem, C:stão vivas e podem ser pro
vadas, São. Paulo é a maior .cidade nordestina do Brasil, 
porque foi o braço nordestino criado no Nordeste, des-
pesa jogada nas costas dos Estados pobres deste País, 
que construiu a grandeza de São Paulo; que montou 

- Brasnia; que construiu os cafeZais dõ Paraná; que estâ 
construindo toda a grandeza desde País. Então, pelo me
nos, em re_speito às fontes de braços e de homens que es
tão- sendo lançados no mercado de trabalhO brasileiro 
homens que vem dar o seu trabalho, o seu ~uor e a sua 

- força paf.i a con.Stfução do grande parque industrial do 
Brasif, Pelo menos em respeito aos sofiimeli.tos -daS-ter~<is 
de onde-proCedem esses braços, o Sr. Sc!cretârío de Agri
cultura deveria ter pensado duas vezes antes de propor a 
eliminação por uma catástofre, uma epidemia, ou talvez 
até por câmara de gâs, dos trinta milhões de nordestinos 
íriiíteis púa ·a fOrmaçãO- do PIB nacional. 

O Sr. Lo manto Júnior - Permite V. Ex• um_ aparte? 

O SR. JOÃO LOBO- Concedo O aparte, com muita 
honra, ao nobre Senador Loma~to Júnior. 

-~- o __o-sr: Lomãnto -Júnior- v. Ex•, Senador JOãO L~bo, 
---fãZ um pronunciamento dos mais impofià:ntes. Conside-

ro mesmO uma dia-denúnciaS ~ais sérias prOferidas neS
ta Casa por ilm Senador do Nordeste. Os dados signifi
cativos, expressivos mesmo, que V. Ex' apresenta ~onsti
tuem uma resposta irrefutável, irrespondível àqueles que 
imaginam que o -NordeSte é um peso morto na Fede
ração brasileira. Só mesmo a ígnorância ou o desconhe
cimento to"tal da realidade brasileira pode fazer com que 
alguém pense que o Nordeste não contribui e não tem 
contribuído de maneira muito _expresSiva para o desen-
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volvimep.to deste País. Saiba V. Ex• que o Nordeste não 
tem nenhuma responsabilidade e posso mesmo afirmar 
que para lá pouco· foi" Ou quaSe nada do que representa 
hoje a dívida externa do Pals. O N ardeste continua sen~ 
do superavitário, o-Nordeste continua contribuindo de 
uma maneira significativa, pois o oi-çamento da Bahia, 
no que tange à sua expOrtação, para não falar nos de
mais Estados nordestinos, porque todos dão uma contri
buição significâtiva, sobra para o resto do País uma 
quantidade muito expressiva de moeda estrangeira, en
fim, de dólar~ americano: Qüeni atentar Para esses núme
ros verificiarã que o Nordeste tem pago um preço muito 
caro e muito pouco tem recebido em retribuição ã.o que 
tem -feito pelo Brasil. V. Ex• falou, ainda hâ pouco, sobre 
os !?_óleos_ nordestinos, eU acresceqtari~_ aqui os talentos 
nordestiflos, Õs- c~ebros nordestinoS que foram povoar 
as Universidades de São Paulo e do Paraná. Se V. Ex' 
olhar a própria história do" Paraná verificará que foi um 
baiano que lã se constituiu e se tornou O primeiro-Presi
dente da Província do Paraná: Zacarias de Goes-v iscon
celos. Se V. Ex• verificai a listagem das universidades, 
das escolas de níveis superior e médio, saberá qite os nor
destinos - baiano"s, -pernambucanos, norte-rio
grandenses, piauienses - todos eles, povoaram essas 
universidades para, com o seu talento, prepararem a 
grande elite que hoje povoa o Centro-Sul do País. Isto ~ 
o que s-e deyi_a verificar: o sacrifício _dos braços nordestiM 
nos que derrubaram os matagais de São Paulo e do Para~ 
ná e plantaram o_s caf~::tis que, no passado e no presente, 
se constituem em receita importante na economia brasi
leira. Parabéns a V. Ex' pelo seu brilhante discurso. V. 
Ex• tem o meu apoio e, de agora em diante, vamos conti
nuar com essas mesmas denúncias, procurando mostrar 
que o_u se voltam as vistas para o Nordeste, antes que a 
catâstrofe aconteça, õu hã àe apareçer alguém que possa 
pensar, desgraçadamente pensar, numa política de sepa
ração,.o que nós brasileiros não desejamos, mas também 
não queremos continuar a se, Sr. Senador, párias da so
ciedade _deste País. 

-0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu me permi
to lembi-ã.r o Dobre orador que faltam apenas dois minu
tos para esgotar o seu tempo. 

O SR JOÃO LOBO -Agradeço, Sr. Presidente. 
D~o apenas incorporar ao meu pronunciamento o 

tparte do ilustre Senador, e meu prezado amigo, Loman~ 
to Júnior; aparte que ~nriquece, que dá fulgor a este mo
desto pronunciamento que faço nesta tarde. 

Sf. Presidente, queria antes de terminar, para não fu
gir à imposi~o regirrientil do tempo, dizer que o brãço 
nordestino criaâO no Nofdeste, cujo custo de formação 
ficoU -nos pobres -EstadOS nordeStinOs, não tem muita 
responsabilidade por tudo isso que está acontecendo nes
te País. Não temos nada com essa inflação que queima e 
corrói toda a riqueza deste País. 

O Nordeste não tem culpa dessa inflação porque ele 
não é defícitáriõ; ele é superavitário. O_ N ardeste, além 
de tudO,: é uma reserva dC mercado dos grandes estados 
brasileiros. Todos os principais Estados produtoresdo 
Brasil têm no Nordeste o autêntico mercado de reserva 
para os seus produtos. E nós, nq_rdestiª-ºs, por deficiên
cia_ dã Leg-islação Tributária, estamos pagando, estamos 
pagando contribuição fiscal para os Estados produtores 
como São Paulo, Minas Gerais, Rio de J<ineiro, etc. 

Além dos seus produtos que entram no mercado reser~ 
vado nOrdestino, nós estamos também recebendo esses 
lmp_o~tos qu_e saem ~a_mão-de-obra paulista,_ impostos 
que contribUímÕs para o Centro-Sul, sangrandQ e esva
ziando ainda mais, numa fatalidade evidente, os Estados 
pequenos e subdesenvolvidos para engrandecer ainda 
mais os- Estados desenvolvidos e produtores de bens-_de
consumo. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- PermítC V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Com muito prazer, notre Se-· 
nadar Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Maglllhães - Apenas para solidarizar~ 
me com V. Ex~ naquilo que se manifesta a favor-do J'lf(:lr-:. 
deste e fazer uma ligeira modificaçãO~ cOni a permiSsãO 
de V.EX•, e por -uma questão de justiça, pai-que ·eu fi o 
desmentido daquele Secretário de AgriCüttura, do que os 
jornais disseram que ele afirmou e V. Ex• deve ter lido is 
afirmações nos jornais- mas eu· tiv-e â. oportunid-ade de 
ler o desmentido que, normalmente, passa desapercebi
do. Agora; o meu aparte é a respeito dos impostos que V. 
Ex• vem falando. V. Ex• -tem- toda a razão; o Nordeste 
vem sofren~o há muito tempo as conseqüências dessa 
transferência de impostos para a Região Sul, com a ab
sorção dos nossos recuros. Mas agora há uma esperança. 
O Diretor da Receita Federal; que era o enCarregado dos 
impostos, o "leão brasileiro", vai ser o Ministro _da_ Fa
zenda. Então está na hora de tirar todos esses problemas 
que existiam Pira o Nordeste. Pãra ele que conhece bem 
essa questão de impostos, será fáCil resolver .. 

O SR. JOÃO LOBO - E espero que ISso aconteÇa. 

Sr. Presidente, finalizando, devo dizer que nós nordes
tinoS não temos culpa dessa dívida interna e externa des
te País, nós não temos culpa dessa inflação que infelicita 
.toda a Nação brasileira. 

Sr. Presidente, gostaria de dizer que também li as ex
plicações do Secretãrio de Agricultura do Estado do Pa~ 
raná. Ele não nega que disse isto que li aqui; que disse 
que se 30 milhões de nordestinos fossem atropelados par 
uma avalanche, se desaparecessem numa hecatombe, o 
Brasil não sentiria falta; disse apenas ·que foi uma colo
cação iilfeliz- talvez ele tenha sido traldo pelo ~eu sub
consciente. 

Mas, Sr. Presidente, como diz o Senador Lomanto Jú
nior, pregando essa secessão pode ser que aconteça que 
algum nordestino prefira imolar nos campos de luta 15 
milhões de nordestinos ao invés de esperar que uma he
catombe, uma epidemia ou as câmaras de gás dizimem 
esses homens. Esta é uma mentalidade perigosa- que ten
ta se implantar neste País, que tem uma continuidade 
territorial, uma c_ontinuidade de línguas, uma continui
dade de sentimentos verdadeiramente invC:jáVel na his
tória da humanidade. 

Sr. Presidente, finalizo o meu pronunciamento dizCn~ 
do apenas o seguinte: se isto já houvesse acontecido, se 
esses nordestinos tivessem sido dizimados, nossa história 
-não -teria nomes incômodos como os- de Joaquim Nabu
co e Gonç:ilves Dias, de Eurico Mendes e de José de 
Alencar, de CapistranO de Abreu e de ClóVis Bevilácqua, 
de Rui Barbosa e de Tavares Bastos, de Castro Alves e 
de Tobias Barreto, de Sílvio Romero e de Jorge de Lima, 
de Graciliano Ramos, de José Lins do Rêgo, de Sousa 
Andrade, de José Albano, de Auta de Souza e de Jeróni
mo de Albuquerque, de Felipe Cainarão e de Henrique 
Dias, de Feirüiildes Vieira, e de Deodoro, e de Floriano, 
e de José Américo, e assim por diante, para falar apenas 
nos mortos. 

Sr. Presidente, agradeço _a tolerância de V. Ex• e encer~ 
ro este pronunciamento. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAl_S 05' 5'R5'. SENADORES; 

Eunice Michiles -João C~telo- Jutahy Magalhães 
-João Calmon- Moacyr Dalla- Alfredo Campos
Mauro Borges --Affonso Camargo - Octávjo Cardo~ 

so.' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está finda a 
hora do expediente. 

Passa-se à 

])!Á~IO DO CONG_RESSO NACIONAL(SeÇãoii) 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa. requerimento cUja leítura será -téHi pelo 
Sr': 1 '1-Secretfu-io. 

1:: lido o seguinte 

_REQUERIMENTO N• 3, DE 1985 

Nos termQs do a,rt. 198, alínea: d, do Regimento Inter~ 
no, requeiro inversào da Ordem do Diri., a firJ, de que a 
rn-até_ría .constante do_ item n<:> 7, -seja Submetida aO_ Ple
nário em- 21>--Ju-gar. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1985.- Senador Nel~ 
son Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votaÇão o 
requerimento. 
~Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (_?ausa_.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~- Item I'~ 

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 n' 1.541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, fav_orâvel, proferido em Pie~ 
nãrio, da Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

_A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 29 
de novembro próximo passado, tendo a votação adiada 
por falta de quorum. 
Votaçã~ do projeto, em primeiro furna. 
Os Srs. Seri3dores que o apfovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

t o se:guinte o pf?jetC? apro_vado" _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 139, de 1984 

Revoga o Decreto-le-i n9 i~s4I, de 14 de abril de 
1977. (Lei da_s Sublegendas.) 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Art. 19 -~ revogado o Decreto-lei n9 1.541, de 14 de 
abril de 1977. 

Art. 2<:> Esta Lei _entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2: 
Díscussão, em turno único, do ProjetQ de Ler dil 

Câmara n9 51, de 1077 (n<:>l.l07f76, na Cãsa de ori
gem), dando nova redação aó art. 49da Lei n<:>5,75'],_ 
de 3 de dezembro de 1971, que estabelece regime de 
gratifícação ao -peSsoal à disposição do FUNRU
RAL_! __ e dâ outras pr~vidências,_ t_en9_o _ 

PÃRECER.ES, -sob -n~s 815 a 818, de 1984, das 
Comissões: 

-de Agricultura, favorável; 
-de Economia, favorável; 

-- :....:...~de Legislação Socilll, favorável, nos termos do 
substitutivo que apresenta; e 

-de Constituição e Justiça, favorável, nos ter-
-mOs Cio-sli0S1itut1Vo da Comissão Qe Legislação So-
cial. 

Effi discussão o projetO e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~los, encerro a dis

cUssão. 
Em votação o subStitutivo. 

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

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de serre-

digido a redaçâo do vencido para o turno suplementar. 

É a- .seguinte a matérfa aprovada: 

EMENDA N• 1-CLS (SUBSTITUTIVO) 

Toma insubsistente a nulidade de atos praticados 
- sem a apresentação dos Certirlcados de Regularidade 

de Situação e de Quitação com a Previdência Social. 

Q_ Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam convalidados os atas praticados e os 

instrumentos_ assinados e lavrados, até a vigência do 
Decreto-lei n<:> 1.958, de 9 de setembro de 1982, com 
inobservância do que preceitua a Lei n9 5.757, de 3 de de
zembro de 1971, não se lhes aplicando, em conseqüência, 
o disposto no artigo 142 da lei n'~" 3.807, de 26 de agosto 
de 1960. 

Art~ 21> Esta Lei C:ntra ell} vigor na data da sua publi
cação. 

Art. 3<:> ~evogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3: 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 22, de 1980 (n9 147/79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao art. 3<:> da Lei ntf 4.084, 
de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a profissão 
de bibliotecário, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n<:>s 191 a 193, de 1981. das 
Comissõ_es: 

-de Constituição e Justiça, favorável com emen
da que apresenta de n' i-CCJ; 

....;,. de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e 
à emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Legislação Social, favorável ao projeto e à 
emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são_ 
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores Que o aprovam queiram permanecer 

sentados_ (Pausa.) 
Aprovado. 

b o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA c,\MARA 
N<:> 22, DE 1980 

(N<:> 147/79, na Casa de origem) 

Dá noVa redação ao art. 3<:> da Lei n<:> 4.084, de 30 
-de junho de 1962, que dispõe sobre a profissio de 

Bibliotecário, e dá outras providências. 

Ó Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'~" O art. 31' da Lei n<:> 4.084, de 30 de junhO de 

1962, que dispõe ~obre a profissão de B"ibliotecário e re~ 
gula seu exercício, passa a vigorar caril a seguinte re-' 
dação: 

.. J\rt. 3<:> Para o provimento e o exercício de car~ 
gos têcnico,s de Bibliotecários, Documentalistas e 
Têcnicos de Documentação, na administração 
pública federal, estadual ou municipal, autárquica, 
paraestatal, nas empresas de economia mista ou nas 
concessionárias de serviços públicos, é obrigatória a 
apresentação de diploma _de bacharel em Biblioteco
nomia, respeitados os direitos dos atuais ocupan
tes." 
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Art. 2'~ As pessoas que tenham exercido por mciis de 
5 {cinco) anos, até o dia 30 de junho de 1962, cargo ou 
função de Técnico de Documentação só poderão exercer 
a profissão de Bibliotecário após satisfazei-em os- seguin-
tes requisitos: -
I- registro no Conselho Regional de Bib[iotecono

mia, a cuja jurisdição estiVerem sujeitoS;-
II- paganl.ento da anuidade do _Coilselho Regional 

de Biblioteconomia, na forma estabelecida pelo Decreto 
nO? 56.125, de 16 de agosto_ -de 1965, que regulamenta a 
Lei n~' 4.084, _de 30 de iunho de 1962. 

Parágrafo único. Os Teenicos de DoCumentação dis
põem de ISO (cento e _oitenta) días para se habilitarem, 
conforme o estabelecido na presente lei. 

Art. 31' _ Esta lei entrará em vigor na data ·cte sua 
publicação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votaçãó a 
emenda. 

Os. Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
.sentados. (Pa}lsa.) 

Aprovada a emenda, a matéria irá à Comissão-de Re
dação. 

:b a seguinte a matéria aprOvada -

EMENDA N• 1-CCJ 

Art. 2" do projeto suprima-se a expressão .. " "por 
mais de 5 (c!ncõ) anos.~~·~ -------

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 4: 

Discussão, enl turnci Unicci, ôo_Projeto de Lei da 
Câmara n~> 30, de 198f (n9 623/75, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafos ao art. 460 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n{i' 5.452, de l9 de maio de 1943, discipli
nando a admissão de novo empregado em vaga de
corrente de dispensa sem justa causa, e dá outras 
providências, tend("l- - - -

PARECERES. sob n•s 1.136 e 1.137, de 1981, 
das ComissõeS: 

- de Legislação Social, contrárío; e--
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto_ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a- palavra, encerro a discus

do_ 
Em votaçã:o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queifam perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado~ -
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados._ 

b o seguinte o pi'ojetõ tejeítado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 30, de 1981 

(N9 623/75, na C.asa de origem) 

Acrescenta parágrafos aó art. 460 dB 
Cõnsolidaçilo das Leis do Trabalho, aproyada pelo 
Decreto~Iei n~' 5.452, de 19 de maio de 1943, 
disciplinando a admissão de noYo empregado em Yaga 
decorrente de dispensa sem justa causa, e dá outras 
providências. 

Q· Co_ngfe_sso N'aCi&tal decreta:_ 
Art. 1•· FiCa:ril.ilcr.esccntaáoS-aO cirt. 460 dá Consoli

dação das Leis do Trabalho~ aprovada pelo DeéféÍO·lei 
nt 5.452, de J9" de maio de 1943;'os seguinteS parágrafos. 
)lumetados co_mo 19 e 2~: 

,"Ar\. 46Q, •• .,, •·• o •., .,, •• • • "",! ,., • co • • • 

§ 1' O empregado admitido para ocupar vaga 

DIÃKIO DO-CONGRESSI.fNAClONA[ (Seção II) 

decorrente de dispensa sem jUsta ca-usa terá direito à 
percepção de salário não inferiof ·ao do dispensado, 
ressalvadas as vantagens pessoais deste, 

§ 2~ O preenchimento de vaga, ocoriida nas 
condições previstas _no parágrafo anterior, por Cm: 
pregado da mesma empresa não exime o emprega
dor do cumprimento da obrigação de pagar igual re~ 
muneração, salvo se a empresa possuir quadro orga
nizado em carreiras, quando a remuneração será a 
do cargo inicial da carreira, se superior à do cargo 
anteriormente ocupado pelo empregado, vedada a 
redução do salário anterior, a qualquer tí~Ulo." 

Art. 29 E.sta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 3~> Revoga.rn~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5: 

DisCUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cámara: nSI 38, de 1981 ~n~ 2.930/76, na caSa de ori
gem), que altera dispositivos da Lei n' 6.179;de 11 
de dezembro de 1974, que:. "instituí amparo previ
denciário púa maioiis de setenta an'?~ de i_dade e 
para lfiVáHaos", tendo -

PARECERES, sob n•s 194 e 195, de 1984, das 
ComissõeS: 

-de LegisJaçii.o Social, favorável; e 
-de Finanças, contrário. 

Em diScussã-O: o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala-
vra Para discutir. - -

_ Ó SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavr~ ao n~bre Se!lador Nelson Carneiro, p_ara di_scu-
tir. 

O .SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Se~ 

_nadares: 
O projeto cira eri:i exame; iteÍn 5 da Oidem âo Dia, a

tende a situação em que se encontram numerosos inváli
dos congênitos neste País, e para eles se pede o amparo 

__ :_O_Y _d_o INPS e do FUNRUI{A.l. A Comissão de Legis
lação Social, pelo parecer do nobre Senador Pedro Si
mon, concluiu pela aprovação do projeto alegando que 
ele vinha conigir uma omissão da lei e que, portanto, 
merecia o apoio do Senado Federal. Este parecer foi a
ceitO unanimCnte-por aquele órgão especializ~do. Já !_la_ 
Comis~ão de Finallças, entretanto, não fdi possível essa 
ãprovação e concluiu-se que, apesar do irrecusável méri
to soCial, deve ser rejeitado em razão das notórias difi
culd"ade~ finan~iraS que atingem a Previàêilcia Social. 

Sr. Preside"nte, acredito que esse projeto, exatamente 
pelo seu-irrecus![r:ye} mérito so~ial, na cte merece-r a' api-~
vaÇão desta CaS3,já que veio aprovado ·pela Cãmá.ra dos 
Deputados e atende, ampara os maiores de 70 anos de i

-dãde e aos inválidos que já hoje são numerosOs neste 
País. Muito obrigado a V. EX-t. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discu
tir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS "- BA. Para 
discu.tir. Sem r_eyisãb do orador.)- Sr. PreSidente, Srs. 
S<ioa_dores: -.-

Todos- nós acompanhamos o trabalho do Senador 
Nelson Carneiro, para o atendimento -aos idosoS, e só te
mo·s porque aplaudi-lo. 1:: um trabalho meritório que es
tá sendo constante, .com algumas_vitóri~, com algumas 
derrOtas neste -Plenário, mas que acompanha aquele tra-

- Ealho insano de S. Ex•, naquela questão do diVórcio. que 
tantos anos levou até a vitória finaL 
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_ O Sr. Nelsõ_n Çarneiro- Permite V, Ex' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o pra
zer, nobre Senador, é uma honra. 

~ O Sr. Nelson Carneiro - Tenho em V.. Ex•, nesse se
to r, um grande aliado. V. Ex• fofautor de uma emenda i
nexpliCávelmente recusada pelo Congresso por falta de 
quorum, que incluía os idosos·entre os que deveriam me~ 
recer a atenção especial do Estado. De mudo que V. Ex• 
pode também repetir as frases com que me homenageia. 
Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a genti
leza de V. Ex•, mas jamais seri~ capaz de poder acompa
nhar tão de perto assim a luta que: V. Ex• empreende. E 
V. Ex• pode imaginar _o meu c_onstrangiment() a respeito 
dessa questão, porque reconheço o mérito dela, reco
nheço o sentido altamente benéfico que está previsto no 
projeto da 01m~!a dos Depu~ados. -~ 

MaS, Sr. Presidente, todos nós acompanhamos no dia
a-dia a questão da Previdência Social, todos nós estamos 
sent.íildo a-s dificuldades da Previdência para conseguir 
cumprir as suas obrigações atuais e, por isto, fui levado a 
dar, na ComiSsão de Finanças, parecer contrário a esse 
projeto, por sentir que er~ um aume~to de_ despesa para 
a Previdência Social. sem se dar conseqUentemente os re
cursos para fazer face a essa despesa. Por isso, Sr. Presi
dente, é que: abSÕlutaffiente constrangido, voto contra a 
matéria, acompanhando o parecer que dei na Comissão 
~e_ Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo 
mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. -seriã:dóre.S que aprova o projeto queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço que conste 
o voto favorável do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• serã a
tendido. 

O projeto sf::rá arquivado, e feita a devida comuni· 
cação à Câmafa dos Deputados. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> 38, de 1981 

(N9 2.930/76, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei n9 6.179, de 11 de de
zembro de 1974, que "institui amparo prevldenciário 
Para maiores de setenta anos de idade e para ínviÍJi~ 
dos". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica acrescido ao art. 19 da Lei n9 6.179, de 

11 de dez_embro de 1974, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 19 

Pal-ágrafo· i1nico. As exigências de que tratam 
os incisos I, II e III não são aplicáveis aos iiiváliàos 
congên"itos ou aos que se tenham inValidado Pai-a o 
trabalho antes de 16 anos- -de idade." 

Art. 29 -O art. 8~>-0a Lei :rlt-6.179, de 11 de dezembro 
de 1974, passa a viger com a seguinte redação: 

.. "Art. 89 O custeio do amparo estabelecido nes
ta lei será atendido, sem aumento de contribuições, 
pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e 

.. do FUNRURAL, correspondente a 0,5% (cinco dt
cimo por centO) da folha d_e salário-de-c.ontribuição, 
onerando em partes iguais ·cada uma dessas entida

--des." 

Art. 31' Esta !e"i entrará em vigor na data de sua 
Pl.Jblicação. 
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Art. 4"' Revogam·se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6: 

DiScussão, em- turno ú"ilÍco (api"Ccíã.ção prelimi
nar da constitucionalidade e juridicidade nos termos 
do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto_ de 
Lei da Câmara n9115, de 1981 (n9 2:900/80,- na Casa 
de origem), que dispõe sobre a perícia policial, nos 
casos de colisão de veículos automotores, e dâ ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n" 451, de 1983, da Comissão 
- de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injtiridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado._ 

O projeto será arquivado e fiiti a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. " 

Ê o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO OE LEI I!A C~MARA 
No 115, de I98I 

(N9 2.900/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a perícia policial, nos casos de coli~ 
são de vefculos automotores, e dá outras providências. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É obrigatória ã-perícía--policial, nos casos de 

colisão de veículos automotores, sempre que ocorram le
sões corporais ou quando uma das partes envolvidas se 
manifeste pela elaboração dessa espécie de prova. 

Art. 211 Realizada a perícia policial, seu resultado sO
rá encaminhado ao órgão de trânsito onde estiver licen
ciado o veículo cujo condutor tenha sido considerado 
culpado, para que se efetuem as anotações competentes 
no prontuário do condutor e no processo_ de registro do 
veículo. 

Parágrafo único. -~O condutor apontaáo comõ-culpa.: 
do pela perícia policial poderá recorrer à Justiça, caso se 
julgue prejudicado. 

Art. 311 A renovação do licenciamento de veículo au
tomotor envovido em acidente de trânsito somente se fa
rá mediante prova de que seu proprietário ressãrciu-fo
dos os danos causados ao outro veículo, cajo condutor 
foi considerado_ inocente. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará -esta l"êi 
dentro de 90 (noventa) dias, contados da sua publiCa:ÇãO. 

Art. 5~> Esta Lei entra em vigor ria data de Sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Item 7: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 14, de 1979, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, qUe !evogã dispo:oitivo da Lei n~' 

5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretos~leis. n9s 
672 e t .273, respectivamente de 3 de j1,1lho de 1969 e 
29 de maio de 1973, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9 560;de 1980 e-ti9-944, de 
1982, dii Comissão 

-de Constituição e Justiça - J9 pronunclamen~ 
to: pela inconstitucionalidade, com voto vencido do 
Senador Lázaro Barboza; 29 pronunciamento: (reeR 
x:ame solicitado em Plenárfo)- ratificando seu pa
recer anterior. 

A matéria Cohstou da Ordem do Dia da sessão de 3 de 
dezembro de 1984, quãndo foi aprovada quanto à constiM 
tucionalidade. 

DIÃRJO_po CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11) 

Assim sendo, nos termos do art. 301 do Regimento In
terno, a proposição não poderá ser novamente argUida 
em contrário. 

DiscuSSão do projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

são. 
Encerraáa a discussão, a matéria é dada como definiti

vamente aprovada, nos termos do art. 315 do Reginiento 
Interno. 

A matéria vai à Comissão de Redaçã.o. _ 
- ~- Õ- segUinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI 00 SENAI!O 
N9 14, de 1979 

Revoga dispositivo da Lei n9 5.449, de 4 de junho 
de 1968, os Decretos-leis n9s 672 e 1.273, respectiva

- ---~en_te,_ d~ 3 ~-e-julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta~ 
-Art. )9 São revogados o item VIII da Lei n' 5.449, 

de 4-de junho de I 968, e os -Decretos-leis n9s 672, de 3 de 
julho de 1969, e 1.273, de 29 de maio de 1973, que decla
raram, respectivamente, de interesse da segurança nacio
nal os Municípios de Duque de Caxias, Angra dos Reis e 
Volta Redonda, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 No primeiro--domingo após noventa di-as da 
promulgação desta lei, serão realizadas eleições diretas 
para escolha dos Prefeitos e Vice-Prefeitos dos Municí
pios referidos no artigo precedente, cujos mandatos se 
estenderão atê a posse dos que serão eleitos a 15 de no
vembro de 1980. 

Art. 39 Entrará esta--lei_ em Vigor na dãta de sua 
publicação. 

O SR. PRESII!ENTE (Josê Fragelli) - Item 8: 

DiScussãO, -em primC:irO turno, do PrOjé{o ae Lei 
do Senado n' 47, de 1980,_ do Senador Gastão 
MUller, que acrescenta dispositiVo ao ã.rt. -483 da 
ConSOlidaÇão das LeiS do Trabalho, (C'í.T) e dá ati- · 
tras providências, te~do 

- o~_j>J\~E_Ç~RES, SOb n~'_s_ sQ~ a &07, de~ 1_~8-1: das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciónali
~ çJª--aç _e juiidicidade; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (PaUsa.) 
-~ão hav~ndo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
:__~_Em-Yo_ijfção. 

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

Aprovado. 
Õ projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 
1: o seguinte o projeto aprov8:d0: _ -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nl' 47, de 1980 

Acres(enta dispositivo ao art. 483 da Consolidação 
das Leis ~-o !rabalho, ( CLT), e dá outras providên-
cias. 

O Con8resSo~~ciõnil decreta: _ 
Art. 111 O artigo 483 da Consolidação das Leis do 

Tr.abalho (C_LT)- Decreto-lei n9 5,452, de J9 de maip de 
1943 _- passa a vigorar com o acréscimo da letra h, se
guinte: 

"Art. 483. 
h) o empregador ou seus prepostos_ 

incumbirem-no de carregar ou transportar valores 
_ pertencentes à empresa, fora do seu local d~ traba-
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lho, sem quç, ua respectiva relação empregatícia, 
conste especificamente tal obrigação." 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 RevogamRse as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 09: 
DiScussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n" 33, de I 982, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que prorroga por dois anoS a valida
de do concurso de Fiscal de Contrib!Jições Previ
denciárías, teildo 

PARECERES, sob n•s 247 0'248, de 1982, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorãvel. 

-de Serviço Público CMI, favorável. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a di seus

silo. 
Em votação. 

O Sr. Jorge Kalume -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. " 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Cõncedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para encami
nhar a votação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para encami
nhar a votação: Sem revisãO do orador~) --sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Não deveria falar porque senti que a matéria está tra
mitando de uma maneira pacífica, mas. também, não po
deria deixar de regis_trar o meu reconP.ecimento S:os m~us 
pares, em particular às lideranças, tanto do PDS, o meu 
Partido, como das Oposições, aqui presentes, por terem 
a~rigado_~_~déia do nosso projeto de prorrogação desse 
concurso: 

Era este o ~istro que gostaria de fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em 
votação. 

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

Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente a Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 33, de 1982 

Prorroga por dois anos a validade do concursq de 
Fiscal de Contribuiç&s Prevldenclárias. 

O Congresso N aciona1 decreta: 
Art. }9 Fica protTogada por dois anos a validade do 

Ccmcurs_o Público de Fiscal de Contribuições Previden
ciárias - C - 13/79; aõCito- na forma do Edital n9 
55/79, da Coorãeilação de Recrutamento e Seleção, do 
Departamento Administrativo do Serviço Público -
DASP, publicado _no DiáriO Oficial da União de 27 de 
novembro de 1979. 

Art. 2"' Revogando-se as disposições em contrário, 
esta Lei entrarâ em vigor a partir-de 18 de maio de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 10: 

DiscUssão, em primeirO turno (apreciação prdi- · 
minar da constitucionalidade ejuridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de lei dO--Senado n9 2, de 1981, do Senador Passos 
Pôrto, que institui a adoção trabalhista para meno
res na faixa etãria entre 12 e 18 anoS incompletos e 
dâ o_utras providências, tendo 
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PARECER, sob n9 328, de 1981, oa Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade. 

Discussão do projeto quanto à constitucionalidade e 
j uridicidade. - -

O Sr. Nelson Carneiro-- Sr. Presidente, peço a pala-
vra para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discu
tir. 

DIÁRIO DO CONGRESS<TNACIONAL (Seçào II) 

zidos por mães pobres, muitas vezes nos procurando di
retãmeilte, que encontrãm ãs portas da-s nÕssas insti
tuições fechadas. São menores que querem aprender, que 
querem ser úteis, que siniples-mente, muitas vezes, dese--

- jam ajudar aos seus próprios Pais ou a paiS. incapacita· 
dos. - -

Sr. Presidente, é mais do que generosa a idéia. Faço 
um apelo, também, não só ao nobre Senador Passos Pôr
to, mas tanlbém às lideranças, no sentido de que devol
Vtssem esse projeto às coiiiissões, para -que f'osse reestu- ~ 

-dado. Digo" iStO Pela niinha experiêtlcia, repito, decollVf~ 
via permanente com os menores de 14 anos no SES! e no 
SENAI e ~ejo mill?-ares_de: crianças n_o me:u EstacJ.o, ~em 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis- todo o Brasil também, sem uma oportunidade. 
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. President-e, Srs. Se- Assim, Sr. Presidente, na forma regimental vou reque~ 
nadares, o projeto em exame -é daqUeles que devem voiM rer, a retirada deste projeto para que possªmos ree:studã~ 
tar à apreciação desta Casa com rfova reôação, porque iO e ofereCer uma forma, dentro da 1egis1aç~_o, que dé 
ele recolhe uma idéia generoSa, útil para o encaminhS:M - m~is do que dã à _FU,NABE~, que ~~o ao SESI eo ao S~M 
menta dos jovens entre 12 e 18 anos incompletos para a NAI e às próprias empresas, condiÇões para ajudar às 
atividade trabalhista. crianças do Brasil, qu_e enchem a_s.ru!IS para na9-a apren~ 

Evidentemente, como redigido, o prOjeto não pode- ---derem~-
transpor as dificuldades criadas pela lei, notadamente Ainda eni seu último número, se não me engano, a R e--
pela Constifuíção Federal. Mas, a ícfêia é tão gener_osa vista Isto t. mostra uma criança que vive na escola do 
que_certamente o nobre Senador Passos Põrto à reapre- víciO, CorU um· cigarro na mão, um ú deSpreocupado, de 
sentarã sem as imperfeições que foraÍn apontadas no pa- adulto, _e peia frent; dos olhos menos nada de futuro 
recer do nobre Senador Marcos.. Freire, ao Votar de acor- pãrR--este ogranâe País. -
do c-om a Comissão de Constituição e Justiça, no seu pa.: Solicito, Sr. Presidente, que este projeto volte às Ca-
recer unânime di! 3 de junho d.e-1981 .-Não quero dCix"ár missÕC:c;, (Mu_ito bem!) 
de assinalar a relevância da proposição pelo alto sentido 
que ela possui no encaminhamento para o trabalho de -- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)~ Sr. Senador, 
tantos jovens que, por falta de uma aprendizagem nas ar- regimentalmente, depois de anunciada a matêria, ela- não 
tes, nos ofícios, hoje Seguem às trilhas da ociosidade e, pode ser retirada da pauta. 

conseqüentemente, do vício e do crime. 
Lembramos todos os mais idosos desta Casa, nos dias 

em que os nossos companheiros de escola pública, os 
menos afortunados ou os mais afoitunados, saíam das 
aulas para serem aprendizes de cabeleireiro, barbeiro, 
marceneiro, enferrileíro e- hojé, quando yoltamos aos 
nossos Estados, às cidades onde cursamos a escola pri
mária, encontiamõs rilllítos deles de mãos calejadas. Se 
não tivessem sido, em tornO dos 12 ou 13 anos;-éncamí
nhados, hoje estàriam nas grades. 

A idêia do SenadOr Passos Pôrto é S:eneiOsa, -deve ser 
aproveitada, não nos termos em que foi oferecida. Eu, 
Sr. Presidente, se Pertencesse à Comissão naquele tempo 
e se tivesse sido Relator, haveria de elaborar um substi
tutivo para que idéia tão generosa nãO- Perecesse sob -a 
acusação- de inconstitucionalid8de. -

Deixo aqui apelo ao nobre Senador Passos Porto para 
que reapresente o seu projeto, jã agora vencendo as difi
culdades que a Constituição lhe impõe. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Continua ein 
discussão. 

O Sr. Gabriel HermeS- Sr;-Presideril:e, peço a P.ãtil.Vra 
para discurtir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para discutir. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: O nobre Senador Passos Pôrto diz que· a idêia par
tiu do Secretário de Justiça do seu Estado, Estado pelo 
qual nutro muita admiração, pequeno, próspero, que é 
Sergipe. É realmente uma idêia não apenas generosa, 
mas que merecia ser aproveitada, como bem diz o nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

Eu lido Sr. Presidente, com muitos menores, através 
de duas instituições criadas pelos homens das indústrias 
do Brasil- o SESI e o SEN AI. VejO as dificuldades que 
temos, por exemplo, no SENA!, em não poder aceitar os 
menores de 14 anos. Fico triste auando vejO menores tra-

O SR. GABRIEL HERMES- Estou encaminhando 
o requerimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDl:NtE (José Fragelli)- Já estamos na 
fase de discussão. Parece-me que a solução apresentada 
pelo nosso ilustre Senador Nelson Carneiro (:; a certa.- a 
reapresentação do projeto, que todos nós receberemos 
com a melhor boa vontade para discutir e votar. 

Peço desculpas a V. Ex', mas nesta fase regimental a 
retirada de pauta não pode ser deferida, mesmo com a a~ 
provação ào requerimento feitO por V. Ex•. 

Continua em discussão. a -matéria. -

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastàci Miiller, para-discutir. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para dis
cutir - Seln revisão dO orador.) Sr. Presidente, como 
Líder, no momento, eu estou na mesma linha de pensa
mento e do raciocínio lúcido tanto do nobre Senador 
Nelson Carneiro como do nobre Senador Gabriel Her
mes. Consultei o Velho mestre, Sr, Senador Nelson Car
neiro, sobre a possibilídide de se dar uma outra oportu
nidade ao projeto, através de requerimento de verifi
~ç~o ~e votação, e .• fatalmente, não haveria quorum 
para votação, mas, amanhã, cairíamos mi mesma si
tuação. De modo que, lamentavelmente, estou pedindo 
ao eminente Senador Passos Pôrto que, neste ano, ainda, 
S. Ex• apresente novamente o projeto em melhores con
dições constitucionais, porque o objetivo, o pensamento 
da idêia de S. Ex' é genial, em função _do problema do 
menor abandonado neste Pais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Corifinua em 
_discussão a matêria,. (Pausa,)_ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaçãn, 
Os Si&: Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. A matéria v·ai ao Arquivo. 
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E o seguinte o p~Ojc:-to rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 2, de 1981 

Institui a Adoçào Trabalhista para menores na fai~ 
xa etária e_~tre 12 a 18 anos incompletos, e _dá outru 

- providênCíils. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 19 Fica instituída a Adoção Trabalhista para 

menOres na Taixa etãria entre 12 (doze) e 18 (dezOito) 
anos incompletos. 

Parágrafo único. A Adocão_ Trabalhista a que sere
fere este artigo compreendefã a admissão vo1untãria de 
menores por empresas ou instituições de representativi
dade social, classista e profissional. 

Art. 2r Esta lei aplica-se, de igual modo, a empresas 
Oi.fitfstituições que ptátiqui::nl. à Adoção Trabalhista, em 
convênio com a FUNABEM ou suas Fundações Esta
duais, as quais poderão, para tal fim, proceder à triagem, 
encaminhamento e acompanhamento de menores. 

ArtL 39_ Nas_ condiçõês desta lei, o menor admitido 
ficará sujeítOàs disposições especificas da Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação complementar. 

Art. 49 O Poder EXecutivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Parágrafo único. Na regulamentação desta lei, o Po· 
der E"KeCutiVo- disporá -sobrC o regime de incentivos às 
empresas e instituições que praticarem a Adoção Traba
lhista, inclusive dispondo sobre dedução tributário no 
Imposto de Renda, das despesas com encargos sociais 
defluentes da execução desta lei. 

Art: --s'i' - Esta Lei -entra em vigoi' na dá ta de sua-J:>ubli· 
caçào. _ 
Ar~_ §"9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRFS!DENTE (José Fragelli) - Item 11: 

DisCussão, effi ptmi:CrfO turnO (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n~' 118, de 1981, de autoria do Senador Pe-
dro Simon, que dispõe sobre 8. dedução do lucro tri
butãv.el, para fins de imposto sobre a renda das pes
soas jurídicas, dQ dobro das despesas realizadas nos 
programas _de transporte do trabalhador, tendo 

PARECER, sob n~' 290, de 1983, da ComisSão 
_:-:de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em discussãO o projeto, quailto à sua constitucionali~ 
dade. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são.-- -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeita_do. A matéria vai 3:0 Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeit!tdO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 118, de 1981 

Dispõe sobre a deduçio do lucro tributável, para 
fins de Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, 
do dobr.o das despesas reillizadas nos programas de 
tl'1lnsporte do trabalhador. 

O COngresso Na-cional decreta: 
A!t. 19 As pessoasjurídicaspodeiãodeduzir,-dolu

cro tributável para fins de Imposto sobre a Renda, o 
dobro das despesas comprovadamente realizadas no 
pe~íodo base, em programas de transporte do trabalha
dor, conforme dispuser o regulamento desta Lei. 

§ 19 A-dedução a que se refere o caput deste artigo 
não poderâ exceder, em cada exercício financeiro isola
damente, -a 5% (cinc-o por" cento) e cumulativamente com 
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a dedução de que trata a Lei nt 6.297, de 15 de dezembro 
de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável. 

§ 2'1 As despesas não deduzidas no exerclcio finan
ceiro correspondente poderão· ser transferidas para de
dução nos dois exercícios fuianceiros subseqUentes. 

§ 39 Só serão incluídas como despesas de transporte, 
a que se refere o caput deste artigo, os gastos com os des
locamentos alternantes dos trabalhadores, ou seja, os 
deslocamentos diârio~: casa-trabalho-casa. 

§ 4'1 Os Estados e Municípios, dentro de suas com
petências nas âreas de transporte, se articularão e criarão 
formas para viabilizar, atrav~s do sistema de transporte 
existente, o transporte subsidiado dos trabalhadores. 

Art 2'~ Os programas de transporte a que se refere o 
artigo anterior deverão conferir prioridade ao atendi· 
mento dos trabalhadores de baixa renda e limitar-se-ão 
aos contratados pela pessoa jurídica beneficiária. 

Art. 39 Não se inclui como salário de contribuição ~ 
parcela paga pela empresa nos programas de transporte. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei no prazo de 60 (sesSCilta) dias. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está prQc:me. 
Conc::ed? a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Proouncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) .:...sr. Presi
dente. Srs. Senado~: 

A Nova RePública anunciada pelo eminente Presidcn· 
te Tancredo Neves nasce sob o benfazejo signo da parti
cipação popular; brota da semente fértil de.centenas de 
~ilhares de brasileiros nas praças de todos os rincõcs 
deste País, clamando por eleições diretas, ex;Orcizando os 
fantasmas do autoritarismo que por tantos anos paira
ram sobre a vida da Nação. 

Viceja no anseiõ -de cada brasileiro em participar da 
construção do seu destino, dizendo com a voz e com o 
voto quem deve liderá-lo na conquista de seu futuro. 

A eleição de Tancredo Neves. posto que, pelo ColE:gio 
Eleitoral, foi o _grito de desabafo de uma Nação inteira 
que nele vê a garantia irrevogável de que transitaremos 
para a democracia plena, apesar das imensas dificülda 
des que todos sofremos como povo e como País. 

Fiel a esse espírito dos novos tempos, onde o poder so~ 
mente pode haurir legitimidade e motivação no próprio 
seio do povo que o embasa, em meu primeiro pronuncia
mento deste ano legislativo quero expressar um voto de 
apelo e um voto de congratulação ao Presidente Tancre
do Neves, por sua intenção de promover eleições diretas 
em todas as Capitais do País. 

O apelo ê para a classe política de todos os Partidos. 
que concretizem essa intenção do Presidente, dando-lhe; 
o iridispensável respaldo legal e político. 

Sei que hã resistência a essa medida. Quantos, acomo
dados nas facilidades graciosas dos mandatos de no
meação. temem o julgamento das urnas e lutam por pro
longar o poder de discutível legitimidade que estão a e
xercer. 

Estes pertencem, ainda, aos velhos tempos que nos im· 
põe a banir. São, parafraseando os Ev<inB;elhos, aqueles 
que confessam as mudanças com a boca, mas cujo co
ração está preso às permanências, à manutenção do !ta· 
tus quo, com todas as suas iniqUidades. 

Nós que empunhamos à primeira hora a bandeira das 
mudanças devemos estar atentos e aguerridos para que 
estas se realizem sem tardança. E as eleições diretas para 
os prefeitos das CapífaiS são bem um sfmbolo destes 
tempos que queremos novos. 

Qual o democrata, quem. de nós. brasileiros. ni'l.odese
ia votar e eleger os prefeitos das nossas Capitais? Qual o 
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demociata que pode se posicionar contra essa medida 
que, tenho certeza, o Congresso Nacional tomará. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO- Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. Jorge Kalume - EYentualmente na Liderança 
do meu Partido, o PDS, que já pertenceu ao eminente e 
querido colega. quero comungar da sua idéia. Efetiva
mente, precisamos fazer eleições nas Capitais. Essa reali
zação vem ao encontro dos anseios dos habitãntes dessas 
cidades. E nós, também, que sempre propugnamos essas 
eleiÇÕes, estamos de acordo com as palavras de V. Ex• 

O SR. MARTINS FILHO- Agradeço a V. Ex• aso
lidariedade trazida ao nosso pronunciamento, em nome 
da Liderança do PDS. 

O Sr. Gastio Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO - Tom a palavra V. Ex•, 
nobre Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastio MUller - Senador Martins Filho, nilo 
precisava nem dizer que a Liderança do ·PMDB e o 

. PMDB, integralmente, estão de pleno acordo com V. 
Ex• Vamos partir para a eleição dos prefeitos das Capi
tais, como também daquelas das chamadas áreas de se. 
gurança. Nesta Nova República não há mais sentido as 
eleições indiretas. --

O SR. MARTINS FILHO - Fico muito feliz em ou
vir o pronunciamento da Liderança do meu Partido, En

-- tão, vamos partir para a ação, vamos aprovar a emenda 
à Constituição, que restabelece as eleições diretas para as 
prefeituras das Capitais. 

Eram essas as palavras que desejava pronunciar, neste 
instante. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

Q.SR. GASTÃO MlJLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Senado
res· 

Uso da palavra não como Lfder d_o_ PMDB mas indivi
dualmente, como Senador da RepO.blica, para dizer o se-
gUinte: -

É com a maior satisfação que, neste imo, assumo a 
Tribuna, pela primeira vez para assinalar um fato auspi~ 
cioso, isto é, que o Dr. Tancredo No••esjá é o novo Presi
dente da RepO.blica. 

Diante da sua eleição, ou melhor, consagração no plei
to, infelizmente, aíflda lndiretO, o Dr. Tanci'edo Neves. 
j:)eiante o_ Colégío- Eleitoral, correligionários--e aliados, 
no plenáfío da Câmara dos Deputados, pronunciou um 
disCurso magístrar que tenho a -honra de ler para que 
conste dos Anais do Congresso Nacional, como admirá~ 
vel manancial da História do Brasil, destes O.ltimos tem
pos, bem como pelo que ele significa como manifestação 
de -um_ eStadista autêntico. 

Eis 6 -que &z o Presidente Tancredo, na sua primeira 
manifestação após a vitória, no dia 15 de janeiro-próxi
mo passado: 

,. "Brasileiros, 
Neste momento, alto na história, orgulhamo~nos 

de pertencer a um povo que não se abate, que sabe 
afastar o medo e não aceita acolher o ódio. 

A Nação inteira comunga deste ato d~esperança. 
Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesa
dos sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. 

Não há pátria onde falta democracia. 
A pátria não é a mera organização dos homens 

em Estados, mas sentimentos e consciência; e eili 
cada um deles, de que lhe pertencem corpo e o 
espírito da Nação. Sentimento e consciência da in· 
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transferível responsabilidade por sua coesão e seu 
destino. 

A pátria é escolha, feita na razãq e na liberdade, 
não basta a circunstância do nascimento para criar 
esta profunda ligação entre o indivíduo e sua comu
nidade. 

Não teremos a pátria que Deus nos destinou en
quanto não formos capazes de fazer de cada brasi
leiro um cidadão com plena consciência dessa digni
dade. 

Assim sendo, a pátria não E: o passado, mas o fÜ
turo que construímos com o presente; não E: a apo
sentadoria dos heróis,· mas tarefa a cumprir; E: a pro· 
moção da justiça, e a justiça se promove com liber
dade. 

Na vida das nações, todos os dias são dias de his
tória, e todos os dias são diffCeis. A paz é sempre es
quiva conquista da razão política. ~para mantê-Ia, 
em sua perene precariedade,. que o homem criou as 
instítuiÇôes de Estado e luta constantemente para 
aprimorá-las. 

Não há desâmino nessa condição essencial do 
homem. Por mais pesadas que sejam as sombras to
talitárias -ou mais desatadas as paixões anárquicas, o 
instinto da liberdade e o apego à ordem justa traba
lham para restabelecer o equilíbrio social. 

No conceito que fazemos do Estado democrático 
hã saudável contradição: quanto mais democrática 
fgr uma 'Sociedade, mais frágil serâ o Estado. Seu 
poder de coação só se enfende no cumprimento da 
lei. Quanto mais fraterna for a sociedade, menor se
rã a presença do Estado. 

Brasileiros, 
A primeira tarefa de meu governo E: a de promo

ver a organização institucional do Estado. Se, para 
isso. -devemos recorrer à experiência histórica, cabe
nos também comprCend~r que vamos criar um Esta
do moderno, apto a administrar a Nação no futuro 
dinâmico cjrie está sendo construido. 

Sem abandonar os deveres e preocupações de 
cada dia, temos de concentrar os nossos esforços na 
busca de c_onsenso básico à nova carta política. 

Convoco-vos ao grançie debate constitucional. 
Deveis. nos próximos mi:ses, discutir, em todos os 
auditórios, na iniprensã e naS ruas. nos partidos e 
nos parlamentos, nas universidades e nos sindicatos, 
os grandes problemas nacionais e os legítinios irite
resses de cada grupo social. 

É nessa discusssão ampla que ireis identificar os 
vossos delegados ao poder constituinte e lhes atri
buir o mandato de redigir a lei fundamental do Pais. 

A Constituição não é assunto restrito aos juris
tas, ·aos sábios ou aos políticos. Não pode ser ato de 
algumas elites. t:: responsabilidade de todo o povo. 
Daí a preocupação de que ela não surja no açoda
mento, mas resulte d_e uma profunda reflexão nacio
nal. 

Os deputãdos constituinteS, mand8.târios da so
-berania popular, saberão redigir uma carta política 

- aJustada às circunstâncias históricas. Clara é: impe-
rativa em seus princípios. a Coristituição deverá ser 
flexível quanto ao modo, para que as crises políticas 
conjunturais sejam contidas na inteligência da lei. 

Presidente eleito do Brasil, busco no coração e na 
__ consciência as palavras de agrad_ecimento profundo 

aos correligionários da Aliança Democrática, o va
lente e fiel PMDB, sob o comando do Deputado U
lysses Guimarães e o recém-fundido Partido da 
Frente Liberal, sob a liderança de Aureliano Cha
ves, Marco- Maciel e ffieu companheiro, Vice
Presidente José Samey; aos integrantes do PDT, 
PT, PTB, dissidentes do PDS, que, por decisão par
tidárüi ou pessoal. me entregam a mais alta e mais 
difícil responsabilidade da minha vida pública. 
- CreiO não poder fazê-lo de melhor forma do que, 
perante Deus e perante a Nação, nesta hora inicial 
de itinerário comUm, reafirmar o compromisso dt> 
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resgatar duas aspirações que, nos Cdtimos 20 anos, 
sustentaram, com penosa obstinação, a esperança 
do povo. 

- Esta foi a tíltima eleição indireta do País. 
-Venho para realizar urgente e corajosas mu~ 

danças políticas, sociã.is- e eooildmic8s indispensá
veis ao bem-estar do povo. 

Não foi fácil até aqui. Nem mesmo a antecipação 
da certeza da vitória, nos U!timos meses, apaga- as ci
catrizes e os sacrifícios que marcaram a história da 
luta que agora se encerra. 

Não há por que negar que houve muitos momen
tos de desalento e cansaço, em que cada um de nós 
se indagava se valia a pena a luta. Mas, cada vez que 
essa tentação nos assaltava, a visão emocionante do 
povo, resistindo e espefando, recriava em todos nós 
energias que supiínhamos extintas e recomeçáva
mos, no dia seguinte, como se nada houvesse sido 
perdido. 

A história da Pátria, que se iluriiinO-u atia \is dos 
séculos com o martírio da InconfidêD.da -1\.·r-irieifã.;
que registra, com orguJho, a força do sentiritento de 
unidade nacional sobre as insurreições libertárias 
durante o Império que fixou, para admÚação dos 
pósteros, a bravura de brasileiros que pegaram em 
armas na defesa de postulados cíVicõs contra os 
vícios da Primeira Repúblic:i; a história situará na e
ternidade o espetáculo inesquecível das grandes 
multidões que, éin atas pacífico& de participação e 
de esperança, vieram para as ruas reivindicar a- de
volução do voto popular na escolha direta para a 
Presidência da República. Frustradas nos resulta
dos imediatos dessa campanha memorável, as- mul
tidões não desesperaram nem cruzaram os braç-os. 
O>nvocaram-nos a que"viéssemos ao colégio eleito
ral e fizéssemos dele o instrumento de sua própria 
perempção, criando, com as armas que não se ren
diam, o governo que restaurasse a plenitude dem9-
crática. 

Na análise desses dOiS 8:randes movimentos cívi
cos, não sei avalíar quando o povo foi máior: se 
quando rompeu as barreiras da repressão, e veio 
para as ruas gritar pelas eleições diretas, ou se quan: 
do, nisso vencido, não se submeteu e, com extrema 
maturidade política, exigiu que agíssemos-dentro 
das regras impostas, exatamente para revoglt-las e 
destruí-las. 

S inegável que o processo de "transição teve con
tribuições -isoladas que não podem ser -omitidas: 

-A do Poder Legislativo, que muitas vezes mu
tilado em sua constituição e nas suas faculdades 
conservou acesa a chama votiva da representação 
popular, como 111tima sentinela no campo da bata-
lha democrática; . 

-A do Poder Judiciário, que se manteve imune 
e a influência dos casulsnios, para. na atual conjun~ 
tura, fazer prevalecer o espírito de reordenação de
mocrática; 

-A da Igreja que, com sua autoridade e}!:ponen
cial no campo ·espiritual e na ação social e educati
va, lutou na defesa dos perseguidos e pregou a ne
cessidade da opção preferencial pelas pobres com 
base na democracia moderna; 

-A de homens e mulheres de nosso povo, prin
cipalmente as mães de família, que arrostaram as 
duras dificuldadei de desemprego e da carestia cm 
seus lares e lutaram, com denodo, pelas anistias, pe
los direitos humanos e pelas liberdades políticas; 

-A da imprensa_- jornais, eniissoras de rádio e 
televisão - que, sob a censura policial, a coação 
política e económica, ou®u bravamente en-frentar o 
poder para servir à liberdade do povo; 

-A da sociedade civil como um todo, em suas 
muitas instituições, -a Ordem dos Advogados do 
Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, as enti
dades de classe patronais, de empregados, de profi&
sionais liberais, as organizações estudantis, as uni-
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versidades, e tantas outras, com sua participação, 
muitas vezes. sob pressões inqualificáveis, nesse_ mu
tii'ãõ cívico da reconstrução nacional; 

-A das Forças Armadas na sua decisão de se 
manterem alheias ao processo político, respeitan_do 
oS SeUs desdobramentos atê a alternativa do poder; 

-A de S. Ex• o Presidente João Figueiredo, que 
prosseguindo na tarefa ·iniciada com a revogação 
dos ã:ios insiitllcionais ajudou com a anistia polítiCa, 
a devolução da liberdade de imprensa, as eleições de 
82, o desenvolvimento nonnal da sucessão presiden-
cial. - -

Graças a toda essa imensa e inesquecível mobili
zação popular, chegamos agora ao limiar da Nova 
República. 

Venho em nome da conciliação. 
Não podemos, neste ftm de século e de milênio, 

quando, crescendo em seu poder, o homem cresce 
em suas anglÍ.stias, Pfirmanec~r divididos dentro de 
nossas fronteiras. 

Se não vemos as outras nações como inimigãs, e 
as nãO vemos--assim, devemos ter a consciência de 
-que o muiido se contrai di~n-te dC árdua conlpetlção 
internacion~l. Acentua~se a luta pelo domínio de 
mercados; pelo controle de matérias-primas, pela 
hegemOnia política. Ãs Ideologias, tão fortes no_s~- _ 
~êulo passado e ná metade do século XX, empalide
cem, frente a um novo nacionalismo. 

-- - Ao_ mesmo tempO, fenônemo Üpico do desenyol
virnento -ind.ustriã.l e da expilnsão do capitaiislnO, -
surge nova realidade supranacional nas grandes cor
porações empresariais. Aparentemente desvipcula
das de suas pátrias de origem, tais organizações ser
ve!fl, fun~a~entalmente, a 'seus inte~esses. 

''Brasileiros, 
Ao lado da ordem constitucional, que ~ tarefa 

prioritáiii, teritos que Cuidar da situação económi
ca. A -inflação ê a manifestação mãis clara da desor
dem na economia nacional. Iremos enfrentá-Ia des
de o primeiro dia. 

Não cairemos no erro grosseiro, de-recorrer-a-re
cessão como instrumentO deflacionário. Ao con
trário, vamos promover a retomada do crescimento, 
estimulando o risco empresarial e CHmlnando gra.: 
dativamente, as hipertrofias do egoismo e da ganân
cia. O ritmo d-e noSSa açãO saneadora dependerá 
unicamente da co~aboração que nos prestarem os 
setores intereSs-ados. cOntamos. para isso, com o 
patriotismo de todos. 

Retomar o cresCimento é criar empregos. Toda a 
poltticá-econômica de meu governo estará subordi
nada a esse dever social. Enquanto houver, neste 
Pais, um só homem sem trabalho, sem Pão; sem te to 
e sem letras, toda a prosperidade será falsa. 

Cabe acentuar -que o desenVolvimento social não 
pode ser considerado mera decorrência do de5env_ol
vimento económico, A Nação é essencialmente 

- constituída pelas pesso:is- que ·a ílltegrãin, de- modo 
que ca-aa vida humana vale muito mais do que a ele
vação de um índice estatístico. PreserváAa corlSiitui, 
portanto, um dever que transcende a recomendação 
de caráter econômico: tão indeclinável quanto a de
fesa das nossas fronteiras. Nessas condições iemos 
de reConhecer e admitir, como objetivo básico da se-

- -g--urartÇã nacional, a garantia de alimento, sal1de, ha
bitação, educação e transporte para todos os brasi
leiros. 

O bem-estar que pretendemos para a sociedade 
brasileira_ deve assentar-se sobre a livre iniciativa e a
propriedade privada. Exatamente por isso adotare
mos medidas que venham a democratizar_ o acesso à 
propriedade, e a proteção a pequen_as empresas. A 
defesa do regime de livre iniciativã não pOde Ser 
confundida, como_ muitos o fazem, com a proteção 
aos privllêgios de forças econômicas e finariCeiras. 

Defender a livre iniciativa e a propriedade privÍlda é 
_defendê-las dos monopólios e d_o latifúndio. 

Brasileiros, 
O entendimento pacional não exclui 'o confronto 

das idéias, a defesa-_de doutrinas políticas divergen
tes, a pluralidade de opiniões. Não pretendemos en
tendimento que signifique capitulação nem o morno 
encontro dos antagonistas políticos em região de 
imobilismo e apatia._ O -entendimento se faz em tor
no de razões maiores, as da preservação da integri
dade e da soberania nacionais. 

Dentro dessa ordem de idéias, a conciliação, ins
truindo o entendimento, deve ser vista como convê
nio destinado a administrar a transição rumo à nova 
e duradoura institucionalização do Estado. 

Faz algumas semanas eu anunciava, em Vitória, 
a construção de uma Nova República. Vejo, nesta 
fase _da vida nacional, a grande oportunidade his
tórica de nosso povo. 

As crises por que temos passado, desde a Inde
pendência, podem ser atribuídas às díftcllldades 
normais em um processo de formação de nacionali
dade. Hoje, no entanto, encontram-se vencidas as 
etapas mais duras. Mantivemos a integridade políti
ca da Nação, graças a habilidade do Segundo Rei
nado, que soube exercer a tolerância nos momentos 
certos, evitando que das insurreições liberais venci
das ficassem cicatrizes_ históricas. 

Com a ocupação da Amazónia e ·do Oeste, con
cluída nos últimos decênios, chegamos ao fim da ta
refa inicíada pelos bandeirantes e desenvolvida por 
pioneiros intr_épido~S e desbravadores audazes, pelo 
gênio, político de Rio Branco e pela bravura nacio
nalista- do mãrechãl Rondon. 

DeiX.affios, há--muno, áe-ser, aos Olhos estrangei
ros, exótica Nação dos trópicos. Incluímo-noS entre 
os países economi~ente mais desenvolvidos. Nos
sa cultura é admirada internacionalmente. 
Traduzem-se os nossos escritores em todas as lín
guas, a música brasileira é conhecida, e o,desempe
nho de nossos artistas de teatro, de cinema e de tele
visão recebe o a-p_lauso de espectadores ~e inúmeros 
países. 

Na pesquisa científica-, apesar dos pOucos recur
sos públicos, temos obtido excepcionais resultados. 
Nossos homens de ciência têm o seU trabalho admi
rado nos principais centros mundiais. 
· Brasileiros, 

Sabeis que os homens públicos não se fazem de 
especial natureza. Eles se encontram sujeitos à fragi
lidade da condição humana. Quando um povo esco
lhe o c;hefe de Estado, não elege o mais hábil de seus 
'cElJJ:lPatriotas, e é possível que não eleja o mais vir-:
tuoso deles. Tais qualidades., que s6 o juízo subjeti
vo consegue atribuir, não podem ser medidas. Ao 
nomear, com seu voto, o Presid'ente da República, a 
Nação expressa a confiança de que ele saberá. 
conçluzi-Ia na_ b_u_sca do bem comum. 

Consciente desta realidade, _concito-vos ao gran~ 
de mulirão nacional. Não há um só Qe v§s que podC. 
ser dispensado desta convocação. A cidadania não é 
atitude passiva, mas ação permanente em favor da 
comunidade. 

Faço meu apelo aos homens pl1blicos.A política, 
tal como a entendemos, é- a mais nobre e recompen
sadora das atividades humanas. Servir ao povo re
clama dedicação incansável, noites indormidas, o 
peso abrasador das emoções.; são muitos os que su
cumbem em pleno combate, Legando-n9s o exemplo 
de seu sacrifício pela Pátria. 

"Com o êxtase e o terror de haver sido o escolhi
do", como diria Verl<iine, entrego-me, hoje, ao ser
viço da Nação. Nesta hora, de f<!_rte exigência, in!e
rior, recorro- a mem6ria de MinaS; na inspiração fa
miliar, e n<i fé revelada na paz das igrejas d,;: São 
João del-Rey. Tantas vezes renovada em minha vi-
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da, é a esta memória, com sua inspiraç"ão e· sua fé, 
que recorrerei-, se a tentação do desalento vie;r a 
assaltarwme. 

Fui chamado na hora em que realizava a grande 
aspiração política de minha vida, que era a honra de 
administrar o meu Estado, a grande e generosa terra 
de_Minas Gerais, e prot:ur:Jva colocar a sua renas
cente força política a serviço-da causa da Federação 
hoje distorcida, esvaziada, humilhada. 

Não deixaria o mandato que o povo mineiro me 
confioU, para assumir o supremo poder da Nação, 
apenas pelo gosto de poder, que nem sempre é 
glória ou ·alegria. 

Vim para promover as mudanças, mudanças 
políticas, mudanças econômícas, mudanças sociais, 
mudanças· culturais, mudanças reais, efetiVas, cora
josas, irreversívei's. 

Nunca o País dependeu tanto da atividade poHti-
ca. 

Dirijo-me, pois, a todos vós que a exerceis, aos 
que servirão a meu governo com seu apoio c aos que 
a ele prestarão a vigífâncía de opositores. Não aspi
ro à unanimidade, nem postulo a conciliação subal
terna, que se manifesfã- n-o aplauso incons_eqüente 
do aulicismo. A c:oncilíação se faz em torno de 
princípíos, e ningllêm poderá inquinar; na injustiça 
e na maledicência, os que nOs reuniiam-neStUVitO
rios-a aliança de forças democráticas. 

Quero a conciliação para a defe.~a da sObt!rania 
do povo, para a restauração democrática, para o 
combate à inflação, para quC haja trabalho e pros
peridade em nossa Pátria. Vamos promover o en
tendimento entre- o povO e o governó, a Nação e o 
Estado. 

Rejeitaria, -se- houvesse quem a pretendesse, a 
conciliação entre Cles, o ajuste que visasse à conti
nuação dos privilêgios, à manutenção da injustiça. 
ao enriqueclminto-Sobn::- a fome. - -

Para a conciliação_ mai_or, sem prejuízo dos com
promissos de partido e de d_ou_trina, convoco os ho
mens públicos brasíleiros, e todos os cidadãos de. 
boa fê. No serviço da Pátria, há lugar para todos. 

Tenh_Quma palavra especial par.a os trabalhado
res. t às suas mãos que muito d_evemos e é ~m_suas_ 
mãos que está o futuro do nosso País. 

Desde o prinielro passo de minha vida pública, 
tenho contado com o apoio dos trabalhadOres. 
Elegi-me vereador em São João del-Rey com os vo
tos dos ferroviários e nunca deixei de lh~s.merecer a 
confiãnça política. 

Uma nação evolui na mesina medida em que 
cresce a sua participação na dívisão de rend_a_ e na 
direção dos negócios públicos. 

Ao prestar minha homenagem a esses brasileiros,. 
que são u-·maioria .de nos_s:o_ povo, reafirmo-lhes o 
compromisso de dedicar todo o meu esforço para 
que se ampliem e se respeitem os seus direitOs. 

A recons_tru_ção democrática do País significa o
retorno, em toda a liberdade, dos trabalhadores à 
vida política. Sem seu apoiO ·nei"fKU.m governo pode
rá cumprir suas tarefas constitucionais: 

Brasileiros, 
Esta memorável _çampanha confirmou a ilimJta

da fé que tenho em nosso povo. Nunca, em nossa 
história, tivemos tanta geri te rias ruas, para reclamar 
a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar 
seu apoio a um candidato. 

Em todo o Pais_ foi o mesmo entusiasmo. De Rio 
Branco a Natal, de Belém a Porto Alegre, as multi
dões se reuniram, em vnz, cantando, pum dizer que 
era preciso mud_ar, que a Nação,- di.h_Sãda do arbí
trio, não admitia mais as manobras que protelassem 
o retorno das liberdades decnocráticas. 

Não vamos nos dispersar. Continuemos--reuni- __ 
dos, como n_as __ praças públicas, com a mesma 
emoção, a mesma dignidade e a mesma- decisão. 
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·--· Se todos quizermos, dizia-nos, há quase 200 
_anos, Tltádentes, aquele herói enlouquecido de es
perança, poderemos fazer, deste País uma grande 
Nação. 

Vamos fazê..la." 

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

- O S~~ PRESIDENTE (~osé Fragellí) - Concedo a 
palavra ao nobre S_enad_o_r -João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
Seguinte discurso.>-- Sr. -PreSidente, Srs. Senadores: 

No fim do recesso parlamentar, no dia 26 de fev~reiro 
último, o governador Gerson Camata con.seguiu, graças 
à sua pertinácia, a assinatura pelo Presidente João Fi
gUeiredo do Decreto-Lei 2.250 que, em suas poucas li
nhaS,- cOnstitui um pass·o-gigantesCo para â aceleração do 
desenvolvirp,en~o do Estado do ~pfrito Santo. Eis o seu 
texto: "Os incentivos fiscais instituídos pe1ouecreto-Lei 
n" 880, de 18 de setembro de 1969, terão sua vigência vinw 
-culada a dos fundos de__investimenfos de que trata o art. 
2~> do Decreto-lei n~> 1.376, de 12 de dezembro de 1974." 

Na sua concisão, esse Decreto-lei significa a pereni
iação dos incentiVOs fiscais concedidos, no dia 10 de se
tembro de 1969, ao meu Estado pelo Presidente Costa e 
Silva, através do DL 880, que resultou dos admiráveis es
forços do então Governador Christiano Días Lopes, 
apoiados, na época, por mim, como Deputado Federal, e 
co-mo velho amigo e colega de Faculdade de_ Direito do 
então Ministro do Planejamento Hélio Beltrão. 

Não esta"ndÕ- incluído na área do Nord~te, nem mes
mo parcialmente, como Minas Gerais, o Espírito Santo 
atravessava, em 1969, uma das crises mais dramáticas de 
sua- História e que tendia a agravar-se. Justificavam-se, 
por isso, os anseios de toda a sociedade capixaba em tor
no da concessão de alguns incentivOs fiscais. Christíailo 
Dias Lopes percorreu, incansavelmente, todas as capítaís 
do nordeste e do norte, dirigindo um apelo aos governa
dores para que não se opuse.o;sem à justíssima reivincli
cação de rios.Sõ Estado. 
-Removidos os obstáculos que poderiam surgir, 

concentrou-se o Governador Christiano_ Dias Lopes na 
área da decisão final, a SEPLAN e a Presidência da Re-

- - pública. Nessa etapa da batalha, o chefe do Executivo 
capixaba, com -indcedível perseverança, cõntou com : 
cooperação de toda a classe política e das entidades das 
ctaSses_ produtoras. Tive o privilégio de colaborar. pro
movendo Q encontro dO Gove.rnadof Chri&tiano Dias 

· Lopes com o Minis~ro Hélio !3eltrão, em Petrópolis. 
Dias depois, por ocasião da inauguração da estação 

tefr-estre de satélite artifiCa da EM"BRATEL, em Tian
-go:ã, no- Es_tªdo do Rio, voltei a al;u;mlar o mesm9" tema 
com o_ Presidente Costa_e Silva, que se mostrou receptivo 
-ã aspiração êapixaba. 

Não tardou- a assinatura do DeC_(d.o-lei 88!),, que foi 
saudado, com o maior entusiasmo, pelo povo capixaba, 
prcifliTid<imente gra_to __ ao principal artífice dessa esplêndi
da conquista, o governador Christiano Dias Lopes, a 
luem fendo a -homenagem desta justa evocação de sua 
n-otável iniciativa. 

Em nota oficial do Governo Gerson Cainata, divulga
da ontem, em .. A Gazeta" de Vitória_, _é_ de.sta.c:a.do p his
tórico da luta_épica pela manutenção do Fundo de Recu
perâção EConômica do Espírito Santo (FUNRES) e que 
incorporo a este pronunciamento para que canste dos 
-\"nais do Senado: 

-"-''Em 18 de setembro de 1969 era assinado o 
Decreto-lei n" 830, que propiciava aos contribuintes 
do Imposto de Renda domiciliados no Espírito San
to deduzirem até 33 por cento Oo Tffipõsto devido 
para po'iterior aplicação em empreendimentos eco
n.Ptoicos que ajudassem a .desl:_nvOlver -o Estadõ. Ao 
mesmo tempo, o Estado aprovava a Lei n~> 2.469, 

- qae pennitia aos contribuintes do Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria~ tambêm deduzirem 5 
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pur cento do va1u1 mensal a ser recolhido, represen
tando a contrapartida estadual do sistema de Incen
tivos Fiscais que enfão se implantava no Espírito 
Santo. 

Os recursos conseguidos por essas deduções pas
savam a compor o FUNRES- Fuildo de Recupe
ração Económica do Estado do Espírito" Santo, com 
a finalidade de prestar apoiO financeiro, viabilízan
do projetas industriais, agropecuãrios, de pesca e de 
turismo localizados no Espírito Santo. Buscava-se 
encontrar alternativas para a recuperação e desen
vol~im_ento da e~nomia_ est'!-dual, que atr4vessava 
uma crise sem precedentes rio EstaCio, provocada 
pelos graves problemas da lavoura capixaba, acele
rados pela erradicação -dos cafezais determinada 
pelo Governo Federal. A grande tarefa era dotar o 
Espírito Santo de uma economia modema, diversifi
cada e consolidada, não tão vulnerável a crises sazo
naiS -õu- conJutituráis, comO a monocuftura Cafeeira 

desse -Ocrlodo~ -

Pouco antes da criação desses incentiv_os, o Esta
do jâ criara o BANDES -Banco de Desenvolvi· 
menta do Espfrito Santo S.A.,- resultante da CO
DES - Companhia de Desenvolvimento transfor
mada em b!Lnco através da_Le.i n~'_2.413. de 20-6-69 __ 
- que se incorporava ao Sistema Nacional de Ban
cos de Desenvolvimento, liderado pelo BNDE, que 
objetivava dar suporte ao processo de moderni
zação e desenvolvimento económico ne~sário ao 
país. 

O _SANDES, fundado para mobilizar recursos, 
elaborar estudos e projet_os económicos e sensibili
zar a classe empresarial do Estado e de outras uni
dades da Federação dispostos a investir e apostar no 
desenvolvimento do Espírito Santo, viu garantido, 
com a cil.ãção do FUNRES, o instrumento princi
paCpa-ia tornar possível sua empreitada. Foi-ele de
finido, pelo Decreto n' 66.547, de ll-5-70, Como o 
agente operador do mecanismo, que seria adminis
trado e disciplinado pelo recêm-criado GERES
Grupo Executivo para Recuperação Econômica do 
Estado do Espírito Santo, órgão colegiado formado 
por representantes do Governo do Estado e diversos 
órgãos d-a Administração Federal, sob a coorde
naçã-o_ do Ministério do Planejamento da Presidên
cia da Repú_~lica. 

O Espírho Santo d1spunha, então, dos ·meios ne
cessários para realizar sua emancipação económica. 

Quando se_ completam os 15 anos de existência 
do FUNRES, sua. curta história não poderia ser 
mais brifhante. Os resultados alcançados nesse 
período demonstram de maneira definitiva não sua 
importância, mas a sua vital e absoluta necessidade 
para o Espirita Santo. 

Nos primeiros anos, seus_ recursos foram dirigi
dos pura pouco mais de uma centena de empreendi
mentos pioneiros, principalmente industriais, que 
plantaram a base da industrialização do Estado, até 
então ess_encialmente agrícola. Projetos elaborados 
ou analisados com carinho por um punhado de têc
niCos do- BANDES, amadurecidos nesses primeiros 
tempos. EntreoulroS, REALCAFb Solúvel doBra
sil, BRASPbROLA, Calçados Itapuà, Frigorífico 
Rio Doce, Cia. Cervejaria- Atltárclica são s'ímbolos-

- dessa fase niar~nte de nossa história econômíca 
conttmtporâne:a, sem nos esquecermos da impres
dndiYel participação do sistema GERES-BANDES 
na consolidação de empreendimentos como a Ara
cruZ Celulose ou a Cia. Ferro e Aço de Vítófia. · 

O a:certo dessa política fica evidenciado pela for
mação, ainda que iricipiente, de um parque indus
trial capixaba, __ responsável pelo aumento da partici
pação relativa Cio setor na fOrmação da renda líqui
da do Estado, _de 17 por cento em 1970 para 30 por 
cento em 1979. 
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A partir de 1980, entretanto, uma nova reali~a_de 
dinâmica pãssa a exigir uma reco-nCepção dos Incen-
tivos Fiscais no Espfritõ Santo. Corri bas.e.na refor
mulação normativa estabelecida pela Resolução n9 
147, de 19-3-80, iniciau.:-se uma-nova fase nessa his
tória, caracterizada pelo redirecionamento dos re
cursos do FUNRES para uma ação mais democráti
ca e·abrangente, atendendo às novas exigênciãs do 
des#"nvolvimento capixàba. Essa reformulação 
tornou-se possível graças à convergência _c?nc~itual 
e perfeita integraÇão do BANDES e do GERE~ 
com os .organismos representantes da classe empre
sarial, especialmente as Federações da Indústria e 
da Agricultura. 

Os resultados atingidos até 1984 explicam a ra~ 
zão dessas mudanças: da sua criação, até 1979, o 
FUNRES atendeu a um universo- de 124 e:mpr~as 
pioneiraS; de 1980 a f984 foram iealizadas 6.231 
operações de apoio finanCeiro a micro, pequenas e 
médias empresas, a coope~a_tivas ~e prod~tores ru~ 
rais, a produtores rurais Para eletrificáÇão 'de _suãS 
propriedades e aos pequenos: produtores, inclusiy(! _ 
não Proprietárioi. Ressalte--se qÕe, apenas em 1984, -
um total de 2.396 operações foram aprovadas. 

Os beneficias -do FUNRES -riào-SO se democrati
zaram radicalmente nessa nova: fase como provoca
ram um vigoroso procesSo _de interiorizaÇão-'do sis
tema e do próprio BANDES:~o interior Oo E.Súldo, 
que na primeira fase recebeu 37 por Cento das ope
rações e 36 por cento do volume de recursos, absor
veu, nos últimos 4 anOs, 87 e 63 por cento, respêcti
vamente, dos recursos do FUNRES. 

Essa democratização definitiva pode ser aquila
tada nos próprios orçamentos anuais-do FUNRES: 
em 1984, e agora para 1985, O percentual destinado 
aos diversos programas de financiamento- ijue be
neficia"m;~via de regra, pequenos empresários e pi
quenos produtores- é superior ao alocado para os 
projetas que recebem participaÇão societãria -dO 
FUNRES. Importante lembrar que a Participação 
Acionária em-empreeildllrientos importantes para a 
economia do Estado é a linha mestra do Sistema, e 
não tem sofrido prejuízo coin a democf-atizaçãO dos 
recursos: nos últimos_3 an·os, foram aprovados 59 
projetas novos, equivalentes a 32 por cento do totãl 
de projetas em toda a existência do FUNRES. 

Dentre os--programas especiais, criádo::. nos 1l1ti
mos anos, merecem destaque: o Programa de Eletri
fi.cação Rural, o Programa de Apoio às Culturas 
Alimentares, o Programa de Apoio à Fruticultura 
de Clima Temperado, o Programa de Apoio" à 'Pesca 
Artesanal e o Programa de Apoio aos Pequenos Ho
téis do Interior, sendo -esses 4 últimos Criados em -
1984, beneficiando milhares de pequenos e_mpre-
sários e produtores- rurais: --

A transitoriedade do DL-880 sempre representou 
um sério empecilho ao deslanchamento definitivo
do desenvolvimento econômíco do Espírito Santo 
po·r impedir a instituição- de uin Ptanejam"entO de 
mais longo--prazo. Criado para vigorar por lO anos, 
em 1979 foi prorrogado pár novo decreto, desta vez 
por 5 anos, depois de exausfivas gestões junto às au
toridades federais, no sentido de sensibilízá-las para 
a importância vital da manutenção _dÕ mecanismo 
para o Estado. 

Em 1983, um ano antes de expirar o prazo fatal, 
outra prorrogação foi conseguida, a-penas por mais 
um ano, e em seguida nova prorrogação, dilatando 
até 1986, o prazo para aplicação no FUNRES-DL 
880 e o aproveitamento do seus benefícios. Nas duas 
oportunidades, mostrou-se aos escalões superioreS 
da República que o Espfrito Santo não podei-ia sob 
nenhuma hipótese, prescind[r dos Incerltivos Fiscais 
do Imposto de Renda, sob pena de ver ter sido em 
vão todo o esforço dos últimos 15 anos. O Estado, 
assim como todo o país, sofria os-reflexos ae uma 
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n_ova crise, diferente daquela que originou a_ criação 
-dÕ- mecanismo~ mas com efeitos_ tão" desastro,sos, 
como paratisação de empresas, aumento da capaci~ 
dade ociosa, desemprego e queda da arrecadação do 
Estado. 

Portanto, mais do que nunca, era indispensável 
para o Espírito Santo a mã~UúmçãCI e rey_lgofamen
to do mecanismo. O BANDES, em trabalho cqn~ 
ju~nto com o Colegiada GERES e o enVÓivirrientõ 
t~mbém da Univ~i~a~e Federal, alocou algunsd~ 
seus ITielhoreS' técnicos para um criterioso e exausti
vo trabalho de levantamento e avaliação de tod_os_os 
benefíCios qlle·õ-FUNRES tr-ouxe p.ara os capixabas 
nesses 15 anos, concluindo~se que, sem ele, não po-

- çie!iamO~-nem pensar erri retomar ~ crescimen~o 
econômiCo_ que o Presidente eleito Tancredo Neves 

_preconiza para a Nova República. Munido desses 
subsídios, o Governo Gérson Camatª, apoiaâo por
todas as forças da comunidades -estadual, iniciOu 
um vigoroso processo de convencimento de autori~ 
dades da área económica feder_al, mfnistros de Esta~ 
do, caplxabas ou-n-ão, -acerca- do I.JlOmento histórico 
que estamos vivendo, mostrando que só a manu
tenção definitiVa do FUN_RES -_a exemplo do que 
já oCOrre com oS fUndos do Norte- e_ do Nordeste do 
país --:daria ao ~píri_~o_ Sa~_to a tranquilfdade e se
iura!lça necess~Jjas .Para se planejar e reãlizar Q fu
turO da econcim!a e do bem-estar do nosso povo. 

Finalmente, no dia. 26 de fevereiro, o Governa
dor via su~ petegdmição ser coro~da de êxito~ ao 

· ~;nse_g_uí~'a asSinatura· r'inal do ~reSidente ioão Fi~---
gUeiredo. no Pecr_eto n'i' 2.250, que estabelece a pere
nidade dos Incentivos Fiscais instituídos pelo DI..-- _ 
880 para _o Espírito Santo. 

Nesses dias prenunciadores da Nova República, 
-_ ~ão poderiã. -~av~r notícia mçlhói- para os CãPIXabas. 

Tão -importãnte quanto o decreto da criação do 
F_l)_NRES é est_e __ agora da sua _perenidade. 

E Este o documento ontem divulgado pela imprensa do 
-meu Estado natal. 

Desejaria destacar, nesta oportunidade, a contri-
- - btilção relevante que deram para esta vitória do Governo 

Gerson-Camata. os MiniStroS capixabas Ernane Cialvêas 
e Danilo Venturini. 
~O-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazer ~te registro, 

coin a alma em festa, desejo destacar o extraord)nárig es
forço que vem reciJIZ.ando, com êxito, o Governador Ger.: 
son Cama ta, para carreM recursos federais ao nosso Es
tado~ 

No setor rodoviário, nenhum de seus antecessores. 
conseguiu mobilizar tão vultosas verbas pãra bater todos 

, os- fecôfdes de abertura e pavimentaçãO de estradas d~ 
extraordillária importância para o desenvolvimento do 
nosso hinterland. 

O jÕvem e dinâmico Governador está transformando 
- -~o-nosso Estado num imenso canteiro de obras, sem pre

juízo de ~m esforço incessante em favor da agricultura, a 
que ele está vinculado, através da tradição da sua 
família. Ainda no sábado último, tive oportunidade de 
parlicipar-, -com S .. EX•~ das comemorações_do JOQ aniver
sário da COOperativa _Agrícola de Colatina, na presença 
do ex~Go-verÕador Abreu Sodré, que é o Presidente da 
Associação_ Nacional da Agricultura. 

Nesta oportynidade, para ficar em paz com a minha 
consciência, devo destacar também o esforço incessante 
que rea]izou o nosso conterrâneo nobre Senador Moacyr 
Dalla, que, no exercício da Presidência do Senado Fede~ 
ral e do Congresso Nacional, nunca deixou de envida_r 
seus melhores esforços a fim de carrear para o Espírito 
Santo recursos vultosos para obras do mais extraordi:
nârio interesse para a economia do nosso Estado. 

o Sr. Jutahy Magalhães- Permite v~ Ex• um apã-rte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Sellador J utahy Milgalhãés. 
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O $r. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex' a opor
tunidade~de.aparteá~lo, porque é sempre uma satisfação 
poder reconhecer o trabalho que V. Ex• realiza aqui no 
Senado, mas, principalmente, a maneira cavalheíresca 
com qtie V. Ex• aborda os assuntos nesta Casa. E V. Ex•, 
apesar das posições firmes que tem tido, das posições de 
oposição que tem mantido, nesta Casa pertencendo hoje 
a bancadado PMDB, faz justiça aos seus colegas, como, 
por exemplo, estâ fazendo agora ao nosso ex-Presidente 
Moacyr Dalla, seu conterrâneo, seu ex~companheiro de 
bancada, bem como aos Min-istros do atual Governo ca~ 
pixaba, e ao atual governo, porque, neste momento em 
que V. Ex• faz um relato dos recursos obtidos pelo Go
vernador Gerson Carnata, V. Ex• estâ também automati
camente fazendo justiça ao Governo Federal que, sem 
olhar o asPecto da filiação partidária dos governadores, 
os ajuda na medida_ do possível, como ·está ajudando o 

_Estado de V. Ex• 
Portanto, quero mais uma vez parabenizá~lo pela nl<i.

neira cavalheiresca, lhana, com que trata os assuntos 
nesta Casa e pela seriedade com que aborda todos os 
problemas principalmente do seu Estado, como os da 
Educação e tantos outros. 

O Sr. Moscyr Dalla- Permite_ V. Ex• um aparte? 

O SR~JOÃÓ CALM.ON- Ãgrad~o a V. Ex•, nobre 
Senador Julahy Magalhães, pelo seu desvanecedor apar~ 
te. V. Ex• é a própria imagem da generosidade baiana, 
misturada com su~~ raizes_ _capix~ba_s, Jâ qu7 uma. parte 
do seu coração ·esfâ hoje il:o Espírito Santo, na cidade de 
C~Choei-ro do ltapemirim. 

Com o maior prazer, ouço o aparte do nobre Senador 
Moacyr Dalla. 

O Sr. Moacyr Dalla - Preclaro Senador João Cal~ 
mon, era da minha formação não aparteat V. Ex•, quan
do faz o relato da conquista da perenidade do Decreto n'i' 
880, que, efetivainente, como bem afirma V. Ex• é o ge
rador que impulsiona o desenvolvimellto do Espírito 
Santo. Mas V. Ex• citou o nosso nome. Por tradição, eis 
que somos do mesmo distrito, eis que aprendi a admirar 
V. Ex• e V. Ex• me faz, como sempre o fez, justiça, por~ 
que é o conhecimeilto de V. Ex~. do eminente Ministro 
Ernane-oalvêas, do Sr. Presidente da República, do nos~ 
so querido conterrâneo, Ministro Danllo Venturini, dõ 
Sr. Governador do Estado, o eminente, jovem e_ din_âmi
co Governador Gerson Camata, que há 10 ou 15 dias fOi 
para a televisão e tambhri me feijustlça eu quero só di
zer duas palavras mais: diZendo do meu empenho, emi
nente irmão colatineitse, Senador João Calmon, muito 
obrigado. 

O SR. JOÃO CÁLMON- Nobre Senador Moacyr 
Dalla, elogiar quem _está no- Himalaia é uma rotina da 
precãria condição hum<dna. Quando vejo, entretanto, V. 
Ex.~ na planície deste glorioso plenário do Senado Fede
ral, eu não poderia deiXa"! de prestar-lhe este preito .de -
justiça., já que,_ realmente.- como Presidente do Senado 
Federal, V. Ex• bateu o recorde de rapidez na tramitação 
-e aprovação de créditos vultosos para o- Espírito Santo. 
No momento em que todos nós capixabas estamos irma
nados. sem nenhuma preocupação com siglas parti

~dárias, na festa pela aprovação da perenizaqão do 
-Decreto-lei n'i' 880, eu não poderia omitir o meu elogio à 
extraordinária atuação que V. Ex• teve, ao longo do seu 
7landato de Presidente do Senado e __ do Congresso Na
::ional, em favor do desenvolvimento cada vez mãior do 
nosso amado Est<:tdo nataL . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã o Qoy_ernador 
Gerson Camata chegarã a Brasília, em companhia de 
todo o seu secretariado para agradecer _ao Presidente 
João_ Figueiredo todos Os benefícios ciDieados pa-ra o 
Espírito Santo. Trata-se de um-acontecimento forit da
rotina, já que é um Governador do PMDB que compare
ce, com todos os auxiliares, ao Palácio do Planalto, já ao 
apagar das luzes deste governo, para traduzir a sua grati~ 
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dão por tudo que o dlual Chefe do Executivo fez pelo 
Espírito Santo. 

Saudando efuSivamente o Gov_emadór Ge(Son Çama-". 
ta, responsável principal pela perenização do Decreto-lei 
n'i' 880 e sem omitir ur;nª palavra de reconhecimento ao 
Ex-Governador Cristiano Dias· Lopes, que jã está na 
planície, há alguns anoS, e cujo nome~nã_o tem s·ído 
lembrado nesta hora_fe.stiva, eu nie congratulo cOm o 
alto nível de politizaçãO da terra capixaba, no momento 
em que não hã barreiras partidárias, para que todos nós 
nos unamos no júbilo por essa extraordinária conquisfi. 
Se não fosse obtido esse êxito ao apagar das luzes do Go
verno João Figueiredo, provavelmente no futuro seri.a 
extremamente diftcil a c_ontinuação desse ben_efício_, "E: 
notório que a Nova República tende a acabar com o uso 
e o abuso_da promulgação de decretos-leis. Festejamos 
um decreto-lei obtido no Governo do Presidente CQ!ita e 
Silva, não nos moldes do que beneficia a SUDENE e a__ 

SUDAN, isto é o Nordeste e a Amazônia, mas em medi
da bem mais modesta, bem mais limitada. De maneira 
que, se o Governador Gerson Camata não tíveSse obtido 
em ritmo de blitz, em velocidade supersónica a pereni~ -
zação do DL- 880, provavelmente o EspíritO Santo te- -
ria enom1es dificuldades para, no próximO ano, conse
guir a terceira prorrogaÇão da vigência desse incentivo 
fiscal. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE_ (José Fragelli)- Concedo~ 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Serei breve. Acabei de ouvir o pronuncianiento a res
peito das eleições nas capitais e as manifestações favOrá
veis a essas-eleições. 

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que jâ _estamos vi
vendo o período chamado de Nova República, _e apesar 
'do novo Presidente ainda não ter assumido, no Legislati
vo essa Nova República praticamente jã iniciou os seus 
trabalhos, visto que hoje a Maioria é outra que não a do 
ano passado. Sr: Presidente, fico feliz ao ver que essa 
Maioria defé1de a tese das eleições diretas em to.dos os 
níveis e, ·podss-o_ mes-rno; aC_redilQque essa Maioría serã 
arregimentada para a votação das emendas constitucio~ -
naís que entrarão em pauta, talvez ainda esta semana, e 
aí viria a indagação a V. Ex~, como Presidente do Con
gresso. Realmente, essas emendas que tratam das 
eleições diretas nas capitais, municípios de segurança na
cional etc., serão votadas na próxima quarta-feira, Ou se
rão adiadas para a próxíma semana? 

Essa a minha indagação inicial. Essas emendas entra
riam em votaÇão;- cClmo está anunciado? Quurta~feira 
próxíma haveria uma sessão marcada para essa finalida
de? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Acredito que 
não, Sr. Senador, porque esse calendário está sendo estu
dado __ e_ organizado_pela Presidência: -- -

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigadoc 
Então, Sr. Presidente, espero que V. Ex~. oUVindo as Li
deranças e -convocando _ _as Lideranças, já que todos sãõ 
favoráveis às eleições diretas nas capitais, nas estações 
hidrominerais, sãO favõrãveis às eleições nos munfcípios 
considerados ãreas de segurança nacional, agora, que a 
Maioria é outra, é aquela Maioria que sempre defendeu 
as eleições diretas, que sempre se manifestoU favoráveis 
às eleições diretas, apoiadas por uma Maioria, pelo me
nos por uma parcela grande dessa minoria que também 
quer eleições diretas para esses municfpios,-eittão faÇa
mos essa-votação o mais râpido possível dessas emenda!. 
constitucionais para que possamos ter eleições em todos 
esses municípios, ainda este ano de 1985, porque aí, sim, 
começarei a acredita-r que aquelas palavras do passado, 
no momento em que podem se transformar em realida
de, não serão esquecidas._ Vamos trabalhar em conjunto 
por essas eleições. 
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É este o apelo que faço a V. Ex~. como Presidente do 
Senado e do Congresso Nacional, para que, conjunta
mente __ com ao!! ~ideranças, _convoque essas _votações o 
mais rãpido possfvel. 

O SR~- PRESIDENTE (José _Fragelli)"- Sr. Senador 
Jutahy Ma_galhães, informo a V. Ex• que a matéria ainda 
estf" sendo· examinada pelas Líderanças e_ matéria dessa 
imPOrtância, como, aliás, qualquer outra, há de_ obede
cer àquele dispositivo regimental que determina entre as 
proposições segundo a sua antigUidade e segundo sua 
importância. De sorte que eSses critéiros serão levados 
em considerações para que as matérias consideradas se
jam _incluídas na Ord~m do Dia. 

O SR. JUTAHY MAG-ALHÃES- EmbOra antigili
dade seja --po-stõ, aí a qucbstão é· a imp-Ortância. 

O SR. PRESIDENTE (José Eragelli) -. Eu fiz refe
rência aos dois critérios, de acordo com o Art. 188 do 
Regimento Inte~no. 

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
p~lavra ao_ nQbre Sen~or !'!elson Cã.rn~iro. 

O SR. NELSON Carneiro (PTB- Ri. Pronuilcia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. "Senadores: 

Todos nos preocupamos com o futuro da humanida
de. Mas nada nos causa maior aflição do que pensar na 
fome colefhla, que vai em crescendo -pelos pa"íses periféri
cos. É_ preciso estar atento ao seu alastramento e convo
car a atenç~o para- ele, tratando de um tema que se tem 
constituído em autêntico para ele, tratando de um tema 
que se tem cons~ituído em autêntico tabu. Não ~á que 
evitá-lo, porém. Nada mais Presente, grit~!1te e co_!l~Un· 
dente, nos dias em que vivemoS, do que ã fOme coietiva. 
Sua presença, seu alarido e sua contundêncía se revelam 
nO beriberi, na pel<i.gra, no escorbuto, ti.o Útquitismo, na 
osteomalácia, nos bócios endémicos, nas anemias e em 
tantas outras doenças que resultam das carências ali~en
tares. São carê_nc_ias protéicas, carências minerais e ca
rências vitamínicas que atingem hoje dois terços da po
pulação da América Latina. Em determiriaaãS zonas; as 
vítimas da foffie coletiva sobem a três quartos da popu
lação. Essa ominosa chaga da fome mundial é um peca
do social, por demais evidente para ser ignorado_.__ 

O brasileiro Josué de Castro, de nome universalmente 
conhecido, assinalou, no prefácio à sua obra "Geogrãfta 
da Fome", que as guerras, as pestes ou epidemias são 

__ gr_iindes ~alam idades, mas que a maior de todas é a fome, 
pois, além de 9_utros males que acarreta, "constitui a 
causa mais constante e efetiva das guerras e a fas~ prepa
ratória do terreno, quase que obrigatória, para eclosão 
das-grandes epÚie"inias". Apesar desse primado da fome 
cbletiva sobre as outras calamidades, estranhava o sau
doso patrício que "para cada mil publicações tratilndo 
dos_ prob-lemas da guerra, pode-se contar com um triba-

- lho acerca da fome e, no __ entanto, os estragos produzidos 
por esta úitlma calamidade são maiores do_que os_das 
guerras c das epidemias juntas". 

se-vivo fosse Josué de Castro, que meritoriamente ser·· 
viu à F AO, teria recebido com g~~nde satisfação, pela 
matéria nele versada, o trabalho que a instituição elabO
rou e editou, em 1981, sob o tftulo "A Agricultura até o 
ano 2..000: Problemas e _Opções da América Latina". 
Nele se documenta a dura realidade_contemporânea dos 
países latino-americanos, suscetível de agravamento até 
o .ano 2.000, se não forem providos meios e modos indis
pensáveis ao crescimento da produçãO agrícola e_de_a!i
mentos..em geral. 

O trabalho da FAO registra que, em 1970, quarenta 
por cento dos lares latino-americanos viviam ·abaixo-lia 
linha da pobreza e que uns dezenove por cento sofriam 
em situação de indigência. Por isso, naquele ano de 1970, 

a probabilidade de morrer, em taxas de mil pessoas, an
tes de alcançar a idade de dois anos, foi na Amm.ca Lati
oª de cento e doze, ao pas~o que nos Estados U !:tidos não __ 
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teria passado de vinte e um. Pior é o quadro quando se 
considera que na Suécia, em 1972, a relação foi estimada 
em apenas onze pessoas em cada mil. Esses números re
lativos à mencionada probabilidade de morte indicam a 
extrema desigualdade existente entre países ricos e 
pobres. 

Do documento da FAO se extrai Que, hoje, na Terra, 
para uma população de mais ou menos quatro bilhões e 
meio de pessoas há quatrocentos milhões de cronicamen
te subnutridos, e que a continuarem as tendências atuais 
da produção agrícola mundial o número de subnutridos 
poderá saltar para a terrível cifra de setecentos milhões 
até o aho -dois mil. Ali se estimou que a demanda de ali
mentação a nível mundial, do ano de 198-0 a_o __ de 2.000, 
deverá crescer cei'Ca de sessenta por cento. Mas essa de
nlãitda-deverã duplicar, relativamente aos chamados paí
ses em desenvolvimento, hoje com suas economias em 
franca- deterioração. Quer ísso-- dizer que a produção agrí
cola e de alimentos nos países em desenvolvimento preci
sará ser também duplicada até o ano 2.000, o que exigirá 
taxa de expansão entre três e meio a quatro por cento ao 
ano. Ora, semelhante taxa de crescimento corresponde à 
elevaç_ão _de um terço da apresentada pelos referidos paf
ses_nos qllinze-an<is anteiiores-a 1981. Pelo que se vê, é 
dramática a- situação dos países em desenvolvimento, ai 
incluídos os da América Latina. 

Entendo que os governos dos países latino-americanos 
devem a dotar a estratégia traçada pela F AO, adaptando
a cada um às suas peculiaridades. Recursos naturais não 
lhes faltam. pois nossa parte do continente americano 
dispõe de setecentos milhões de hectares de terras agri
culturãveis que não são utilizados. Pode-se dizer que só o 
Brasil_conta com cerca de trezentos milhões de hectares a 
serem aproveitados para expansão _da produção agrícola 
e de alimentos. Torna-se necessário, porém, que se ope
rem justas e proveitosas mudapças nas relações económi
cas internacionais pela forma recomendada no multicita
do documento da F AO:~ mister que os esforços inter
nos sejam estimulados, numa demonstração de solidarie-

- dade, por um generoso afluxo de assistência técnica e fi
nanceira de parte dos países desenvolvidos. Para estudo 
e debate desse e de outros problemas, notadamente, na 
prevenção do agravamento da fome coletiva nesta re
gião, através do fomento da produção agrícola e de ali
mentos, os--iDtigranfe:s dos Parlamentos Latino
americanos e Europeu se reunirão em Brasflia;- na VII 
ASsembléia COnjunta, a ser instalada em 16 de junho 
vindouro. Creio que será a melhor oportunidade para 
que todos os congressistas brasileiros, já que todos são 
membros natos do Parlamento Latino-americano, ofe
reçam seus depoimentos e sUgestões a fim de que assunto 
de tal magnitude seja focalizado com o relevo e a gravi
dade que reclamam. (Muito bem!) 

-- O SR. PRESiDENTE -(José Fragelli) - Não hâ mais 
dridoie:. inscritos. 

Nada mais a tratar, vou encerrara presente sessão, de
sigtiando-Pã:ra_a_s-~ssão ordfnâria de anlanhã a seiuinte 

- ORDEM DO DIA 

_DisCUssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 12, de IJ79 (n9 1.686/75, na Casa de origem), 
Que_ modifiCa diSpositivO da Coiisolidação -das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943. tend-o 

PARECERE.S, sob n9s 957 a 959, de 1981, das Comi:s
sões 

-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela 
Comissão de Legislação Social) favorável; 

-de Legislação Social, favorâvel; e 
- 4e Fin~ças, favorâvel. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n'~4, de 1981 (n"~4.469/n, na Casa de origem), que 
introduz modificação na Consolidação das Leis do Tra
balho, tendo 

PARECERES, sob nvs 327 e 328, de 1983, das Comis
sões 

-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela 
ComíSsão- de Legislação Social), favorável, cont voto 
vencido dos Senadores J ost: Fragc:Jli e Hugo Ramos; e 

-de Legislaçio Social, favorãvel. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n' 6, de 1981 (n~' 237/79, na Casa de origem), que 
fiXa em oito horas a jornada de trabalho dos vigias, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 190, de 1981, da 
Comissão 

-de Legislação Social. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n'i' 59, de 1982 (n' 2.254/79, na Casa de orígem), 
que dispõe sobre a criação de reservas florestais nos mu
nicípios, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 336, de 1983, da 
Comissão · 

-de Agricultura. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n' 27, de 1983 (n" 4.810/81, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a divulgação, pelo Poder Executivo, do 
elenco de bancos de dados existentes no País, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 578 a 580, de 
1984, das Comissões 

-de Educação e Cultura; 
-de Segurança Nacional; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 50, de 1983 (n9 4.351/81, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação do Colégio Agrícola de Gara
nhuns, no Estado de" Pernambuco, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 350 e 35), de 
I 984, das Comissões 

-de Educação e Culturã; e 
- de Agricultura. 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução 
n" 22, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
cria a Comissão de Ciência- e" Tecnologia, teiido 

PARECERES, sob n9s 1 e 2," de 1984, das ComissõeS. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; e 
- Diretora, favorâvel, com emenda que apresenta de 

n• I-ci)!R 

Discussão, eni segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado nt 9, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que inclui entre as contravenções penais a prâtica 
de atas resultantes de preconceitos de sexo e de estado ci
vil, tendo 

PARECER, sob n9 198, de 1984, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável. 

DIARid DO CONGRESSO ~ACIONAL (Seção II) 

D~scussã~:-em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado 09 302, de l!n9, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga o art. 29 da Lei n9 6.243, de 24 de se
tembro de 1975, tendo 
- PAR:E,CERES, sob n9s 347 e 348, de 1983,_ das Comis

sões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos 
de substitutívo que oferece; e 

...... de Legislação Soclal, favóravel, nos termos do subs
titutivo da Comissã.o de Constituição e Justiça. 

10 

Discussã.o, em primeiro turno, do Projeto ·Qe Lei do 
SenadO n~' 303, de 1980, de autoria do Senado.r Itamar 
!'Eal:_l_co~ .. 9..ue dá nova redaÇão ·ao item IV, do art. 49, da 
Lei n9 6.226~ de 14 de julho de 1975, tendo 
- PARECERES, sob n9s 1.051 a 1.053, de 1983, das Co~ 
missões 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; 

--de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

II 

Discussãp, em primeiro turno, do Projeto de lei do Se
nado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Mi
chiles, que acrescenta parâgrafo único ao art. 373 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empre
gada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida, 
com remuneração proporcional, tendo 

PARECERES, sob n'l's 445 a 447, de 1984, das C.omis
.sõ~ 

- de Constituiçio e JUStiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- - =--de Legislaç~o Social, favorável; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado do Senador Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- E_stâ encerra
·õa a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas_ e 40 minuto_s.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÀO DE 1•-3-85 E QUE, EN
TREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:-

Reclamo para mim o privilégio de, mesmo não tendo 
pedido a palavra V. Ex• me conceda regimentalmente, e 
por isto sou o primeiro orador a quem o Senador Josê 
Fragelli permite falar ao assumir a Presidência destaCa~ 
sa; Quando V. Ex• chegou, Sr. Presidente, o Senador 
João Lobo, que substituía V. Ex• na Presidência,jã havia 
concedido a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro; 
depois, como Líder, pediu a palavra, pela segunda vez, o 
nobre Senador Gastão Müller. Eu não a pedi e V. Ex.f, 
pela inscrição regimental, concedeu-me o .direito de fa
lar. Isto eu guardarei como gratíssima recordação. 

A alegria, Sr. Presidente, não é só da Frente Liberal 
mas __também dos que estão na ~etarguarda dos grande 
empreenO.imentos nacionais. 

Sou. homem do PDS e o meu Partido pelo fato de ter 
perdido a eleição para V. Ex•, não deixa de apoi'ar e de. 
aplaudir o nome daquele homem que, sentado à nossa 
direita, foi sempre um baluarte e um defensor interegno 
dos interesses do seu Estado, o Mato Grosso do Sul. Por 
conseguinte, qqero levar a V. Ex• as homenagens do meu 
Partido. 
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Sr- Presídente: não- pedi a palavra-só para dizer isto e 
V. Ex•, não me concedeu só. para isto. Sempre· como 
acontece nos recessos fatos lutuosos. 

Hoje, antes de V. Ex• dar ingresso ao plenãrio do Se
nado, o nobre colega, Senador Nelson Carneiro, pran
teava o falecimento de um ex~c.olega nosso; Gilberto Ma
rinho,.que foi uma figura de grande realce na política na
cional. Depois era o nobre Senador Lenoir Vargas que 
pranteava o falecimento deAderbal Ramos da Silva, que 
foi outro homem também de grandes virtudes patrióti
cas, de Santa Catar] na, que soube demonstrar o que, na 
verdade, poderia fazer ·não só pelo seu Estado, mas pela 
sua Pátria, pelo estremecido Brasil. 

Hojf:, Sr. Presidente, tenho a lamentar e a prantear já 
no dealbar deste 19 de março, quando todas as Casas Le
gislativas reabrem, o falecimento de um estimado colega 
que em 1947, foi, como eu, constituínte estadual pelo Es
tado do Ceará - Murilo Aguiar. 

Murilo Aguiar faleceU exatamente às l3 horas e 30 mi
nutos de hoje.· Candidato à Presidência da Assembléia 
Legislativa do Cearã, competindo com outro colega tam
bém da minha estima, Castelo de Castro, redundando a 
primeira eleição~ pela informação que tive, no i:mpate na 
segunda co-nvoca<;;ão perdeu pela anulação de votos, o 
nobre Deputado Murilo Rocha Aguiar, S. Ex• logo de
pois sentiu-se maL Transportado à casa de saúde, já com 
enfarte faleCeu de parada cardíacã. O pranteado compa
nheiro descendia de tradicional família do Ceará, os 
Aguiar, e erá natural da cidade de Camocim, porto marí
timo que já teve sua influência no Nordeste brasileiro. 
Murilo Agui::ir, foi sempre unl batalhador; político por 
vocação, era um homem que sabia fazer política. Lutan
do democraticamente para alçar à prefeitura municipal 
_de sua terra, num dos Distritos de Camocim, sofreu uma 
jnjustificável agressão por parte de seus adversários, sen
do atingido por. vários balaços no abdomem. Operado 
em tempo hábil con-seguiu sobreviver. teste homem, Sr . 
Presidente e Srs. Senadores, que pranteio neste momento 
o seu falecimento... É grande a minha tristeza e minha 
saudade do companheiro com quem convivi por muitos 
anos. 

Expresso, neste momento, o meu pesar à digníssima 
esposa do pranteado extinto, extenslvo.a sua família e ao 
poder Legislativo do Ceará ao.qual pertencia por 32 lon
gos anos. 

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

O SR. ALMIR PINTO - Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. José Lins - Nobre Senador Almir Pinto, 
ínscrevi-me-nesfâ sesSão exatamente para comunicar o 
falecimento do Deputado Estadual Murilo Aguiar. V. 
Ex•, todavia, antecedeu-me e certamente nisso eu me jul
go feliz; porque V. Ex~ com mais brilhantismo do que eu 
poderã dizer quem foi Murilo Aguiar, o extraordinário 
trabalho que S. Ex• realiZou no Estado do Ceará, como 
Líder poHtico Qo Norte do Estado, como um correligio
nário fiel, como homem de empresa que sempre o foi de· 
dicado à causa das classes empresariais do Cearâ, extre
mamente bem relacionado não só com a Associação Co
mercial como com a Confederação da fncfústfia, homem 
de luta pelo desenvolvimento industrial do seu Estado, 
homem de luta pela agricultura; em suma, um grande ba
talhador pela nossa terra. Murilo Aguiar como sabe V. 
Ex•, militou na política por longos anos, sempre com ex
celente conceito. No que tange a mim, nobre Senador 
Almir Pinto, posso dizer a este Plenário que perdi um
grande amigo, amigo dileto. Peço portanto a V. Ex• que 
inclua no seu discurso o meu aparte e a triSteza com que 
recebi a notícia do infausto aconteciminto que vitimou 
Murilo Aguiar. Tambêm desejo solidarizar-me com V. 
Ex• pelo testemunho de pranto que V. Ex• dá no seu dis
curso junto à família de Murílo Aguiar. Estamos, por
tanto, neste mesmo momento, levando à família cearense 
e, por que não dizer a todos os membros da Assembléia e 
ao Governo do Estado a nossa tristeza comum oela mar-
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te desse querido amigo e- desse ex:traordinârio politico da 
nossa terra. Muito Obrigado a V. Exf ---- -- -

O SR. ALMIR PINTO- Nobre Senador José Lins, 
agradeço o aparte de V. Ex• discordando apenas de uma 
parte: jamais eu seria tão brilhante quanto V. Ex•, na tri
bUna, fazefidÕ.neCiológico~--:-que emociOnado, faç_o_nesta 
hora. Mas, estou muito satisfeito porque se--me ocupei 
mais da parte política do saudoso companheiro Murilo 
Aguiar, V. Ex• trouxe ao ·conhecimento da Casa seu de
sempenho como homem de empresa, como homem de 
indústria, como homem de agricultura, e digo mais, 
como excelente pai de família. Murilo Aguiar - co
nheço bem sua famíli_a, sua dignísSiina esposa, e os· seus 
dig-nos filhos que a estas horas sofrem inumerainerite 
com o inesperado desenlace. 

Acredito, como bem disse O nobre Senador José Lins, 
que todo o_ Ceará pranteía, neste ínsfa-nte, 6 falecimento 

DIÁRIO Do' CO~GRJ':SSO NACIONAL (Seção II) 

daquele homerri que tinha como meta principal trabalhar 
pela sua terra n~tal, e o_ bemwestar do seu povo. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~' 19, DE 1985 

O Pre5íden-te- -do -Senado Federal, no uso das atri
buiçõeS que lhe conferem 95 artigos; 52, item 38 e 97, inciw 
so IV do Regimento Interno, e de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato nl' 2, de 1973, revigorado pelo AtO nl' 12, de 1983, da 
Comissão Diretora, reSolve exonerar, a pedido, do cargo 

__ em Comissão, de Diretor da Subsecretaria de Adminisw 
tração de Material e Patrimônio, SFwDASwlOl.4, Romeu 
Arruda, Técnic-o _Legislativo, Classe ''Especial", Refe
rência NS-25_~ a partir de 111 de_março de 1985. 

Senado Federal, 111 de março de 1985. -José Fragelli, 
PreSidente do senado Federal. 

Março de 1985 

ATO DO PRESIDENTE 
N~' 20, DE 1985 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso das atriw 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38_ e 97, inciw 
so IV do Regimento Interno, e de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da 
Comissão Diretora, resolve nomear Amaury Go_nçalves 
~a~tins, Técnico Legislativo, Classe uEspecial", Refew 
rência NS-25, do Quadro Permanente, para exercer o 
cargo em Comissão, de Diretor da Subsecretaria de Adw 
ministração de Material e Patrimônio, SFwDASwl01.4, a 
partir de 111 de março de 1985. 

Senado Federal, 1"' de março de 1985. -Jo~ Fragelli, 
Presidente do Senado Federal. 



DIÁRIO 
ANO XL - N• 006 

l-ATA DA 3• SESSÃO. EM 5 DE MARÇO 
DE 1985 . 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n" 6/85, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas are
definir o alcance do adicional de insalubridade. 

1.2.2 - Comunicações das Lideranças do PMDB e 
do PDS -

Referentes a permanência dos Srs. Senadores 
Humberto Lucena e Aloysio Chaves nas respectivas 
lideranças. 

1.2.3 - Comunicações aa Presidência 

- Recebimento da complementação da documen
tação necessãria para a tramitação do Oficio nl' S/6, 
de 1985, do Sr. Governador do--EstadO de GOiáS em 
que solicita autorização do .Senado para realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de vinte e cin- · 
co milhões de dólares, para o fim que especifica. 

-Recebimento do Oficio nq Sf7, de 1985 (n9 
30/85, na origem) do Sr. Governador do Estado do 
Amazonas, solicitimdo, autorizaçãO-do Senado Fede
ral a fim de que aquele Estado possa realizar ope
ração de empréstimo extCrnO, no valor de USS 
79,ooo,ooo.oo. para o· fim que· esPCcifiCa.- -

- Encaml"nhamento às comissõeS competentes dO -
Projeto ·de Lei da Câmara nq 218/84··.:.._ ComPle-rlliúi--~ 
tar, pelos motivos que especifica. -

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1985 

SENADO FEDERAL 

-· SUMÁRIO 

1.2.4 - Discursos do EXPediente 

SENADOR ROBERTO SATURNINO. como 
Líder - Constituição de CPI para investigar o Cha
mado .. escândalo da SUNAMAM". 

SENADOR NELSON CARNEIRO. como Lfder 
- Homenagem ao Deputado Ulysses Guimarães. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Ltder 
-~Restauração urgente das prerrogativas e atri
buições do Poder Legislativo. 

1.2.5- Requerimento 

NY 4/85, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves 
e outros Srs. Senadores, solicitando,· urgência Para o 
ProjetQ ~e -~ei da Câmara n9 21~, de 1984-
Complemeiitar. 

1.3- ORDEM DO DIA. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 12/79 (n9 
1.686/75, na CaSa de-origem), que modifica dispositi
vo da Consolidação· das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943. 

-A-Provado. Ã sanção. ---- -

·::._PrOjeto del.el da-Câffiarâ n9 4/81 (nY 4:469/77, 
na Cas!i de -origéri-t), que introd-uz ÔlodificiaÇão na 
Consolidação _das_ Leis do Trabalho. Aprovado. Ã 
sanção. 

-ProJeto de Lei da Câmaia -n, 6/81 (n9 237/79, 
ti.a Casa de origem), que fixa em oito horas a_jornada 
de trabalho dos vigias. Discussão adiada para a sessão 
do dia 4 de abril do corrente ano, nos termos do Re-
querimento nY S/85. , 

-Projeto d~ __ .Lei _d_a Câmara n' 59/82 (n9 
2.254/79, na Casa dé origem), que, dispõe sobre~ 
criação de reservas florestais nos municípios. Rejeita~ 

do após usar da palavra o Sr. Aloysio Chaves. Ao Ar~ 
- Quivo. 

-Projeto de Lei da Câmara nt 27/83 (n' 
4.810/81, na Casa d-e origem), que dispõe sobre a di--
vulgação, pelo Poder Executivo, do elenco de bancos 
de dados existentes no País. Aprovado tendo o Sr. Ju
tahy Magalhães feito declaração de voto. Ã Sanção. 

.....::. Projeto- de Lei da Câmara nt 50/83 (n9 
4.351/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação do Colégio Agrícola de Garanhuns, no Esta
do de Pernambuco. Aprovado tendo feito declaração 
de voto os Srs. Aloysio Chaves e Benedito Ferreira. 
Â sanção.-

- Projeto de Resolução n9 22/83, que cria a Co
missã-o de Ciência e Tecnologia. Aprovado com emen
da após usarem da palavra os Srs. Lenoir Vargas,Ju
tahy Magalhães e Fábio Lucena. A Comissão de ReM 
dação. 

- Projeto de Lei do Senado n' 9 f83, que inclui en
tre as contravenções penais a prâticia de atas resultan
tes de p-reconceitos _de s~xo e de estado civil. Aprova
do após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. A Co
missão-de Redação. 

__ -Projeto de Lei do Senado n9J02/79, que revoga 
o art. 29 da Lei n"' 6_~243, de 24 de setembro de 1975. 

-Aprovado _nos termos do substitutivo da Comissão de 
ConstitUição e Justiça. A Comis-são de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 303/80, que dá 
nova redação ao item IV, do 3.rf.- 49 da Lei n9 6.226, 
de 14 de julho de 1975. Aprovado em primeiro turno. 

-Projeto d-e Lei do Senado n9 340/80, que acres
centa parágrafo único ao art. 373' da Consolidação 
das Le~s do Trabalho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada de trabalhO reduzida, com 
remuneração proporcional. Discussão adiada para a 
sessão do dia 4 de abril do corrente ano, nos termos 
do Requerimento n9' 6/85~ 
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LOURIVAL ZAC:.ONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Fedoral 

NÍSIO EDMUNDO TOSTES RJBEIRO 

Oiretor Executivo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Oiretor Administrativo 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FÃB/0 LUCENA -Crônica do escri
tor Josué Montelto, sob o título "Elegia para o velho 
Nunes Pereira", publicada no Jornal do Brasil de ho
je. 

SENADOR JORGE KALUME - P_roposições 
apresentadas por S. Ex•, no Senado, objetivando o 
desenvolvimento da Amazônia. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1985 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAl 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl 

lmprftsso soQ a respornabilidad& dfl Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Sut-Jerficie: 

Semestre .... ·- .... -~-- ... -.--- ..... --- Cr$ 3.000,00 
Ano ..... _ ..... - .. -.- ... ---- _.... Cr$6.000,00 

Exemplar Avulsa, Cr$ 50,00 
Tirog8mi- 2.200 exemplares. 

SENADOR GASTÃO M/)LLER- Discurso pro-
- ferido pelo DepÍÍtadõ Utysses Guimarães, na rbuniãg . 
do Colégio Eleitoral. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Recebi
mento pela Professora sergip~uia Maria Thêtis Nunes 
do prêmio "Grandes Educadores do Brasil.,. 

SENAD0/1 ENEAS FARIA - f{omenagem de 
pesar pelo falecimento _do ex-senador Alô Ticoulat 
Guiinarães. 

1.5 ~ENCERRAMENTO. 

2- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N9s 31 a 33, de 1985 
3- GRUPO_BRASILEIRO DA UNIÃO INTER

PARLAMENTAR 

Edital de convocação da Comissão Deliberativa 
4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 3\l Sessão, em 5 de março de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordiná.ria, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli, João Lobo e Alberto Silva. 

ÃS 14 HORAS E 3Q MlNUTüS, ACHAM-SE PR.E~ 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michilles
Fábio Lucena- Aloysio _Chaves_---:: Gab.riel Herru~-:-:
Hélio Gueirõs- João Castelo- Helvídio Nunes --AI~ 
mir Pinto- José Lins- Moacyr Duarte- Martin_s_Fi
lho - Humberto Lucena - Marcondes Gadclha -
Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Passos Pôr_to__~ Jutahy Magalhães - Lo-_ 
manto Júnior -João Calm_on - Jo.sê Ignácio Ferreira 
- Nelson Carneiro -- Roberto _Saturnino - Alfredo 
Campos- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santíllo- Mauro Borges ---Ga.stão Míiller -Ál
varo DiaS - Enêas Faria - Lenoir_ Vargas - Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon_- Q_çtávio .Cardoso. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de40 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sess~o. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS nosSos trabalhos. 
O Sr. 1 '-Secretário procederá à leitura de projeto de lei 

enviado à Mesa. 

~ lido o--seguinte 

PROJE;TO DE LEI _DO SEN~O N9 6, f?E 1985 

"Altera dispositivo da Consolldaçio das Leis do 
Trabalho, com vistas a redefinir o alcance do adicio
nal de insalubridade." 

- O Collgressó Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 192 da Consolidação das Leis do Tra

b_!1lho passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 192. O exercício de trabalho em con
dições ii:isalubres, acima dos liniítes dC tolerãÕ.cia es~ 
tabelecid~s pelo Ministério do Trabalho, qu~ per
manente ou eventualmente, asse-gura a percepção de 
adiCiOnai respectivamente de quarenta por cento 
(40%), vinte por ce_nt~ (20%) e dez por cento (10%) 
!;lo salário míitinio unificado, segurido se classifi
-quem nos graus máximo, mêdio e mínimo." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as_ disposições em contrârio. 

Justlfi<:açio 

Trata o presente projeto, apresentado à consideração 
da Casa com- base em sugestão do Sindicato dos Profis-

sicnais-de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagis
tas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde de Juiz 
de Fora, de possibilitar que os trabalhadores em ativida
des insalubres percebam o adicional correspondente (de 
40%,20% ou 10%, conforme_o grau) mesmo no caso de a 
i~salubiidade n~o ser permanente. _ 

Na ver4ãde, havendO a irisalubridade, -tnesnio even
tual, o riSco dos trabalhadores serã sempre igual, de 
modo que nada justifica o rigor dos atas normativos que 
traúlm da -niatêria e que só permitem o pagame-nto do 3-
dicional quando a insalubridade for permanente. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1985.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
__ CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 192. O exercício de trabalho em condições insa
lubres, acima dos l.iniites de tolerância estabelecidos pelo 
Ministêrio do Trabalho, assegura a percepção de adicio
nal respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% 
(Vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salârio mini~ 
mo da_ !egi1f0, segundo se classifiQuem nos graus mâxi
mo, mêdio-e mínimo. 

(Às Constituições de Constituição e Justiça e de 
LegislaçãQ Social.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lide 
serâ pub!ícada e remetido às comissões competentes. 
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. lY
Secretãrio. 

São lidas as seguinteS. 
Nos tennos do art. 64, § I'~, do Regimento Interno, te

mos a honra de comunicar a Vossa.Excelência que a 
Bancada do Partido do Movimento Democrâtjco Brasi
leiro deliberou reconduzir o Senhor Senador Humberto 
Lucena como Líder do Partido, no Senado Federal. 

Sala das Sessões, 5 de março de 198i. - Fábio Lucena 
- Mário Maia - Fernando Henrique Cardoso --José 
Fragelli - Martins Filho - Cid Sampaio - Gastilo 
MUller - Mauro Borges- José lgnáclo Ferreira --AI· 
berto Silva - Severo Gonies - Enéas Faria -Itamar 
Franco -- Hélio Gueiros - João Calmou - Alfredo 
Campos -Pedro Simon ~Saldanha -í>erzi.- -

Nos termos do art. 64, § 1~', do Regimento Interno, te
mos a honrade comunicar a Vossa Ey.:celêncla que a Ban
cada do partido Democrático Social deliberou reconduzir o 
Senhor Senador AloysJo Chaves como Líder do Partido, 
no Senado Federal. 

Sala das Sessões,-5-de março de 1985:- Passos Pôrto. 
- Macyr Duarte -Jorge Kalume - Almir Pinto - Rai
mundo Parente- Alteyir Leal - Leonir Vargas- «;;ai
vão Modesto - Lomanto Junior - Lulz Viana - João 
Castelo- Helvidio Nunes- Gabriel Hfrmes ---Aiexan .. 
dre Costa- Jutahy Magalhlíes- Moacyr Dalla - Be
neditq Ferreira - Roberto Campos - MOrno Ákayaba 
- Carlos Alberto - Amaral Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE (losé Fragelli) - As comuni
cações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Na sessão or·_ 
dinária do-·dia 1_"' do _cO!rente foi_li~o _J_Q(!çio n~> .S/6._ de 
1985, do GovernadOr do EStadO de Goiás, solicitando 
autorização do Senado paTa iealizar operação de em
préstimo exterrlo no valor de- vinte e cinCo milhões de 
dólares, para o fim que especifica: 

A matéria ficou aguardãndo, n-ã--Sécreti~ia- Gerar -d; 
Mesa, a complementação dos documentos necessários;· 

Tendo a Presidência recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria às Co!Jlfssões de Fipanças e de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
recebeu, do Governador do Estado do Amazonas, o o fi~ 
cio n11 S/7, de 1985 (n9 30/85~ na origem), solicitando, 
nos termos do item IV do artigo 42 dil ConstituiçãO, au~ 
torização do Senado Federal a fim di- que -aquele Estado 
possa realizar Operação de emprêstimo externo, no Valor 
de US$79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares), 
para o fim- que espeCifica. -

A matéria será despachada às ComisSões de FínanÇàs 
e de Constituição e Ju-s1"i(;;a. ---- -- - -

O SR. PRESIDENTE (José-Fragelli)- A-Presidência 
comunica ao plenário que tendo sido extinta, por força 
do art. 386, r, do Regimento Interno, a urgencia requeri--
da para o Projeto de Lei da Câmara n~' 218, de 1984 -
Complementar, que _cria o Estado do Tocantins e dâ ou
tras providências, determinou ser encaminhamento às 
comissões competentes, para emitirem seus pareceres 
nos prazos que a lei interna lheS faCUlta. -

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Lembro aos 
Srs. Senadores a sessão de amanhã, dia 6, será _çlestinda a: 
reverenciar a memória do ex-SenadOr Luis Mendes Ri
beiro Gonçalves, nos termos do Requerl~efltO n9 381, de __ 
1984, de autoria do Senador Alberto Silva e outros Srs. 
Senadores, aprovado no dia 3 de dezembro último. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conceâo a 
palavra ao eminente Senador Ro_berto Saturnino, como 
Líder do PDT. 

OfÁR/0 DO CQNGRESSO NACIONAL (Seção ff) 

O SR. RO]JERTO SATURNINO (PDT -Rl. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discursO. Sem revlsão dO 
orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 
-- Na sucessão de estouros finâncelios quC surgem ainda 
ao apagar das luzes do último dos governos militares que 
vierampara- sã.neai o País, há -um particularmente estar
recedor pelo mOntante de dinheiro envolvido, pelo grau 
de responsabilidade direta das autoridades governamen
tais, responsabilidade dolosa, claramente dolosa, alta e 
ins~fismâvel cOrfllpção,-pela evidência de um Conluio 
entre -essas autoridades com empresários e banqueiros, 
conluio que funcionou Como uma verdadeira quadrilha, 
durante anos, desviando para seus respectivos patrimô
nios particulares enriquecidos somas incríveis de d_~nhei- .. 
ro da NaçãO, pelas cOnseqUências trâgicas que jâ acarre
tou, levando até mesmo ao suicídio um dos mais destaca
dos capitães de ltossa indústria, e pelas conseqUências 
desastrosas que já trouxe, e pode ainda trazer mais, com 
o desemprego de miJhares de trabalhadores e com a que
da da atividade de um dos setores mais iml:)ortates_da in
dústr(a_ nacional e da economia do meu Estado. 

Quero me fererir, Sr. Presidente, como todos, já sa
bem, ao chamado escândalo da SUNAMAM. O Senado 
não pode ficar omisso diante desse caso espentoso. Por 
isso, Sr. Presidente, é que encaminhei hoje à Mesa uma 
resolução assinada por 25 Senadores, constituindo uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de investig.ar 
em profundidade es-se assunto. Compreendendo não 
apenas a investigação das irregularidades, mas também a 
investigação das causas que levaram, além da pura cor
rupção, a este estado de coisas. 

Ço~o_ digo, ao penetrar fundo nesta questão, o Sena
do deve separar bem claramente duas coisas que são dis
tintas: de _um lado a a-puração de res_pos-abilldades e a 
proposição das medidas de justíçâ, âe outro a" análise 
cuidadosa das causas que, além da corrUJ;JÇão, determi
naram o endividamento dos estaleiros, a inadiplênda 
dos armadores, a desnacionalização crescente da nossa 
frota mercante e o de§emprego em massa de marítimos e 
Operários navais brasileiros. E, analis-ando essas causas, 

-~ chegar a proposições, proposições atirierites a uma nova 
polítiCa para todo o setor, compreendendo-o transporte 
marítirilo e- a· conStrução nav-al,-PfOPosfções capazes de 
modificar esse quadro nefasto e redinamizar as respecti
vas atividades econômicas. 

Fala-se, Sr. Presidente e Srs. Sena~C?re.s, Ul:f.ill suposto 
supCrdimensíomlmentO da indústria d'e coD.struçã_o n"aval 
braSileira. Não creiÕ. Acho _que esse deve ser um dos 
temas de eXame destã CP!. Eu, ao contr.irio; observO as 
enO;mes Üpoàunidades de expansão do nosso transporte 

- ·mátitimo -na cabotagem, -oPortüfúdades essas não 
a pro v--fitadas, -OPortunidades decorrentes da extensão da 
noSSa costa, da concentração da atividade econômica ao 
longo desta cosia. 

Vejp ainda possibili~ades imensas de ampliar a 
atividade de construção naval com a redução ao mínimo 
desta prática ao afretamento de navios estrangeiros, 
prática desastrosa que nos leva mais de 500-mithões de 
dólares ao ano com essas despesas de afretamento. E só 
aí neste campo, neste particular, com a elimlnação do 
afretamento, estima-se que haveria Oportunidades de 
ocupação plena de todos os estaleiros do País por um 
prazo mínimo de oito anos. 

Vejo· ainda outras oportunidades na própria 
renovaçãO de grande parte da frota mercante brasileira 
que já está obsoleta. Vejo oportunidades na criação de 
u-ma polítiCa cOsteira absolutamente necessária. Vejo 
ainda oportunidades no próprio reequipamento da 
Marinha de Guerra Brasileira. 

Enfim, Sr. Presidente, não acredito no_ aludido 
Superdimensíonaffiento. Vejo mesmo que, talvez, o 
parque de construção naval brasileirap_ossa estar atê 
mesmo subdimensíonado, tendo em vista a largueza 
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dessas oportunidades e a dimensão dessas oportunidades 
não aproveitadas que mencionei aqui resumidamente. 

O que há, Srs. Senadores, é um 
superdimefisioname"Ílio -da- const!ução nã.val em escala 
mundial. Aí, sim. Existe um evidente excesso de ofertas 
de navios :decorrentes da entrada em funcionamento dos 
grandes estaleiros japoneses e, ultimamente, dos 
coreanos, o que causa este excesso de oferta, levando os 
armadores do mundo inteiro e do Brasil a preferirem o 
afretamento pela redução dos custos desse afretamento, 
causado por excesso de ofertas de navios no mercado 
internacionaL 

O que ocorre, e é preciso que-Seja ilnallsado, é qUe uma
coisa é o custo privado para o interesse do armador, e 
Outra coisa é o cUSto para a economia nacional. Esta é a 
questão que tem que ser enfrentada; que os esta!eir9s 
prefiram o afretamen-to ê inuito certo, porque lhes Sai 
mais barato, e para a sua situação financeira Interna é 
mais vantajos-o. Já a economia nacional, pode produzir 
navios a custo zerO, sob o ponto de vista da própria 
economia, dos custos, da própria economia em si, de vez 
que os estaleiros já eStão instalS.dos, com a sua 
capacidade s_ubaproveitada, enormemente 
subaproveitada e, por conseguinte, com custos de 
investimento zero, com custos de oportunidade da mão
de-obra, custos de emprego alternativo da mão-de-obra, 
também zero, porque esta mão~de-obra está fartamente 
desempregada, é uma mãO~de-obra qualificada e 
especializada e que não é facilmente aproveitável em 
outros setores. Ademais, há um desemprego 
generalizado na nossa economia, por conseguinte, 
também, o custo de oportunidade, o custo para a 
economia brasileira desta mão-de-obra, também é zero. 
Construir navios com capacidade não utilizada e mão
de-obra ociosa é para a economia brasileira um custo 
nulo, ao passo que o custo do afretamento está levando 
divisas da ordem de várias centenas de milhões de 
dólares por ano. 

Sr. Presidente, hâ, issO sim, esse excesso de capacidade 
instalada no âmbito internacional e, por isso, 
evidentemente, há um desejo, por parte desses interesses 
internacionais, em fechar estaleiros brasileiros, de vez 
que o -Brasil é um dos grandes na atividade da 
construç_ão naval em todo o mundo. E não é por acaso, 
Sr. P_residente, que bancos internacionais lig.ados !i.O 
negócio da construção naval, como é o caso do 
MiJlelamds Bank, depois de terem contribuldo esses 
bancos para 8 criação e o crescimento desmesurado 
desta dívida, não é por acoso que esses bancos, 
responsáveís, também, em parte, por esse processo de 
endividamento, sejam ___ os prírrieiroS a leYãntar o 
esçándalo e a quererem endurecer a sua ação de_ 
cobrança para levar os estaleiros brasileiros a uma 
siruação de insolvência. 

Õ Sr:-Aioysio ChaYes- V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador? 

O SR.-ROBERTO SAWRNINO - Com muito 
prazer. 

O Si. Aloj.Slo -Chal'Cs -=:-Aperii:ts para fazer uma 
Colocação a respeito do fato cjue V. Ex• está 
menciOnando. _ _A dimensão ex"a.ta, segundo noticiário 

__ amplo pela imprensa, é de um grande escândalo que 
precisa efetivamente ser apurado. _Mas a iniciativa dessa 
apuração partiu do própio Ministro dos Transportesj 
que nomeou uma comissão espcial de tomada de preços, 
e quando levou o seu relatório ao Senhor Presidente da 
República, este determinou a apuração de todas as 
responsabilidades mediante a abertura de inquérito. 
Es~oll certo, como V. Ex•, que o Senado Federal e a 
Câmara- dos Deputados devem estabelecer uma 
investigação própria sobre-esse assunto, de tal maneira 
que ele fique perfeitamente esclarecido perante a 
oponião pública nacional. Nós precisamos, no tocante a 
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este assunto, que é delicado para a economia brasileira, 
tomar um rumo que precede a indústria da _constru_ção 
naval do Brasil, sem nenhum favorecimento indevido, 
sem acobertar nenhuma irregularidade, sem dar 
aprovação a medidas que possam de qualquer maneira 
atingir a boa norma da administração pública. Mas é um 
fator importante para a própria soberania nacional este 
que se relaciona com a construção naval não s6 para fins 
militares mas, sobretudo, para fins comuns, comerciãis. 
V. Ex•, no seu pronuncíamenfo,- ãbordou inclusive, a 
necessidade de uma guarda costeira, de uma proteção 
costeira. Há uma Mensagem já no Congresso Nacional a 
este respeito e a indústria de construção"naval pode af 
trazer também uma grã.-nde contribuição, além dos 
transportes de cargas pesadas, 'Os gameleiros, os 
petroleiros e os navios--coriluns em geral, que a·indústria 
nacional está habilitada a construir._ Louvo o 
pronunciamento de V. Ex• no sentido de que é preciso 
alertar també_m a opinião pública nacional para a 
importância da indústria da cons_t(ução naval, para a 
importân-Cia desses estaleiros construídos no Brasil, o 
que eles representam como emprego, como~de-obra, 
como_ fator de desenvolvimento _nacional, ao mesmo 
tempo em que, _como V. Ex~. a Liderança do PDS 
proclama a necessidade de uma apuração rigorosa de 
to_dos esses fatos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito ob.rigado, 
nobre Líder Aloysio Chaves. 

Quero dizer a V. Ex•, muito explicitamente, que louvo 
a atitude do Ministro Cloraldino Severo. Acho que Sr 
Ex' realmente, ao tomar conhecimento do assunto, 
tomou as providên_cia!l_ cabíveis, as providências 
necessárias que a gravidade e a seriedade do assunto 
requerem. 

Não estou querendo, com estas palavras, incluir o 
Ministro C!Cúaldino Severo na lista dos responsáveis por 
esse grande escândalo. E acho, como V, Ex', que de 
qualquer forma ainda que não duVidando da lisura das 
apurações _efetuadas n_o âmbito do Executivo, do_ 
Ministério dos Transportes, acho que o Poder 
Legislativo, o Congresso Nacional, especialmente o 
Senado Federal, deve fazer a sua apuração própria. 

Mas, como dizia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
importante a separação das duas_ preocupações dos 
trabalhos para os quais- apresento hoje a resolução da 
constituição da C PI. Uma coisa é a apuração que apoiüe 
os responsáveis, PorqUe há culpados nos_quatro cantos; 
há culpados dentro da SUNAMAM, as irregularidades 
são flagrantes, a inefiCiêncía foi a mais completa, há, 
dentro dos estaleiros, culpados de conluio nesse processo 
de corrupção gigantesco, há culpados por ineficiência 
também, por desídia, pelos custos altos dos próprios 
estaleiros que floresceram à margem daquele beneficio 
onde os 30% a mais eram dados aos estaleiros nacionais 
em matéria de custos, há culpados, entre os armadores 
nesse processo de devolução de navios injustificável, 
unicamente para se favorecer _da possibilidade de 
afretamento no mercado internacional a preços baixos, 
há culpa ·também dos_ armadores na questão da 
inadimpléncia com que se apresentam, muitos deles, 
perante o Fundo de Marinha Mercante, e há culpados 
também entre os bancos, que foram absolutamente_ 
levianos nesses empréstimos, empréstimos que não 
foram analisados, mas apreciados_ unicamente sob_ a 
perspectiva da ganância e dos juroS-altíssimos, dos juros 
escorchantes ._que os.. bancos souberam impor aos 
mutuários que tinham outra razões para ir a esses 
créditos, porqUe estavam cOm as tOrneiras da corrupção 
abertas a seus interesses_ 

Enfim, há interesses estrangeiros nisso, Como eu 
próprio saUentei, há interesses em fechar estaleiros 
nacionais para reduzir o excesso_de oferta de navios no 
mercado internacional, e tudo isso tem que ser devida e 
rigorosamente apui'ado. o ilnportãnte é que-a apuração 
e a discussão de como vão se dividir essas perdas, essas 
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respons-abilidades, não afete o funcionamento da 
indú.str_ia dt_ CMstrução naval _e da navegação brasileira. 
Que a dívida real d.o _Qoverno s~a paga, mas não com 
rçcursQ_s: do Fundo de Marinha Mercante que nãp pode 
ser desTalcado, que seja paga a dívida _com recursos 
oriundos de outras fontes que não o Fundo de Marinha 
Mercante, porque ê importante que esse Fundo continue 
a ser aplicado de forma criteriosa pelo BNDES, que sabe 
aplicar esses fUndos, que muitas ·vezes _é acusado de 
morosidade, mas que não é moroso nas suas aplicações, 
é, isto sim, Criterioso, e é impOrtante-_ que-o BNDES 
continue a administrar as aplicações do Fundo de 
Marinha Mercante, 

É importante, enfim, que se desenvolva todo um plano 
de transporte marítimo, que se reduza ao mínimo esse 
àJretãmeOfó -nêlasto -aé· Davios eStrangeiiCls, para que 
haja um novo surto de construção naval e uma nova 
vaga -de aproveitamento dessa capaCidade ociosa e dessa 
mào~de~obra desempregada que aí estão. Isto casado, 
naturalmente, com um plano de melhoria de eficiência 
dos próprios estaleiros. 

Enfim, Sr. Presidente, estou apresentando este projeto 
de resolução -hOje, certo de _que se trata de umã 'tãrefa 
extremamente importante e urgente para os Senadores, 
para os representantes que têm assento nesta Casa. 
C~_ estas p_alavr:as, esperando contar com o apoio de 

todos os partidos, aguardo, com muito interesse, a 
instalação dessa CPI. 

~-~o Sr. Jorge Kalume- Permite S. Ex• um aparte? 

~o SR. ROBERTO SATURNINO - Com muito 
prazer. 

O Sr_._ Jorge Kalume- Vou ao encontro de V. Exa.jâ 
nesse final _do_ seu pron_unciamento. AcQo que toda 
irregularidade deve ser apurada, à semelhança d_o que 
verri fazerido o eminente Ministro da Previdência Social, 
Jarbas Passarinho. 

O SR-. ROBERTO SATURNINO- É verdade. ecuja 
atiViaãdetOOOSO:iYs OeYemos louvar. 

O Sr. Jorge Kalume- O Brasil é um só, em todos os 
tempos e _todas essas patifarias.-. - não -sei se o 
Regimento permite o registro ... __ 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Permite, pois no 
caso, é_ ~ expressão adequada. 

O Sr. Jorge Kalume - Jamais compctuei, jamais 
aceitei isso e tem V. Exa. o meu apoio. Daí eu dizer que o 
Ministro Jarbas Passarinho deveria receber, pelo menos, 
um crédito _de confiança da Nova República por mais 
algum tempo - isso eu advogo -; até apurar todas as 
irregularidades praticadas na Previdência Social. Muito 
obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- De minha parte, 
nobre Senad_or, teria todo o meu apoio. De modo, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que este era o objetivo do 
meu pronunciamento de hoje, .. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Poí,-não: 

O Sr. Humberto Lucena --Antes que V. Exa. termine 
o seu pronunciamento, eu desejo frazer O total apoio à 
proposição de V. Exa.,_que é da maior importância, na 
medida em que o nosso grande compromisso é o de 
marcharmos para uma nova épOca, onde, acima de tudo, 

'""-_ -=--=preva~~!a ~~ncípio da a_us~erid(!~-~ admiEi~y~~íV~. -

O SR. RÕBERT0 SATURNINO- Da austeridade e 
da prObidade. iodos nós esperamos- e estamos 
convencidOs de que realmente vamos ingressar nesta 
n_ova e_!?-_:_8-g_radeço o apa!te de V. Exa., ... 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- •.. como o apoio 
que V. Exa. deu, com_a sua assinatura, à resolução que 
ora apresento, assim como o apoio tambêm -agradeço 
- do Senador Nelson Carneiro, que me aparteía em 
seguida, e que também foi um dos signatários deste 
requerimento. 

O Sr. Nelson Cãrn-eiro - Apenas para felicltãr V. 
Ex.a., que sua primeira intervenção no Congresso 
Nacional nessa sessão legislativa, neste ano legislativo, 
seja- exatamiinte para convocar o Senado Federal a 
examinar um dos problemas que mais tem agitado o País 
nesto;s últimos_ tempos, pelo número de pessoas 
envolvidas e pelo dinheiro que nele se encontra em 
debate. De modo que a presença de V. Exa. na tribuna, 
no primeiro pronunciamento desta sessão legislativa, 
deve merecer um registro especial. E só pedi a palabra, 
como signatário desse requerimento, para congratular
me com V. Exa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador Nelson Carneiro. Agradeço o apoio-de V. 
Exa. para este assunto que, se é importante para toda a 
Nação, é particularmente importante para o nosso -
Estado, devido ao relevo _dessa indústria para a 
economia do Estado do Rio _de Janeiro, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores,- agr-adeço a atenção e entrego à Mesa o 
projeto de resolução criando a CPI. 

~ Erã o- q·ue·tTnha-·à'-dizer. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder 
do PTB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ.- Como 
Líder, pronuncia o seguinte diSCurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

-Na saudação sobremodo generosa com que me 
acolheu na Academia Brasiliense de Letras, Jarbas 
Passarinho houve por bem destacar, da oração de 
paraninfo dos bacharelandos de 1.952, da Faculdade de 
Dir~ito ~e Q_oiás, o perfil que então tracei do h_om.em 
público, ao assinalar que, na política, 

"não bastam inteligência, cultura, tenacidade, 
cOrreçãO; que essas Sâo as àrmas do êxito, em quase 
todas as carreiras. Há que ter, o postulante, para 
lograr su_c_esso, acuidade privilegiada, tolerância 
infinita, decisão pronta, bravura no combate, 
serenidade na vitória, grandeza no ostraciSmo. Não 
se improvisam generais, cientistas, professores. 
Insistimos, todavia, em condenar aos que da 
política fazem um destino, como se fora dos 
embates pudessem os noviços polir as arestas de sua 
formação e se banhar nas águas lustrais da 
confiança pública, antes de perseguir a- mercê 
suprema de dirigir ·as povos e orientar suas 
aspirações." __ _ 

Volto hoje, Sr L Presidente, a repetir propositadamente 
aquelas observações, agora que se comemora, também 
no Brasil, o Ano Internacional da Juventude. Ouvi 
Octávio Mangabeira invocar a geração sacrificada por 
longos anos de arbítrio. De alguma sorte, dela fiz parte e 
dela sobrevivi sem mácula e sem ódio. Outra floração de 
\lalores novos foi contida pelo regime instituído há dois 
decênios, tantos desviados· para setores distintos da 
desejada attvidade política em face da camisa-de força do 
bipartidarismo. Justo, pois, que juntemos nossos 
aplausos, hoje como sempre, aos que·, mesmo nas horas 
de desencanto coletivo, não abandonam a luta, não 
perdem a fé. 1:. entre eles que se agiganta Ulysses 
Guimarães, a quem ontem a Câmara dos Deputados, de 
pé, por minutos, aplaudiu ao termo de seu memorável 

-- âiSCtffSo,-- ·que -inCluo como parte integrante destas 
desativadas considerações. Posso depor sobre sua 
determinação, ainda quando tudo parecia perdid_o. 
Dissolvidos os antigos partidos, cedo deixaria a vice~ 
presidência para assumir, com a renúncia de Oscar 
Passos, a presidência do Movimento Democrático 
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Brasileiro. A nação é testemunha. de .que ninguém o 
excedeu, _nesses. anos todos~- na vigilância, no combate, 
no destemor. Dele se poderá dizer que sua palavra soou 
às vezes_ como temerária e até imprudente, mas ninguém 
o acusará de transigência ou contradição. Enfrentou 
competidores ilustres_ nas convenções partidárias, Sem 
conservar, passada a refrega, qualquer ressaibo. 
Contrariou muitos de seus mais credenciados 
correligionárioS para· percorrer o Pafs, cte Norte a Sul, 
com Barbosa Lima Sobrinho, na meniorâvel ciuZaâa do 
anticandidato. Foi-lhe negado o direito de fazer 
propag:mda pelo rádio e pC!a --teleViSãO,- --a-- poTICiã
acompanhou-lhes os passos e os ·agentes táquigrafaram 
abertamente os discursos. Mas o povo foi às ruas, em 
notável rebelião, que ainda -itão' mereceu dos cientista 
polítiCOs o devídci á:Jevo:Nã.s aTiterioresjoinadas Cívi-cas 
havia, próxima ou remota, a possibilídãdc de alacançar o 
poder, A de Ulysses Guimarães e Barbosa Lima 
Sobrinho, não. Era uma campanha gratuita, escolhidos 
previamente os vitoriosos-. Sem a PúCgrinação dos 
anticandidatos pelos quadrantes do País não seria 
rompido a cortina que então impedia a preSença, no 
recinto _das assembléias e nas praças púbticas, de 
multidões ansioSas -de manifestar seu protesto, a
desaguar na eleição de dezesseis e"ntie vinte e dois 
Senadores e no considerável aumento das bancadas 
oposicionistas na Câmar-a· Federar -e- nos legislativos 
estaduais e municipais, 

O Sr. Humberto Luce11a- Permite-v. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muiúl honra, 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena -No mOmento em que V. 
Ex~. num preito de absoluta jusdça, exalta a 
personalidade invulgar do Presiâentc -Ulysse_s 
Guimarães, desejo congratular~me com'v. Exf- por esta 
homenagem, que parte de úm homem público da sua 
estatura. Ninguém melhor do que V. Ex~ poderia prestar 
este depoimento. EmbCJra sendo amigo pessoal, ao longo 
do tempo, do Presidt:nte Nacioilál do PMDB, tendo, 
inclusive, sido seu correligionário dos mais eminentes no 
ex-PSD, a cujos qUadros tãmbém pertenCi com inuita 
honra, V._ Ex•, hoje, milita num outro Partido-, no 
Partido Trabalhista Brasileiro. Por conseguinte, a voz de 
V. Ex~ neste instante ressoa aos nossos ouvidos um 
testemunho isento de toda a sociedade brasileira que 
compareceu _em massa às praça·s: ·públicas na memorável 
campanha pelas eleições diretas para Presidente da 
República para aplaudir e ouvir U!ysses Guimarães1 b 
apóstolo magno da democracia brasileira nesta nova era 
republicana. Referencio, neste instante, a figura de 
Ulysses Guimarães e saliento nos Anais da Casa a 
grande iniciatíva de V. Ex• em trazer para o plenário do 
Senado no dia de hoje, o ieiíStro de _sUa eleição P<ira a 
Presidência da Câmara dos Deputados onde S. Ex~. 
estou convencido, desempenhará um papel relevante e de 
certo modo histórii::O, no sentido de_reconduzir o Brasil 
para a plenitude democrátíCa-. -

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
q.xl<. O aparte com que me distingue honra meu discurso, 
que é um preito de justiça ao eminente Deputado UlysseS 
Guimarães. 

O Sr. Roberto Saturnino - Concede-me Um aparte~ 
nobre Senador Nelson Carneiro? ----- --

O SR. NELSON CARNEIRO - Com inuito prazer, 
nobre Senador Roherto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino - A Iniditiva de V. Ex• 
merece de todos nós-o ap(ausO pefa opcirtunid<ide e pela 
elevação com que coloca esta homenagem, que é devida 
por todos os brasileiros democratas, por todos os 
demo-cratas deste País. Com efeito, o Presidente Ulysses 
Guimarães é-o verdadeiro síffibolo da luta, da resistência 
democrática e a memorável campanha que V. Ex~ 
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invocã. no seu pronunciamento, a campanha do anti
candidato Ulysscs Guimarães, que forjou aquela frase 
memorável, a de que navegar ê preci~o. no m.ome:nto em 

• que sabia que estava apenas Prestando- urrl. Se}-vfço à 
c~ usa de:nH?Crática sem_n~nhuma possibilid~de-_ de- Ser 
esColhido_ no Colégio Eleitoral, abriu caminho para a 
abertura democrática, para o processo de 
redemocratização em que estão hoje envolvidos todos os 
brasileiros. ~ar~b~ns a~ V. E_x~ peta lembrança desta 
homenagem a qual todos os democratas devem se 
associar. Falo especialmente em nome do meu Par~ido, 

"-do--_PariidO __ [)fm10~râ-tico_ Trabalhista, que presta ao Dr. 
DfySSeS GuimaT1fesL "também, todas as homenagens que 
S. Ex~ ril~reCe como _grande brasilejro que é. ~ ____ _ 

o-sR. NELSON CARNEIRO - Estou muito grato 
-pelas palavras de_ V. Ex~ Focalizei prinCipalmente o 

ry9mem público, aquele político que amanheceu cedo 
Para as competições partidárias e se manteve Õa luta, 
através dos anos, sustentando o que ãcrti:ditava ser a 
verdade e_o_ melhor para o País. Deste modo, ê o homem 
público que deve ser sempre exaltado nesta Casa de 
homens públicos, por maiores que sejam as divergências 
que os divida. 

--~o Sr. ÁloysiO Chaves - Coilcede-me um aparte, 
_ n_obre Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muito prazer, 
~_obre _S_enador Aloysio Chaves. 

-o Sr. Aloysio Chaves- Como líder do PDS neSta Ca
sa, desejo associar~me à homenagem que V. Ex~ presta 
ao Deputado Ulysses Guimarães. São notórias as nossas 
ppsições diVergentes em relação a certos fatos de nature
za política e ã -episódios da -vida política nacionaf Sem 
embargo disto, não podemos ocultar, como de resto a 
Casa acaba de reconhecer, que sobejam no Dr. Ulysses 
Gui111arães grandes qualidades de cidadão, de intelec
tual, de político, de_hOfnem público. Ministro de Estado, 
Presidennte, já o foi da Câmara dos Deputados, é agora 
eleito para esta posição, inclusive com apoio do meu 

-Partido. De sorte que, nesta oportunidade, eu me associo 
ao pronunciamento de V. Ex~ Estou certo de que, quais
q!Jer que sejam as divergênci~, a vida pÇ!blica do Depu
uid.O-Ulysses Guimarães merece o repeito e o acatamento 
dos brasileiros. -

- O SR-:-NELSON CARNEIRO- O aparte de V. Ex• é 
·das_ que ilustram esta modesta consideração e constituem 
um galãf-Qão na vida públiCa de Ulysses GU.im"ar.ães, pela 
autoridade do julgamento de V. Ex• e pela imparcialida
-de de sua opinião. 

O sr;- Gastão Müller- Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEI~O- Com muito pr~~r. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, o meu Líder, Senador Humbeto Lucena já fez, em 
nome da Bancada, o que devia fazer: manifestar o apreço 
e a- admiração pelo nome e pela fi,iura do grande parla

-ltfentar e polftico Ulysses Guimarães. Pessoalmente, 
com-õ ex=pessedista, como ele o foi, e como V. Ex• tam
bêm o é, eu me sinto prazerosamente alegre com a vitória 
de Ulys~es Guiinarães-jiara a Presidê:ncia da Câmara dos 

-·----Deputados como um preito de gratidão a esse insigne 
_ brasileiro que, durante vinte anos, praticamente sozinho, 

segurou a bandeira da Oposição e defendeu os princípios 
democráticOs -que culminaram com a vitóiia de Tancre
do Neves no dia 15 de janeiro de 1985, 

EU qUerO ressaltar que c!ni seu dTscurso, Senador Nel
son Carneiro, S. Ex• traz um assunto muito polêmico
mas eu sou, e sempre fui a favor da tese _que ele defendeu 
nc::ss:e di_&curso:- qual seJã o do voto do analfabeto. Por
que há uma tendência nossa de_ considerai -o -analfabeto 
um-dé6il mental. Ninguém é analfabeto porque quer, é 
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um problema social. Segun-do, o analfabeto tem discerni
mento, e através de cores, como se fez em outros países 
civilizados e democráticos, ele pode julgar os candidatos 
dos _par~idos d_evidamen_te _registrados no seu pafs. De 
modo que eu estou de pleno acordo com o Presidente 
U lysses Guiina"rães, quando defenae a tese- de que o anal~ 
fabeto deve de. uma forma especial, ter o direito de influir 
nas decisões nacionais. 

O .SR. NELSON- C..fRNEIRO -V. Ex• focaliza um 
dos aspectos do memorável discurso do Deputado Ufys
ses Guimarães. Justo aquele que já foi objeto de exame 
pelo Congresso Nacional, numa emenda certamen-te foi 

- subscrita por V, Ex~ e que teve também a minha assina
tura, 

Infelizmente, tlaquele momento não foi possível apro
var a conces_são do direitÇI de vpto ao arialfabeto, que 
tantos são, mais de 30 in11h0es lleste Piís. 

Sr. Presidente: 
Dissolvido o MDB por força de lei, Ulysses recolheu o 

valioso espólio do PMDB, aprestando-o para a conquis
ta, no pleito direto, de nove governadores e, em jan;iro 
último, com a eleição do ilustre Presidente Tancredo Ne
ves. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os moços seduzidos 
pela política viverri nesta hora a lição que minhas pala
vras, velhas de mais de vinte anos, mal souberam alinha~ 
var. Ainda os impenitentes adversários, se podem acusar 
Ulysses Guimarães de eventuais excessos, descupáveis 
pelo ardor da porfia, agora não se recusam a saudá-lo 
como o desambicioso comandante da vitória, superan
do, uma após outra, as asperezas_ da oposição, para al
cança~_!_ aínda uma vez, a presidência da Câmara dos De
putados. Nenhum ensinamento maior do que esse pode
ria a nova geração recolher neste Ano Internacional da 
Juventude. Como u~ convite._ Como um estímulo. 
Como um exemplo de_ que "navegar é preciso" .. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

Senhores Deputados: 
Quis a maioriã dos representantes do povo de meu 

País, por voto direto, que pela terceira vez eu assumisse a 
Presidência da Câmara dos Deputados. -
Assumo~a, desvanecido pela honraria, impregnado de 

responsabilidade e com reservas de humildade. 
Mais do que em meu lar, nesta Casa passei a maior 

parte de minha vida. Nela convivi, na convergência -ou 
divergência de idéias, com brasileiros que a História re
colheu no seio da imortalidade. Creio ter a autoridade 
dos anos, marcados. por revezes e vitórias, para afirmar, 
com ''saber de experiência feito", que a Democracia ê a 
convivência de contrários. Convivência às vezes âspera, 
exaltada, até apaixonada pelo confronto de ãcidos anta
gonismos. Mas sempre civilizada, para seus protagonis
tas mereCem o respeito de seus pares e o acatamento da 

-opinião pública"~ 
Política não se faz com ódio, pois não é função hepáti

ca. É filha da consciência, irmã do carâter, hóspede do 
coração. Eventualmente, pode até ser açoitada pela mes
ma cólera com que Jesus Cristo, o político da Paz e da 
Justiça, expulsou os vendilhões do Templo. Nunca com 
a raiva dos invejosos, maledicentes, frustados ou ressen~ 
tidos. Sejamos fiéis ao evangelho de Santo Agostinho: ó
dio ao PeCadO, amO! io pecador. Quem não se interessa 
pelª_ política, não -se interessa pela vida. 

Esta é a Casa da política e deis políticos. por isso é a 
CaS.i da Vlda, eni seus valores eternos de paz:, dignidade, 
honra, fartura ~_(?em-estar social. 

Neste e em todo& Países, neste e em todas os tempos, 
nesta e em todas circunstâncias, a política ê o mais nobre 
dos ofícios. A política--é o horriem, pois o homem é o 
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ciiador da politica e do Estado. Para servirem-no e não o 
traírem, pela tirania, corrupção ou demagogia. 

Se o terrorismo é crime __ ço_ntra o Estado, a usurpação 
dos direitos humanos ~ crime do Estado contra o ho
mem. O preçO da segurança do Estado não pode ser a in
segurança do_ cidadão. 

Política não é uma técnica. ~ a captação do passivei, o 
recenseamento das circunstâncias, a atrevida semeadura 
de conquistas futuras, o cons6i'C1o da lógica com a ima- -
ginação, o convênio da razão com a utopia, o risco de 
prever para prover, a consciência de que não é O poder 
que corrompe o homem,mas éa -o homem quem corrom
pe o poder, é, enfim, a trabalhosa e fascinante busca da 
verdade pela meditação; pelo estudo, pela discussão, 
pela persuasão, pela transigência e pela resistência. 

As institUições jurídicas, econômicas e SOciais são 
como os diques da Holanda. Qualquer fenda escancara a 
porta do desastre. 

O primeiro dever do Estado é a Justiça. t. o ideal a ser 
perseguido. Quanto mais dele se aproxima, o homem 
conquista mais espaços na natureza e na alrria. 

Quando a injustiça se Prolonga e massacra milhões de 
homens, com laivos de genocídio, o que espanta ê a or-
dem e não a desordem. Quando os_ políticos se caTa:m, 
pela força, pelo medo ou como cúmplices dos poderosos, 
o pavoroso espaço de seu silêncío é ocupado pelos es-
tampidos da insurreição ou pela escravidão do povo. 

Não houve ontem, não hã hoje, não haverá amanhã, 
nação respeitada se seus homens públicos não tive-rem o 
respeito dos cidadões e respeito aos cidadões. 

Ao inaugurar o novo legislativo, reverenciO a vida 
pública e os vigias incorruptíveis da coisa pública. Vene
ro a dura e peleadQta raça dos políticos, com jornadas 
que invadem as madrugadas, expostos à lama da calúnia, 
submetidos cada quatro anos às incetezas e à reprovação 
das urnas, resistentes às pressões do dinheiro, das 
ameaças e da vaidade. Quanto a miril, outrO destíno não 
me realizaria, ainda que premiado por glória e fortuna. 

Senhores Deputados: 
Tão grave como fechar o Parlamento é domá-lo pelo 

esvaziamento de seu conteú_do de autonomia e a retir~da -
do poder de fogo da fisCalização. 

Só _o poder controla o poder e não há poder sem inde
pendência. 

Portanto-, não hã Poder Legislativo sem independência 
do Legislativo._ 

Na vigente Carta o_utorgada, o Capítulo VI, apelidado 
.. Do Poder Legislativo", a competência invasOra é-do 
Presidente da República: como regra detém o monopólio 
da iniciativa das leis; privilegiada as Mensagens mais im~ 
portantes com a tramitação unicameral, com prazos assi
nalados a seu talante, com a agravante de, se excedidos., 
autoritariamente tranSformarem o calendário .em con
gressista para aprová-los; promulga decretos com força 
de lei, sem que o Congresso possa sequer emendá-los; 
cerceia a ação parlamentar fiscalizadora das Coinissões 
Parlamentares e Inquérito e dos pedidos de infor
mações. 

Dos Três Poderes da República, de Montesquieu às 
Constitufções modernas, o Legislativo não detém a hege
monia, mas é beneficiário da prioridade. 

Nos Textos Magnos, graficamente, é o primeiro a ser 
relacionado; é municiado do poder de destiguir pelo im
peachment o Presidente da República, os Ministros de 
Estado e os MinistrOS do Supremo Tribunal Federal; o 
Presidente da Câmara está na linha dos substitutos do 
Presidente da República; o gêniO de Oscar Niemeyer, ge
rou Brasília como irmã gêmea da Democracia, ao gaba
ritar o complexo arquitetônico do Congresso Nacional 
como o mais alto da Capital da República. 

A suja história dos golpes de Estado começa com o 
golpe contra o Parlamento. Parlamento fechado, Demo-
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Cracia proscrita, Constituição rasgada, Imprensa censu
rada. 

Os Parlamentos modernos exalam sua função fiscali
zadora. 

Não bastam os direitos serem procla-mados na Consti
tuição e nas leis. Para que não sejam meramente formais 
ou declaratórios, hão de ser sustentados pela garantia de 
que serão cumpridos. 

Direito sem garantia é com~ sol de inverno: il~mina, 
mas não aquece. 
_ A c;ienúncia na tribuna, na_imprensa, no rádio, na tele
visão ~.nos comícios, protegida pela imunidade e pela in
violabilidade: a convocação de Ministros e de funcio
nârios categorizados; os pedidos de informação, efetiva e 
tempestivamente respondidoS, punida a desobediência 
cõmo ~crime'- de responsabilidade; a mão longa, forte e 
inestigadora das Comissões Parlamentares de Inquérito; 
os mecanismos de urgência, acionados com propriedade, 
para revogar ou corrigir leis injustas, ãnaC:rô"nicas Ou -la
cunosas; recursos e organização ao J udiCiârio, na busca 
do ideal de Justiça rápida e barata, aí estão, além de ou~ 
tros, os instrumentos que armam o Poder Legislativo 
com fiscal da sociedade, em promotor dos direitos, ga
rantias e segurança do homem e do .Estado. 

Acautelem-se, porém, os representantes do povo e 
ouçam a milenar advertência do Quis custodiet ipsos cus
todes?, isto é, quem fiscaliza o fiscal? 

A ubiqUidade e a onipresc::nça dos meios de comuni~ 
cação informam e armam de onipotência a opiriíão 
pública, justo e implacável tribunal que julga e castiga os 
PfCguiÇo.SOs, os Omissos, os inCompetentes~ os -pusilâni
mes e os corruptos. A Constituição assinala mais _esta 
precedência: No Brasll, o Presidente da República eleito, 
antes de entrar no Palácio do Planalto, vem ao Congres
so Nacional. 

:t no Congresso Nacional que se efetiva o ato substan
tivo da posse, com o juramento de fiel cumprimento da 
Constituição e das Leis, perante o povo, através de seus 
representantes. A seguir, no Palâcio do Planalto, o Pri
meiro Mandatário se habilita à conseqaente transmissão 
da poder, simbolizada pela passagem da faixa presiden
cial. 

A -preeminência e a responsabilidade do Legishiiivo 
avultam com a eleição de Tancredo Neves, pois seu man
dato nas-ceu nesta Casa, legitiimindo por histórica cOns
trução jurídíca plebiscitada pela Nação, que Convalesceu 
-renegado ColégiO Eldiofaf em circunstancial regime par
lamentarista . 

Tancredo Neves subirá a rampa do poder com os pés 
do povo e-mãos poderosas para a mudança, porque sem 
esta o Governo não andará e até o pOder civil poderâ de
sandar, desestabilizado pela inconfiabilidade da Nação. 

Goverriã.r é distinguir. Quem não sabe distinguir, não 
sabe governar. 

A hierarquia da~ necessidades prioriza e urgencia o 
imperativo de ordenar a economia para que haja paz so
cial. Mudar para a ordem, a desordem econômica que aí 
está. 

Não há ordem económica com a desordem da in
_ _!'!ação, maldito, sub-reptício e imoral inlposto,_g_ue a_rra
sa a pobreza, o_ pequeno e o médio empresariado. to cri
minoso confiSco do Pão, aa saúde, da escola-e do empre
go dos trabalhadores, transferido criminosamente para 
especuladores e privilegiados. 

Essa imediata tarefa saneadora e salvadora exige que, 
na primeira fase de sua administração, Tancredo Neves 
seja mais Campos Sales do que Juscelino Kubitschek, __ 

A história também endereça ao Congresso Nacional o 
desafio--da- Iriud!iilça. 

O povo ffiudou. se o poVO ffiudciu, fatalmente o Legis
_lativo, o Executivo- e o JudiciáriO hão de mudar, Oii mu
dam. ou serão mudados. 

Março de 1985 

Democracia é o regime em que os governados mudam 
os governantes e sem violência fazem mudanças. com ou 
mesmo contra a vontade dos governantes. 

Mudança, mas mudança já, da legislação eleitoral e 
-partidária. 

Sem tardança, remover o entulho dos casuísmos e res
taurar a autenticidade e a pureza do voto popular. 

Além de outras mudanças, cujo juizo de valor compete 
aos_ Partidos_. urge erradicar uma discriminação e extir
_par _uma praga. 

Eliminar a discriminação que há 161 anos, desde a de 
1824. mutila e elitiZa todas nossas Constituições, hoje ex
pulsando _das urnas 30.480.218 analfabetos. SufrágiO 
universal, excluindo ps analfabetos, é apostasia léxica e 
usurpação cívica. Homem sem voto, escorraçado da ci
çladania, ê boca sem dentes: não mastiga para: se alimen
tar, nem morde para se defender. 

A coerên_cia impõe que, a um tempo, o Congresso Na
cional reconc_iiie o significado do "universal" com a gra
mática e obedeça o -dogma da representatividade sem 
marginalizações, legitimadora dos mandatos eletivos. O 
Parlamento deve representar a verdade da Nação, qual
quer que seja ela, pois só a verdade é legítima e legitima
dora. 

A praga é a fraude pela corrupção eleitoral e no alista
mento, que deve ser revisto, ínclusive com o concurso da 
informátíc:i, extensivo à votação e à apuração. 

Eleição custa dinheiro. 
No combate aos ílfcitos eleitorais, a experiência de de

mocracia estáveis e amadurecidas adverte 'que se não é 
custeada pelo Estado inevitavelmente será comprada 
pelo poder econômico. 

O Fundo Partidário deve ser abastecido de recursos 
orçamentários suficientes, também por deduções no Im
posto de .Renda. 

Se houver concordância das legendas com voz nesta 
Casa. os Presidentes do Senado e da Câmara, imediata
mente coordenarão a organização de uma Comissão In
terpartidária para elaboração de Projeto de Reforma 
Eleitoral e Partidária, para reger, ainda este ano, as 
eleições para os Prefeitos dos Municípios que recupera
ram sua autonomia, inclusive das Capitais, se aprovada 
a respectiva Emenda Constitucional, bem como os plei
tos de 1986, inclusive e principalmente para a Assemble
ia Nacional ConstitUiilte. 

TaiS refdYmas e a eXtinção dos resíduos do autoritaris
mo são pré-requisitos da autenticidade da Assembléia 
Nacional Constituinte. 

O vendaval das diretas-já, de repercussão mundial, 
atesta que no Brasil hâ movimento popular, porque hã 
consciência popular. 

A conquista da participação ilumina a esperança de 
que, pela primeira vez erii nossa História, a próxima As
sembléia Nacional Constituírite será ConstitUinte do ho
mem. 
___ :procurada pelo homem na rua, nas fábricas, nas uni
versidades, escrita por delegados do homem e não--de pli
vilegiados, com os direitos e garantias d_o homem inscri
tos nas páginas de rosto da Constitui_ção, na qUal o ho
mem, e não exclusivamente seus represemntantes, tam
bém tenha a iniciativa e o veto das leis. 

Senhores Deputados: 
Agradeço aos que me guindaram a esta excelsa cadei

ra. Acato a Qpção democrática dos que preferiram meu 
talentoso e pugnaz opositor. A competição não impediu, 
em -qualqUer ·momento, que- eu deixasse de celebrar, 
como por anos o fiz em todo Brasil, a bravura de Alen
car Furtado e condenasse seu exílio cívico impos-to pelo 
arbítrio. 

Os seis anos que o Deputado Flávio Marcílío chefiou 
esta Casa testemunham o justo prestígio que desfruta en.:. 
tre seus pares, reconhecidos por seus serviços e sua dedi
cação. 
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Vinte e um anos de áspera e sofrida caminhada torna
ram inabalâvel em mim a convicção de que não hâ com
promisso democrático sincCro que não envolva a existên
cia e o respeito à oposição. 

Sabedor das imperfeições do homem, Deus ergueu as 
ígrejas para seus Pecadores e mora na sua consciência 
para o auto-reconhecimento e a voluntária cõrreção de 
seus erros. 

Na política, a indispensabilidade da oposição é coo
sectária da falibilidade do homem. 

t a oposição legítima do Estado aos -eventuais desa
certos e omissões do Governo do Estãdo. ÃrCa inSÜt-u
cional da dialética e da polêmlca, Só Coín -a impaordalida
de é que se sustenta a autoridade do Presidente da Câma
ra dos Deputados. 

A história da origem e da perrriilnênCii dO -Parlamento 
define seu PresideritC~ como ·a defensor da Instituição. 

A suprema recompensa deste: veterano -soldado das li
berdades públicas de sua Pátria, -será-legar a seu sucessor 
a lnstítuic;ão restaurada em seu-pOder e- o foro austero e 
aguerrido para proteção, esperança e confiança do povo 
brasileiro. 

Que Deus me dê inspiraçãO- e fOrças e qiie os deputa
dos me amparem. 

OS~. PRESIDENTE (Joiio Lobo)- Por ordem de 
inscrição, concedo a pâlaVra''ao nobfe Senador Fábio 
Lucena. 

O S~. HUMBE~TO LUCENA - Sr. Presidente, eu 
havia pedído a palavra. 

O S~. P~ESIOENTE (João Lobo)- V, Ex• pediu a 
palavra após a Ordem do Dia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Solícitei para antes 
da Ordem do Dia. 

OS~. P~ESIDENTE (Joiio Lobo)- Perdão, mas es
tá anotado aqui para após a Ordem do Dia, como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V, Ext me permite~ 
Em qualquer fase da sessão tenho o direito de falar como 
Uder. Eu pedi antes da Ordem do Dia. - -

O S~.P~ESIDENTE (João Lobo)- Se V. Ex'qtiiser -
fazer uso da palavra~ poderá fazê-lo, mas a anotação 
aqui diz após a Ordem dO Dia. Por isSo é que concedi a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Foi um equívoco 
da Assessoria da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE TREVISÃO DO 
oRADOR. SERÁ PUBLICADO PoSTERIOR· 
MENTE -

COMPARECEM MAIS OS SRS: SENADORES: 

Altevir Leal- Raimundo Parente- Claudionor Ro
riz- Gal vão MOdesto- AíeXandre Costa- José Sar
ney- Cid-SamP3io- Luiz Viarta- MOacyr Dalla
Amaral Peixoto- Morvan Acayaba- Saldanha Oerzi 
- Affonso Camargo 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Antes de pas
sarmos à Ordem do Dia, desejo agr,adecer as referências 
do eminente Líder da Bancada do meu Partido, nas suas 
generosas considerações, assegurando a S._ Ex' como à 
Casa _o meu melhor empenho_ para que realmente todoS
nós, trabalhando em conjunto, possamos fazer com que 
o Poder Legislativo participe de_uma maneira ativa, inte-
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ressada_e construtiva nesta nova democracia que todos 
nós deseJamos se realize plenamente. 

-MiiítõObrigadO a S. Ex' 

O S~. P~ESIDENTE (José Fragellí) - Sobre a Me· 
-sa.-requerimento que será lido pelo Sr. 1'~'-Secretârio. 

t: lido o seguinte 

~EQUE~IMENTO N,_ 4, DE 1985 

Requeremos urgência, nos ternios dO ãrt. 371, alíneilc
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
nl' 218, de 1984- Complementar, que cria o Estado do 
Tocantins e dá outras providências. 

Sata das Sessões, 5 de março de; 1985. - Aloysfo _Cha .. 
Ves - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino. 

- O Si!. PRESIDENTE (José Fragellí)-- De aco~do 
com o disposto no art. 375, item Ill, do Regimento Inter
no", esse iequerimento figurarâ. na Ordem do Dia da ses
s_ão seguinte. 

'O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã finda a 
Hora do Expedíénte, 

Hã número regimental para deliberação. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cârriara nY. 12, de 1979 (n~> 1.686/75, na Casa de ori~ 

- gem), que modifica dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 

- --5.452, de 1~> de maio de 1943, tendo 
PARECE~ES. sob n's 957 a 959, de 1981, das 

-- CõmisSões 

......-de Constituição e Justiça (audiênéia solicitada 
pela Comissão de Legislação Social) favorável; 

- de Legislação Social, favorável; e 
~dé F!nanç_a~, f:ivorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem p~a 3. pala~rll:_, encerro a discus

são. 
Ern votação. 
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa:) 
Está aprovado. 
O projetO írâ à sanção, 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

P~OJETO DE LE:I DA CÂMARA N' 12, DE 1979 
(N~' 1.686/75, na Casa de origem) 

--Modifica dispositivo da ConsolidaÇão das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei nl' 5.452, de 1~> 

de m_aio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. li' O parágrafo único do a·rt. 881 da Consoli

dação das Leis do Trabalho passa a vigorar COft! a se
guinte reda:Ção: 

"Art. 881. 
Pa.cãgrafo único. Não estando presente o exe

qí.iente, será depOSitada a importância, mediante 
guia, em estabelecimento oficial de crédito ou, em 
fªlt_a_d.este,_em estabelecimento bancário idôrieO". 

Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua 
poblicaçào. 

Art~ 3<:> Revo&am-se as disposições ~m contrário. 
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O S~. P~ESIDENTE (José Fragelli)- Item Z: 

- Discussão, em turno único, do Projet_o de Lei da 
Câmara nl' 4, de 1981 (n~' 4.469/77, na Casa de ori
gem), que introduz modificação na Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES~ sob n~'s 327 e 328, de 1983, das 
COmissões 

-de Constituiçã~ e Justiça (audiência solicitada 
pela Comissão de Legislação Social), favorável, com 
voto vencido doS Senadores José Fragelli e Hugo 
Ramos; e -

- de LeiisÍ~çào Social, favorável. 

Em discussão o projeto. (PausiL.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. SenadOres que o aproVam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Bit? aprovado. 
O proji:to irá à sanção. 

b o seguinte o projeto aprovado: 

P~OJETO DE LEI DA CÂMARA N' 4, DE 198! 
(N~> 4.469/77, na Casa de origem) 

Introduz modificação na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 111 Acrescente-se ao art. 652 da Consolidação 

das Leis do Trabalho o seguinte § 2t, renumerando-sc: 
como § 111 o único existente: 

"Art. 652. . .• , .••.••.....••••...•.••••.• 

§ 1' ···················-··············· 
§ 211 Nas hipóteses previstas no parágrafo ante-

rior,· o Presidente da Junta determinarâ que a au
diênCia seja realiZada no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a partir da data da reclamação"'. 

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31' ~e_ ogam-se as disposíçõ~s ~ contrário. 

O S~. PRESIDENTE (José Fragelli) - Irem 3: 

Discuss.ão, em tUrno único, do Projeto de Lei da 
-Câmara n~' 6, de 1981_ (n~' 237/79, na· Casa de ori
gem), que fixa-em oito horas a jornada de trabalho 
dos vigias, tendO 

PARECER FAVORÂ VEL, sob n' 190. de 1981, 
da Comissão 

- de_ Legislação Soei~. 

Sobre a mesa,_ requerimento que será lido pelo Sr. 1~>

Secretârio. 

~EQUE~IMENTO N' 5, DE 1985 

Nos termos do art. 310 alínea c do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da dis-cussão do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 6, de 1981, constante do terceiro item da Or
dem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 4 de abril de 
1985. 

Safa das Sessões, 5 de març<_? de 1985. - Humberto Lu-
cena. 

. O S~. PRESI!)ENTE (José Fragelli) ~ Em conse
qüência da aprovaÇão do requerimento, a matéria s.airâ 
da Ordem do Dia para retornar na data fixada. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 59, de 1982 (no? 2.254/79, na Casa de ori
gem)_, que dispõe sobre a criaçãcr-de reservas flores
tais nos municípios, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob rii 336, de 1983, 
da Comissão 

-de Agricultu['a. 

Em discussão o -prOjeto. 

O Sr. Aloysio Chaves - Peço a palavra, Sr. Presiden
te_. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo __ a 
palavra ao nobre Senador AIOySici -ChaveS. 

O SR. ALO YS/0 CHAYES_P/WNUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE_;:j 8EYJSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO-POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)---:- Continua em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais que queira discuti-lo, encerro adis
cussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permãnecer 

sentados. (Paus_a.) 
Rejeitado. 
O projeto serâ arquivado e serâ feita a devida comuni

cação à Câmara: dos- Deputados. 
1:. o seguinte o projeto re"je"itado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, de 1982 
(N"' 2.254/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação de reservas florestais nos mu
nicípios. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Aos municípios é faculf"ado -reservãr ãreas de 
terras destinadas à preservação e ao plantio de florestas. 

Art. 2"' Nas reservas florestais criãdas em conformi
dade com o disposto no ar_tigo anterior dar-se-ã prefe
rência ao cultivo de essências nativas e espécimes da flo
ra nacional. 

Art. Jl' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art._ 4"' Revogam-se as disposições em contrârio. 
O SR: PRESIDENTE (João Lobo) -Item 5: 

cas. 

Discuss_ão, erii furna único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 27, de 1983 (n"'4.810/8l, na Casa de o_ri
gem), que dispõe sobre a divulgação, pelo Poder 
Executivo-; -do elenco de bancos de dados existentes 
no País, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's -578 a 
580, de 1984, das ComiSsões. 

- de Educação e Cultura; 
- de Segurança Nacional; e 
- de Transportes, ComUnicações e Obras Públi-

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que-o aprovam queiram permiinecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irã â sanção. 
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É o seguinte o- projeto aprovadO: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA Nl' 27, DE 1983 
(Ní' 4.810/81, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a divulgação, pelo Poder Executivo, 
- do elencO de ba_ncos de dados existeitteS Do País. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 11' O Poder Execu_tivo, através de seu órgão 
competente, promoverá anualmente a divulgação, no 
Qiá_rio OficiaLda União, qo elenco de bancos de dados 
existentes no País. 

§ l~' O elenco a que se refere-o caput deste_ artigo in
dicará o universo abrangido pelo banco de dados e o tipo 
de informação nele contido. 

§ 2"' Entende-se como banco de dados o armazena
mento e a recuperação da informação processados -atra
véS áe compUtaaor-. 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. "3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma declaração de_ voto. 

O $R._P.RI;_StDEN}'_E_(!g~o IA_bo)- Com a palavra 
o Senador Jutahy -Mã&alhães, para uma dr;:clar:açã_o de 
voto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS-BA. Para ~ma 
declm::-ª-ção d(;! V9JO_. Sem revisã-º -do orador.)_· Sr. Presi
_dente, Srs. Se:naçlores: __ 

Quero parabenizar o S_enado. Neste ioicjo_ de ~no, es
tamos __ t_rabaltLando e apr_ovando I'!J-ªtêrias da maior im
portância. Este proj_~;to, _Çe _autoria _9-a nol?_re Deputada 
Cristina Tavares; tem uma importância muito grande no 
assunto que o Congresso Nacional tratou há poucos me
ses, a Informática. No de.hate daquela questão, itão con
seguimos colocar_ll que a Deputada Cristina Tavares ho
je, com esse- projeto, _consegue. 

Portanto, quero parabenizar ao Senado Federal, por 
dar mais esta demonstração de que pretende começar 
esse ano trabalhando em beneficio do País, e atendendo 
a projetas que estavam há muito tempo tramitando na 
Casa, e que agora estão merecenddo aprovação, e que se
rão muito benéficos para o progresso do nosso País. 

Portanto, parabenizo riào sb eSta Casa, o Senado Fe
deral, como a_ Deputada Cristina Tavares por ter al
cançado esta vitória. 

Era só, Sr, -Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- item 6: 
Discussão, em turno úniCo, do Pr~eto _de Lei da 

Câmara n~' 50, de 1983 (n"' 4,351/81, na_ Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação do Colégio Agríco
la de Garanhuns, no Estado de Pernambuco, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 350 e 
351, de 1984, das Cotriissões 

- de_ Educação e Cultura; e 
- de Agricultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são._-_ 
Em votação. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pala
-vra ao nobre Senador Alaysio Chaves. 

~- O SR. ALOYSIO CHAVES- Venho declarar a V,Ex._ 
que dei minha aprovação ao projeto. Portanto, aguardo 
que V.Ex• faça a proclamação e peço a palavra para fa

-zer-urrra-jrrstificação de voto. 

O.SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação.
Os Srs. Senado(es que o aprovam queiram peirnanecer 

sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
.Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, 

para declaração de voto. 

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERA- PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O_SI'. Beneditç. Ferreira--:- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma -declaraç.ão de voto. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para uma de
claração de votO. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Paii 
uma -declaração--de Voto. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente este projeto que cria o Colégio Agrícola de 
Gaianh~s.lamentavelmenie, por díspositivõ da Consti
tuição, como muito bem colocOu o nobre Senador Aloy
slo ChaVes, letldo que se lançar mão de um expediente, 

- de ---um artificiO;- pari( Contornar, mostra o- quanto eSfe 
País parece, urgentemente, de uma reforma constitucio
nal. 

Num- País que airlda tem ·a fulcro Cra sua economia 
fundado na agricultura- embora tenha mais de 40% da 
sua população na ãrea rural, apesar dessa desgraça, des-
s:; ___ u_r~~ação t,resloucada que vem acometendo, no 
Brisi(l-eiriOs-in.enoS-de I o/o-de ffiatriculados no ensino mé
dio agrícola neste País. 

É dÕloroso yerificar _que enquanto- tenlOSffiíüiõ-eS-de 
matriC-uladOs nQ ensiTio-3.Cãdê-ITlico esú! ano,-Para termos 
bacharéis 'desempregados neste País, cada vez mais acen
tuadamente, temos menos de 20 mil matriculados no en
sino ag-ficara riO Bfasíl, para atender Cohio eu disse -
40% da população e Õ quase todo da economia hrasileira 
que ainda, repíto, tem seu embasamento e seu fulcro na 
ãrea rural. 

Temos, então, Sr. Presidente, um projeto de lei mera
mente autorizativo, mas hã que se esperar que não falte 
ªo_ PQder Executivo um míitirrio de sensibilidade_ para 
efetivãmeilte tor~ar esta simples autorização eth realida-_ 
de, volvendo suas vistas-e suas atenções para o setor, an

. tes que seja tarde demais,_já que este País caminha acde~ 
radamente para a fome, tal a descapita\ização_do setor 
agropecuário, deliberada e criminosamente instituído na 
área urbana, parece que com o propósito diabólico dele
var este País a ser um importador de comida. Darei a V. 
Ex+ um exemplo eloqüente e atual. 

Temos Q exemplo do boi; o boi gordo que valia Cr$ 
50.000,00 a arroba, em setembro, hoje vale Cr$ 
46.000,00; Cr$ 50.000,00 em setembro sigi:lific3.vam 24 
dólares, e hoje esSe Cr$ 46.000,00 não significam 13 dóla
res; 

O Sr. Saldanha Derzi - A arroba esteve ta-mbém a 
CrS 60.000,00. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- lO verdade. Esteve 
também a Cr$ 60.000,00 nos grandes centros como São 
Paulo e Rio de Janeiro; mas, _n mterior comprava-se 24 
dólares com umã arrQba _de· _bm, e hoje mal compra-se 13 
dólares com uma arroba de boi. Agora, tudo que o rocei
ro compra é pago com ORTN ou dólares, mas· tudo que 
o desgraçado do homem que produz neste País vende, re
cebe na base do INPC. 

Logo, Sr. Presidente, hã um acordo de cava]heiros en
tre a cidade e o campo, o campo entra com as costas e o 
homem da cidade Cntra com o porrete. Este e o acordo 
de cavalheiros .que, jâ tenho dito nesse plenãrio, estâ ca
vando a sepultura de todos nós. Daí minha alegria e meu 
regozijo com a minha liderança, que mesmo reconhecen
do ser um projeto meramente autorizativo -nãO obstaculi-



Ma rçJl de 1985 

zou sua aprovação. Vê-se que ê uma oportunidade, das 
muitas que devem partir desta Casa. para sensibilizar o 
Poder Executivo e dar um apoio mais efetivo para esse 
mínimo que a nossa agropecuâria está reclamando, que 
são os colégios agrícolas. 

Muito obrigado. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Aprovado, o 
projeto vai à sanção. -

E o seguinte o projeto aprovad(): 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 50, DE 1983 

(N9 4.35If81, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação do Colégio Agrícola de 
Garanhuns, no Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'í' Fica o Poder Executivo autorizado a criar-o 

Colégio AgrícOla _de úaranhuns, nó Estado ·~de 
Pernambuco. 

Art. 2'í' O Colégio Agrícola de Garanhuns 
funcioriará no AprendizadO Agrícólâ-de Salli.a· Rosa:-

Art. 31' A instalação do Colégio AS:rfcol<i. ~ de 
Garanhuns e o seu funciO-nameflto dãr~se-ão a partir do 
momento em que houver dotação orçamentária própria 
e suficíeD.te. -

Art. 4"' Esta Lei entra em vigor na dãta de sua 
publicação. 

Art. 51' Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 7: 

Discussão, em turno únlco, do Projeto de 
Resolução n~ 22, de 1983, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que cria a Comissão de Ciência _e_ 
Tecnologia, tendo --

PARECERES, sob n's I e 2, de 1984, das 
Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade c judd1Cíd:ide; c 

- Diretora, favorável, com emenda que 
apresenta de nl' 1-CDIR 

Em discussão--o--projetO e a emenda. (Pausa.) 

O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, para discutir o 
projeto e a emenda. 

O SR. LENOIR V ARGAS (PDS- SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) --Sr. PrCSidente, Sts~ 
Senadores: 

Esta proposição é uma antecipação das providências 
ou dos rumos que a Nova República pretende tomar. 
Sou favorável ao projeto, mas aqui rio Senado~ onde 
temos grande dificuldade de reunir as comissões várias, 
porque já são muitas, talvez uma compactação pudesse 
melhor agrupá-las e dar-lhes quorum, vamos iniciar o 
sistema da Nova República de criar novas comissêi.es., 
assim como se criam novos ministêrios para sôlucionaf 
os problemas políticos. 

De modo, Sr. Presidente, que sou favorável, mesmo 
porque se se anunciasse que_varnaver um Ministé'rio da 
Ciência e da Tecrioiogia, nós já noS.~~úiteciparemos e 
criaremos a Comissão da Gêncía- e da tecnolgia. 
Tetemâs-que criar várias outras comissões, creio eu, 
porque o número de ministérios a serem criados também 
parece que é expresivo, a fim de resolver todo esse 
emaranhado, esse_ complexo de natureza políüco-
partidário que PreCisa assegurar a tranqUilidade do novo 
Governo. 

Assim, Sr. Presidente, a minha palavra é para d."izer -
que sou favorável à proposição com a emenda que 
melhor_ explicita as suas atribuições. (Muito bemT) 
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O SR. PRÉSIDENtE. (João Cabo)..:..:.:.- Continuam" em 
discusstl.o o projetO e a emenda. 

O Sr~ Jut2liy M.agalbies- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para 
discutir. Sem revisâo do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores 

Vejam V. Ex•s a dificuldade que nós teremos_aqui no 
Senado. Além dessa comissão, à qual eu também sou 
favorável, nós teremos, de imediato, que- é a sugestão 
que eu desejo apresentar a V. Ex• à nova Mesa que está 
dirigindo os nossos trabalhos - criar, com a mãxima 
rapidez, com a máxima presteza, uma ComisSão de 
Fiscalização Financeira e Tomada de Contas que será 
talvez a comissão mais importante do Senado Federal. 

Então eu pedira a V. Ex• que levasse à Mesa a 
PropoSição para que se reunisse logo e tomasse as 
providências para apresentar esse projeto de resolução. 

---Mas, como disse o Senador Lenoir Vargas, nós 
ieremos que criar outras comissões, possivelmente, 
porque nós já temos 23 ministérios no Brasil- acharam 
pouco e agora-- nós vamos passar talvez para 30 
Ministérios. E como el,! tenho aqui a resPonsabilidade 
dos trabalhos das Comissões na parte do PDS, neSse 
_último ano, senti sempre a dificuldade de nós nos 
reunirmos, porque aqui os trabalhos ficam compactados 
em dois dias, às quartas e qulrlta-s-feíras. Ás Comissões s-e 
reúnem ao mesmo tempo e há certa dificuldade para os 
Srs. -SenadoreS comParecerem a todas as Comissões. E, 
agora, com a criação de novas- e importanteS comissõeS, 
nós teremos maiores dificuldades ainda. 

Por isso eu deixo aqui não só a minha preocupação de 
q_ue V. Ex~' leve à Mesa a sugestão de apresentar logo um 
projeto de resolução para a criação dessa nova Comissão 
de Fiscalização FinanCeíra, cairia tambérii, -logo que 
sejam eleitos os presidentes das novas_ Çomissões, o 
Presidente da Casa preocupe~se em fazer a reunião com 
os novos presidentes, para estabelecer um horário de 
trabalho das Comissões, porque inegavelmente coni o 
número atual e mais outras comissões que nós rre-mos 
criar, muito dificilmente as comissões poderão trabalhar, 
se não houver um trabalho de arregimentação dos 
presidentes, e até que as reuniões sejam de 15 em 15 dias, 
daquelas mais importantes, e não sem-analmente, mas 
que possam ocorrer as reuniões. ComO está, 
infelizmente, não poderá ocorrer. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -·A Presidência 
comunica à Casa que jâ está tomando as providências 

-para a instalaÇão e- a- criação da Comis:sã_o _-de 
Fiscalização_ e Tomada de Contas. -

O Sr. Fábio Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR._ PRESIDENTE (João Lobo)- Para discutir a 
matéria, concedo a palavra ao nobre Senador Fábio 
Lucena. 

O ·sR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Para 
alsç:utir. Se-m revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em verdadj!,. esta_ comissão chega com bastante atraso 
ao Senado da República. E a propósito do assunto eu 
gostaria de recomendar aos Srs. Senadores que, por 
acasO,_ não tiveram a oportunidade de ter o Jornal O 
Glo~, de domingo último, dois importantes artigos. O 
primeiro, assinado pelo Senador Roberto Campos, em 

-que se contêm matéri~ de tã.ma:nha importârlcia que não 
-pode passar ao desconhecido dos lúcidos leitores que 
aqu~Ic eplinenle ~ador possui no Congresso I"facioo,al_. 
E faTo, Sr. Pr.esidente,-fodos _o saP_em, na con_djção de_ 
adversârio do eminente Senador Roberto Campos, mas 
isto não me impede, pelo contráiio, me-obriga a re"giS:tiar 

-a importáíicia dà matéria que S. Exa., exatamente sobre 
Informática, vale dizer sobre ciência e tecnologia, 
publica no Jornal O Globo de dÕmingo. 

O segundo ê o artigo do Professor Eugênio Gudin, 
mentor intelectual, como todos o sabemos, da geração 
de técnicos-burocratas que durante 20 anos dirigiram a 
economia do nosso País, levando a Nação a esse 
em_aranhado de problemas a que com muita felicidade se 
referiu o eminente Senador Lenoir Vargas. 

O importante a salientar, Sr. Presidente, na Nova 
República, aqui com tanta insistência mencionada, é que 
esses Ministérios a serem -criados e as Comissões 
instaladas nesses Ministérios, Conselhos, como por 
exemplo, o ConSelho Monetário Nacional, não passem 
mais a se reunir Por telefone, como aconteceu ao longo, 
sobretudo, do mandato do Presidente João Figueiredo. 

Com relação ao Professor Eugênio Gudm, vale 
rechaçar, com todo o respeito, um conceito agressivo 

- que o- ilustre e renomado economista emite a respeito do 
Gov_erno que está chegando ao fim. S. Exa. - posso 
chamá-lo assim porque foi Ministro - classifica de 
medíocre, puramente medíocre, o Governo do General 
João Figueiredo. Se esses conceitos partissem daqueles 
que se opuseram com tãnto denodo ao atual regime, 
ainda levemente, Sr. Presidente, se aceitaria uma 
classificação dessa monta, des_sa natureza, exatarnente 
P-orque aqueles que tivemos a oportunidade de lermos a 
Mensagem Presidencial do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da_ República ao Congresso, não po~emos 
negar, em absoluto, sob pena até de certa leviandade, 
não podem-os- negar que o presidente da República 
cumpriu de fato a palavra, a fê jurada, de transmitir a 
seu sucessor o Governo dentro dos padrões estabelecidos 
pela Constituição Federal. 

O Sr. Aloysio Chaves - V. Exa. concederia um 
aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA --Ouço V. Exa., eminente 
Líder Senador Aloysio Chaves. 

O __ Sr. Aloysio Çhaves - Ilustre Senador Fábio 
Lucena, o Governo do Presidente João Figueiredo será 
julgado com isenção que só a perspectiva histórica 
permite pelo povo brasileiro. Mas com a longa 
experiência, amealhada em mais de 40 anos de vida 
pública, posso dizer, sem receio de estar cometendo um 
erro~ u-m juízq precipitado, que esta decisão ser-lhe-á 
favorável, não só pela parte política Corri que comandou 
esse_ delicado, difícil e complexo processo de 
redemocratização, uma espêcíe de iceberg em que só um 
décimo está emerso e 9 décimos estão submersos. Mas 
como, também, na parte administrativa, tocando, 
executando, completando os grandes projetas que vão 
servir-de suporte ao desenvolvimento nacional, esta Casa 
ieiistiOU,- com jú_bilo, a inauguraÇão:- de ltaipu e, com 
igual satisfãÇâo, -a inauguração de Tucuruí e, agora, 
recentemente, a fábrica de potássio em Sergipe. 

O Sr. Benedito Ferreira - E a estrada de ferro de 
Carajás? 

O Sr. Aloysio Chaves·- you chegar lá, se V. Exa. me 
p~rmitir. E, embora es~a _província min~ral, hoje, 
constituí um-patrimôqio nacional, ela está situada, 
inteiramente, no Estado do Pará e, agora, o Projeto 
Carajás, na sua primeira etapa, Conviveu com uma 
grande crise econômico·financeira, Internacional, difíCil 
de ser superada, não porque faltassem aos nossos 
homens públicos, competência, dedicação e desejo de 
superar os óbices mas porque a conjuntura criava esses 
empecilhOS e impedirrientos, como se pode constatar, 
acompanhando dia a dia a luta, por exemplo, da 
Argentina, já com novo Presidente eleito pelo povo há 
mais de ano, a luta da Vefiezuela, a luta do México, a 
luta dos países em _desenvolvimento, esse conflito de 
interesse brutal que há entre o Norie e o Sul já -
denunciado, e corajosamente, pelo Presidente 
Figueiredo, inclusive no -seu histórico discurso na 
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Assembléia Geral das Nações Unidas. A colocação do 
Professor Eugênio Gudin é pessoal, como a posição dele 
em defesa das teses que sempre esposou; aplaudimos sua 
competência, seu saber, sua coerência, sua lucidez, seu 
espírito público, mas não somos, por isso, forçados a 
concordar com todas as teses por ele expostas ao País. 
Aliás, há grupqs, não direi um grupo, de grândes 
economistas, grandes especialistas da matéria que têm 
contestado a procedência _e a exatidão dessas teses 
sustentadas pelo Professor Gudiri. De sorte que temos 
este quadro: de um lado, a realidade, a brutal realidade 
desta crise ~onômka_ financeira dos _últimós anos- -e 
todas as tentativas para ~combatê-la e superá-la e, de 
outro, uma posiçã.o teórica exposta neste e em outros 
artigos, de alguém que está preso a certos princípioS da 
teoria econôinica qUe, por ser sempre gei-a!, universal, 
nem sempre encontra perfeita e_ correta aplicação, 
quando pretendemos transportá-ta para a realidade de 
cad;.r. um _desses países em desenvolvimento. Portanto, o 
juízo do Professor Gudin é u"ii1. julzo, na minha opiniãO, 
equivocado e a histó_cia_vai retíficá~lo, 

O SR. FÁBIO LUCENA --Agradeço o substanc-ioso 
aparte de V. Ex• que, pTaticamente, nobre Seriador, me 
substituiu na tribuna, sobretudo porque o depoimento 
de V. Ex~ vem desaconselhar um apelo que o Senhor 
Presidente da República fez recentemente pela televisão. 
O Senhor Presidente Pediu ao povo que o esquecesse. 

O povo, de fato, jamais esquecerá o· Génerat JOão 
Figuií[edo, nobre senadOr Aloysio Chaves, me_nos pelos 
seus acertos e mais pelos seus erros. Erros que incumbem 
à Nação, agora com os prenúncios de um Governo 
democrático, corrigi~los- para que o Brasil tenha 
restaurada, de fato, a sua dignidade nacional e para que 
sejam minorados os dramáticos problemas que afliger:n a 
nossa grande Nação. 

O Sr. Aloysio Cb:aves- Nobre Senador, eu solicitaria, 
se V~ Ex• permitisse, mais esta brevíssima interverição ao 
seu discurso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex~, corri tOdo O 
prazer. 

O Sr. Aloy.Sio Chaves:._ EU- me Permitiria repeiíl' urrl 
pensamento de Franklin Delano Roosevelt: "Só _quem 
não luta não erra". Há erros no Governo, mas ninguém 
pode pôr em dúvida a correção exemplar, a probidade, a 
dedicação e o espírito público do Eresidente João 
Figueiredo. Erros serão, sem dúvida, cometidos no 
Governo do Dr. Tancredo Neves. Esperamos que eles 
ocorram no menor número possível e possam ser 
corrigidos a tempo. Mas ninguém pode imPedir, em face -
das condições que são inerentes à natureza humana, que 
certas falhas possam brotar e emergir numa determinada 
conjuntura da vida política, da vida econômica, da vida 
social do País. Tenho certeza de que V. Ex•, que sempre 
se caracterizou por um crítico contudente, uma crítica 
veemente, há de fazer justiça ao Presidente João 
Figueiredo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex~. citou _Franklin 
Delano Roosevelt e , me obrig_a_ a citar, igualmente, 
Franklin Delano Roosevelt. 

Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbou__r_, 
indagaram do grande es_tadista- americano o que ele iria 
fazer e Roosevelt respondeu com esta sentença lapidar: 
.. Vamos ferir e ferir a fundo". 

É exatamente, nobre Senador, o que se torna 
indispensável fazer no momento: ferir a fundo os 
grandes problemas nacionais, a "fim de équacioiiá~loS 
para poder resolvê-los. 

Todos nos recordamos de um julgamento certa vez 
emitido_ pelo ex~ Presidente Ernesto Geisel, segundo o 
qual não havia remédio para a inflação. E parece que 
esse juízo, esse julgamento foi expandido ao longo da 
administração do seu sucessor. Mas a verdacle _é que há 
os remédios para a inOação. Só que esses feffiéâlõS-riã.o 
podem ser buscados nas drogarias da tecnoburocracia, e 
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sim dentro dos laboratórios da inteligência nacional. 
Dentro do Congresso, das universidades, dos institutos 

-- -de_pcsquisa de ciência e tecnologia que, por terem sido 
marginalizados da discussão da problemática naciona 
brasileira, nós hoje vemos, com tristeza, a Pátria, em 
realidade, con[tada aos azã.res da sorte, OU: à sorte dos 
azares. Eu não saberia escolher, de fato, Sr. Presidente, 
qual a colocação que melhor se coadunaria com a triste 

_ r~alidadc que esti:lmos viven_do. 

O Sr. Jutahy Magalhães-- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. FÃBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Acredito, nobre Senador 
Fábio Lucena, que V. Ex~ tem raz_ã_o, quando diz que de
vemos ferir e ferir profundamente os problemas nacio
nais. Devemos atacar a inflação que ê o maior mal q~e 
ãfiTge o País. Mas, hoje estamos- no dia 5 de março e fal
tam 10 dias para o início do Governo da Nova Repúbli~ 
ca. Não sei" se V. Ex~ conhece qual o verdadeiro pensa
mento do fUturo Governo nessa potítica económica de 
ataqu~ _à inflação. E parece que o ~aís inteiro anda em 
busca dessa infOrmação. Vê V. Ex• que o Secretário de 
Planejamento-de São Paulo, que parflcípoU daqueles es~ 
tudos económicos, da COPÀG, "resolveu não aceitar, 
nerrl idn1itir- a h-ipótese de-ir -pãfã um Ministério, porque 

_suas idéias todas estariam vencidas com a (da de outro 
grupo para o .Ministério. Então, o que ele co_nsiderava, 
talvez, que o pensamento do Gõverno fosse uina espécie 
de continuação do que existe atualmente, na linha eco~ 
_!1Õmicª" d9 atual Governo. Veja V. Ex~ que 9 campo fi~ 

nanceiro do País, hoje, está um tanto atônito: ninguém 
sabe o que fazer, no que aplicar, porque ninguém sabe o 
rumo da Nova República. Então, fico feliz em saber que 
V. Ex• já tem conhecimento desses planos da Nova Re~ 
j,ública-e está tão confiante, porque, para mim, atê agO~ 
ra, tem sido um "salto no escuro'\ Nós todos estamos 
eufóricos, o País está eufórico com as mudanças que po~ 
demos prever. N6s todos sentimos que, na- realidade, a 
sociedade brastleira queria mudar e mudar já. Daí; -essa 
euforia total que existe hoje no País. Mas o "salto no es~ 
curo" é um equívoco, porque estamos chegando a um 
inkio de Governo, sem um plano de ação governamen~ 
tal, sem uin projeto de GovernO. 1:. o Ministério que está 
sendo escolhido, sem ter conhecimento de qualquer pro~ 
jeto do Governo que vá criar no futuro. Por isso que fico 
um pouco_atõnito, sem saber, realmente, qual_a linha a 
seguir e qua(i-lfnha a aPlaU-dir. - - -

- b SR. -FÃBIO LUCENA - Nobre Senador "Jutahy 
Magalhães,_ a situação atónita autoconfessada por V. 
Ex~. é plenamente justificável, porque V. Ex•, com sua 
experiência, com a sua sabedoria, com a grandeza do seu 
nome,_:_-di.r.rante os últimos 20 anos, assistiu exatamente a 
procedimentos diversos dos processos atuais. V. Ex• ja~ 
mais participou, quero crer, e se estiver enunciando uma 
iilVerdade adrede. me penitencio, é não só V. Ex• Como o 
Partido tÇJdo de_ V. Ex•, o PpS, jamais participou de 
qu1,1l_q~r_ discu~são a respeito_ de form!lção de Minis~_ 

fétíoS ae GoVernos anteriores e, muito menos, da elabo~ 
_raÇão dos seus planos. 

·o Sr .. Jut~hy M~galhães --V: Exf tem toda razão. 
Mas estamos saindo de um período de exceção para uma 
democraci2--f)Ie-õa. 

·o-·sR. FÁBIÚ LUCENA - Exatamente! por iSso é 
(jUe -estam-oS discutináo.· Um goVerno demOCrático _não 
tein pensamento própflo ___ ã resPeito de dCtermttlado 
problema. O que inspira o pensamento de um go.verno 
democrático são as correntes de opiilião pública da so~ 
ciedade, na medida em que o Governo se encastele no 
QOder armado dt; um progra:~t~a! programa __ esse que o 
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Governo, como o fez durante 20 anos, insista em fazer 
ver perante à Nação que aquele programa contém toda a 
verdade a respeito dos programas nacionais, na medida 
cm que isso acontece, o Governo, que nasceu democráti
co, passa a deixar de ser democrático. t a mudança de _ 
hábitos. Isso talvez gere essa situação atônita a que sere~ 
feriu V. Ex~. com muita e bastante propriedade. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite uma inter
~rupção? 

O SR. FÃBIO LUCENA- Com todo prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Como vê, V. Ex• está dis~ 
torcendo inteiramente o debate. 

O SR. FÁBIO LUCENA-- Não, em abSoluto. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Senador, com a inteli~ 
géncia de V. Ex•, com o hábito que V. ex' tem de usar a 
tribuna e a força da sua argumentação, V. Ex• está levan
do o debate para outro rumo que não aquele objeto da 
discussão. O que não posso aceitar como a verdade abso

-luta é que, no regime demâcrátiCo, O GOVI::rno-ilão tinha 
uma linha de pensamento. Acho que isso é um pouco ab-

-sl.ifdo. NUm regilne democrático, em uma disputa demo
crática ou quand_Q_a opinião pública manifesta-se da_[or
ma que se manifestou, a favor de um governante, temos 
que admitir, ao governo cabe apresentar à opinião públi
ca" a suã linha de pensamento, inclusive- para debater, 
-para que a oplrlião pública possa debater o seu pensa
mento e, democraticamente, aí sim, a posteriori. se a opi
nião pública não aceitar aquela linha de pensamento, o 
governo .democrático atende à linha de pensamento da -
opiniãO pública. MaS um governo democrático ·não co
meça sem um pensamento próprio. Aí, permita~me V._ 
Ex•, estaríamos às raias do absurdo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, não me 
causa espécie a colocaçãO que faz V. Ex~ Os governantes .
não têm o direito de usurpar o pensamento dos governa~ 
dos, há longos meses que- se vem discutindo à farta, a 
mancheias, as mais variadas alternativas para a política 
económica do novo Governo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Então diga V. Ex• qual vai 
ser o combate à inflação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Posso dizer a V. Ex• qual 
vaí ser o Combate à inflação. 

o-sr. -Jutah~ Magalhães- Ótimo! 

O SR. FÁBIO Lüt-E-NA-_ Erri piimeiro lugar, a im~ 
pfilntação da austeridade do País. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência 
soliCitaria ao nObie ot-adór que se a tivesse ao assunto em 
discussão. 

O S~_FÁBIO Ll)CENA- No caso, eu invoCo o art. 
153, § 81' da Constituição, que me garante o exercício da _ 
liberdade de pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• está dis~ 
cutindo o pro]eto em pauta do .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V.Ex'. ê um democrata e 
haverá de me assegurar o permissivo constitucional. 
Art.l53, § 8~' 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Apesar de a 
Presidência estar acompanhando com atenção a brilhan
te discurssão entre os Senadores Fábio Lucena ie Jutahy 
Magalhães, sente-se na obrigação de adverti~ los sobre o 
Regimento. 

O SR. FÃBIO LÜCENA- E eu acato,_Sr. Presidente, 
a advertência _de V~ Ex• mas como uma orientação. 1: 
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verdade essa intenção de V. Ex! para que o-debate se 
promova no sentido de que possamos, eu-pc:lo menos, 
aprender um pouco mais e, essa, em verdade, é a minha 
grande missão nesta Casa. _ 

Nobre Senador, os ~médios são: prinleiro, a ·impiatl
tação da austeridade, o combatç sem trégua à corrup-ção 
que se institucíonalizou neste País._.. - · 

O Sr. Jutahy_.Magalhàes- V. Ex.~ ~e_ Q._esculpe, mas o 
Presidente Tancredo Nev~ Pisse que o aS5-~nto é da Jus~ 
tiça·. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... porque este Congresso 
não tinha poderes de fiscalizar o-s órgãOs do Executivo. __ 
Agora, há um instrumento legal, hã uma lei que confere 
às Casas do Co-rigresso Nacional O poder de fiscalizar a 
administração direta e indireta d_esta República. E os 
Srs. que estarão na Oposição, terão o -direito que nos foi 
negado _aQ_l_ongo d_esses vjnte a;;-os. COmeçou a grande 
mudança, nobre Senador, porqu~ q~effi vai fiscaliZar os 
fiscais do Governo? O Congresso N: acional. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Eu pretendo saber do Sr. 
Presidente. V. Ex~ pergunta, V. Ex~ não está responden
do a minha indagação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Basta essa argamassa de 
que se investe o Congresso Naciona~ para assegurar um 
mínimo de austeridade indispensável a qualquer goVe.iii:ô 
democrático, Excelência. Vai cpmeçar o combate à in
flação por este terreno. 

Agora, se V. Ex• me pergunta se eu tenho a chave do 
mistério da inflação, devo responder a V, Ex• que não. 
Mas devo dizer a V.Ex•., todavia, que o atual GoVerno 
também não a tinha. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas para um esclareci
mento. Eu-não perguntei a V. Ex• se V. Ex• tinha esta so
lução, mas se V.Ex•. sabia qual era a solução. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O que nos compete fa
zer ... 

O SR. PRESIDENTE (João L_obo- fazendo soar a
campainha. A Presidência_ adverte os Srs. Senadores 
para apartearem somente com a permissão do orador. 

O SR, FÁBIO LUCENA_-::-: Não,_ Sr. Presidente, a 
permissão é tácita, dada a importância dos apaftes. 

O que nos compete fazer, nobre Senador Jutahy Ma
galhães? Recorrer à contrib_uição, às sugestões de ho
mens da estatura de V. Ex•, de homens que p·ontifiCarri 
no Congresso Nacional, e que jamais foram ouvidos pelo 
Governo para lhe apresentarem sugestões deste ou da
quele problema. Este é regime da discussão, nobre Sena
dor, da discussão de onde nasce a lealdade e de onde nas
ce a luz. 

Agora, V. Ex•, com seu passado de democrata, não vai 
querer prejulgar um Governo, antes mesmo deste ter 
sido empossado, nobre Senador. Manda a grande tra-
diçào nacional, e a tradição liberal brasileira é fruto da 
tradição liberal do Estado de V. Ex•, da Bahla ... 

O Sr. Jutahy Ma_ga_lhàes- Permite V. Ex•? Eu.JlãO es-
tou prejulgando, estou fazendo uma indagaçãol -

O SR. FÁBIO LUCENA- ... a fim -de cjue se lhes 
possa acompanhar os príme"ir6SPãssOs, hóbre Senador, é 
preciso crer, como inclusive nós, da Oposição, tantas ve- __ 
zes acreditamos nas pala_vr!}s empenhadas dos governan
tes que foram empossados através da força. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Eu não estou prejulgando, 
estou indagando. 

O SR. FÁBIO LUCENA:-:- Será com o apoio de ho
mens como V. Ex•, homens ilustres que hâ na Bancada 
de V. Ex•. que hã na minha Bancada, que há no PDT, no 
PTB, na Câmara e no Senado, serã com o c_oncurso des: 
sas intelígâilcias, nobre Senador, que nõs iremos resolver: 
os graves problemas nacionais, para os quais hâ, inclusi-
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ve, estudos minuciosos. Se V. Ex• não estã informado, eu 
lhC._trãnsniito a inform~ção: a B~ncada do PMDB~a-Câ
nlara dos_Deputados eJaborou um substancioso estudo a 
respeito de todos os ProblemàS-nacionais, e esse es_tudo. 
foi entregue! ao então _caodidato a Presidente da Repúbli
ca. V frios EStados_ promoveram seminários, cOngresSos, 
e ffiandU~al? o resumo das s~as decisões, das suas obser-

- vãÇÕes-Para o-Presidente da: República. A Conferência 
-Nacional dos Sí.<opoS-rilanâou sugestões, o Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil maildou sua 
sug_estão. Vam(IS ag~ardar, nobre Senador, pelo menos 
que possa raiâr o dia 15 de março, para termos a-certeza 
de que saimos dessa escuridão tenebrosa, terrífica, hor
rotos;.t, te;jívei; ·sil!islra, desses últimos vinte anos de au
toritariSmo. 

Õ Sr. Cf(fSampaio (PMJ?B.- PE)- V. Ex• me per-
mite um aparte? 

o sR: FÁBIO LUCENA- Com muito p"razer OUÇO 

V._.Ex•, meu m_estre, Senador Cid Sampai~. 

O Sr. Cid Sampaio- Ilustre Senador f@io Lucena, 
queio felicitã-lo pela exposição que está fazendo e queria 
in-tervir, no momento da discussão, com o _ilustre Sena
dor Jutahy Magalhães, para fazer uma análise e inclusive 
refrescãr uln poUco 3: memória desta Casa. Se nós n.os 
~~TtarmoS Para um passado próximo, verificaremoS que 
Os programas -de Governo que não existiam, eram apre-

. -:sentados ·de m:nJt_bó~ra para outra e modificados, tam
bém, sem se dar _conheci,mento ao põvo. -ollustre Sena
dor Jutahy !ViagafhãCs deve-se recordar quandõ o ilustre 
Ministro Delfim Netto vinculou a _correção monetária à 
correção cambial, depois fixou o limite dã corr~ão mo
rietária e1 ~ogo depois, desrespciítoü tudó, inclusive des

. respeitou a validade de papéis que tinham sido emitidos 
coin bãSe_- nesS--as"det_~rminações g·overna:mentais._O que 
me causa a ímpreSsãO; no momento, é que há um desejo 
daqueles que fizeram o GoVerno, tanto tempo, de pedi
rem para si o monopólio do direito de pecar, não ter pro
grama, mudar programa, passar por cima de programa, 
_resoh·er atrabiliaiiamente. Todavia, a um Governo que 

-não começou ainda .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Prerrogativa de um regime 
autotitãrio _mas não de um regime demOcrático. 

ó S~~ dd Sanlpaio - Sim, mas era o que existia. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Era o que existia, um regi
me autoritário. 

-O Sr. Cid Sampaio - Existia e mereceu o apoio ... 

_O SR,_ FÁBIO Li..ICENA- É O que ainda existe. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo._Fazendo soar a 
êampainh~.) ~ i..erilbfci ~o nobre or~dor -quejã se" esgo.: 
!pu- o tCJ!tp_Q__de gue dí~putlha: e a pãuia ainda tem v-ários 
itens pa"ii sererri diSC"útidos. Por isSO, a Presidência rOga 
a V. Ex• que enc'er"r~ a discussão do assunto._ 

d-SR. FÁBIO LUCENA- Meu tempo está esgota~ 
-do, mas a p-aciéncia de V. Ex• não se esgota nunca. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo} - " verdade. 
Prirlcipal~ru!~te O_uvindo_ o brilhante raciocí~io_ d()s Srs. 
Senadores. que diSCutem a matéria. 

O ~R. FÁBIO- LUCENA - Eu peço que tolere_, por 
conseiuíni~ Que b emineiite Senãdõr Cid S~mpaio CO!J-· 
clua as sua considerações. 

O SR. PRESIDENTE {João Lobo)- A-Presidência 
vai consentir, fazendo um apelo aos Srs. Senadores para 

- _que s1i:faln breves: porque a pauta àinda está bastante ex
tensa. 
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O Sr. Cid Sampaio - V. Ex•, nobre Senador Fãbio 
Lucen-a, faláu doS pfogrnlas que foram elaborados. O 
programa organizádo pela Câmara dos Deputados, o 

_próprio Présidente da República pediu a vârios parla
mentares. p~ra que~ dentro de sua especialidade, apresen-

- tassem sugestões, eu fnesmo encaminhei sugestões ao Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República; o Partido, 
através -de uma Comissão Oa Cânl.ara dos Deputados, 
encaminhou, e inclusive, uma comiss~o especial; nomea: 
da pelo Seiihor Presidente da República, da qual fizeram 
parte representantes do PMDB e da Frente Liberal, tam
bém elaborou um programa. Evidentementeesseprogra

- mâ não pode, antes do Governo tomar posse, ser procla-
mado aos· quatros ventos, inclusive porque dentro da 
problemática financeira é impossível, muitas vezes, es
clllrecer- detaiJ:tes _de um programa, porquanto poderia 
CO!Jlprometér es~e próprio· programa. Suponhamos que 
-o Presidente deSejasse fazer Vária:ções nas correções cam-

-braTs; se-ele as anUnciasse antes, traria lucros enormes a 
qoem, aproveitando-se da info"rmação, quisesse tirar 
vantagens do programa -que sffia posto em. prática. Por
tanto, ilustre Senador-Fãbio Lucena, quero felicitã-lo 

~·pelo seu pronunciamento, pelas_observações que vem fa
zendo, e colocar-me inteiramente ao seu lado com re
f8:ção ao- põSiclónamento do futuro Presidente da Re
pUblica, relativamente ao programa do seu Governo, ao 
programa do seu Partido e aos programas que lhe forem 
encaminhados. Muito obrígado a V. Ex• 

Q SR. FÁ-BIO LUCENA -Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador, lembrando apenas para concluir, que quando 
implantada a correção monetãria neste País os seus auto~ 
res, osoMinistros$oberto Campos e Octâvio Gouveia de 
Bulhões classificaram, batizaram a correção monetária 
como sendo uma cirurgia sem anestesia. Sr. Presidente, 
foi por falta dessa anestesia que esses homens quase ma
tam a ~ação brasileira. Era só. (Mtiito bem!) 

O SR.-PRESIDENTE (João __ Lobo)- Em votação o 
projeto, sem prejuízo da emenda .. 

Os Sr.s. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESÓLUÇÃO N• 22, de 1983 
Cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. 

Art. }9 O Regime~to Interno do Senado Federal 
passa a vigorar CQ_m ãs seguintes alterações:-

}) O ãrt. 73 é acrescido do item: _ 
"'1_8) de Ciência e Tecnologia (CCf)." 

2) O art. 78 é acrescido do item: 
'!17) de Ciência e Tecn:ologia, 7 (sete)." 

Art. 29 Ã ComiSSão de Ciência e Tecnologia "compe

te opinar sobre: 
-I - proposições que tratem de assuntos de ciência e 

tecnologia; 
II - políticas relativas à ciência e à tecnologia; 
III - execução de pr_ogramas ligados ao desenvolvi

mento científico e lectlológico,- quer nacionais, quer re
gionais. 

_ Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publiCação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESlDENT~ (João_Lobo)- Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados.(Pausa.) 

Aprovada. -- --

A matéria irâ à Comissão de Redação. 
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~ a seguinte a emenda aprovada:_ 
Emenda nl' 1-CDIR- Dê-se ao art. 2" do projeto a se

guinte redação: 
Art. 21' A Comissão de Ciência e Tecnologia compe

te opinar sobre: 
I - proposições que tratem de assuntos referentes à 

Ciência e à Tecnologia; 
II - políticas relativas à Ciência e à Tecnologia; 
III.- planejamento e execução de Planos e Programas 

de interesse do Sistema Nacional de Desenvolvim_6nto 
Científico e Tecnológico, envolvendo, entre outros: for
mação, aperfeiçoamentO e fixação de recurs_os humanos 
qualificados; infra-estrUtura'" de apoio, notadamente os 
centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; siste:.-
mas de normalização e de certificação de garantia e con
trole de qualidade de propriedade industrial e de metro
logia; estímulo e proteção ao inventor; coleta e difusão 
de informações; capacitãção e-m projetas básicos para 
produção de conhecimeritos, de instrumentação e insu~ 
mos; medidas normativas e de controle sobre orçamento, 
aplicações e_custos financeiros; incentiVOs fiscais ao siste
ma empresarial; 

IV - atas internacion-ais coricei'nentes às atribuições 
da COmissão. 

Parágrafo único. ConStitui destacado interesse da Co~ 
missão os Recursos naturais e meiO ambiente bem como 
as Tecnologias avançadas, em especial a Informática. 

Com esta redação substitutiva supomOs ter delimitado 
o campo de atuação da Comissão, de forma precisa e 
ampla. E por uma feliz coincidência, a Cúmi.Ssãó Poderá 
ser implantada dentro da nova estrutura das ComisSõeS 
permanentes, e de ser a pioneira na Criação de subcomis
sões, também permanentes, com destaque em áreas para 
as quais convergem as atenções: Recursos Naturais, 
Meio Ambiente e Tecnologias avançadas, notadamente 
a Informática.---

Face às c_onsíderações apresentadas recomendamos à 
Comissão Diretora a aprovação do Projeto nl' 22, de 
1983, alterado o art. 29, pela redação substitutlva. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 8: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 9, de 1983, de autoria do Senador Nel
son CarneirO, que inclui entre aS contravenções pe
nais a prática de a tos resultantes de preconceitos de 
sexo e de estado civil, tendo 

PARECER; sob o9 198, de 1984, da Coinissão 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali:. 

dade ejuridicidade, e, quanto ao mérito, f~vorável. 

Em descussão o projeto em segundo turno. (Pausa.) 
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Encerrada a dts.cussão, o projeto ê dado como definiti
vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno, 

O projeto irá à Comissão de Redaçào. 

Ê o ·seguiille o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, de 1981 
Inclui entre as contravenções penais a prática de 

atos resultantes de preconceitos d~ sexo e de estado 
·civil.· · -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }\I Constitui contravenção penal, punida nos 

termos -desta lei, a recusa, por parte de estabelecimento 
comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir, a
tender ou receber comprador ou cliente: por precÕrlceito 
de sexo ou de estado civiL 

Parágrafo único. Será considerado agente de contraR 
venção o diretor, gerente ou responsável pelo estabeleci
mento. 

Art. 2\1 Re_cusar alguém hospedagem em hotel, pen
são, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade, 
por preconceito de sexo ou estado civil: 

Pena- prisão simples, de três meses a um ano e multa 
de 3 (três) salários-referência a 10 (dez) salários
referência. 

- Art. 31' Recusar atender cliente em restaurantes, ba
res, e locais semelhantes, por preconceito de sexo ou de 
estado civil: 

Pena- prisão simples, de quinze dias três meses,_ e 
multa d_e _I (um) salários-referência a 3 (três) salário-
réferênciã - -- -

Art. 49 Recusar entrada em estabelecimento públi
co, de diversõ6;"'oti esportes, por preconceito de sexo ou 
de estado civil: 

Pena -prisão simples de quinze dias a três meses, e 
rrrulta de 1 (um) salário-referência a 3 (três) salários
referência. 

Art. 5~ Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
da funcionalismo público por preconceito de sexo ou de 
estado civil: 

Pena- perda do cargo, depois de apurada a respon
sabilidade em inquérito regular, para o funcionário diri
gente da repartição de que depende a inscrição no con
curso de habilitação_dos candidatos. 

Art. 6<:J Negar emprego ou trabalho a alguém em au
tarquia, sociedade de economia mista, empresa conces

- sionár:ia de {õerviço públiCo ou empresa privada, por pre
conceito de sex9_ ou de estadO civi_i: 

!'ena -prisão simples, de três me~~s a um ano, e ~ui
ta de I (um) salário-refefência- a -3 (três) salários
referência~ no_caso de empresa privada; perda do cargo 
para o responsável pela recusa, no caso de autarquia, so-

O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr. Presiden- cfedade- âe econom:i3. fnistã--e empresa ·ConceSSionãr:ia de 
te. serviço público. 

O SR. PRESIDENTE (João lobo)- Conçedo a pa- Art. 79 No_~_ casos de reincidência, havidos em_es__ta-
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro: - -=-=-- belecimentos particulares, poderá 0 juiz determinar a 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pora dis· _ 
cutir. Sem revisão do órador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Apenas para refeiír- que este piojeto é VOtado, riesta -
Casa, quando transcorre a Semana da Mulher. E: uma fe
liz coincidência! O CongresSO Nacional se solidariza 
com as homenagens que, em todo o País, recordam a fi
gura da mulher, e visam, _através dessa propo§ição e de 
outras certamente em curso nestes e na outra CaSa do 
Congresso Nacional, retirar aquelas restrições e aqueles 
preconceitos que ainda pesam sobre aquelas que, do_ 
berço ao_ túmulo, são as nossas dedicadas companheiras. 
(Muito bem!) 

Ó SR. PRESIDENTE (João Lobo) --Continua em 
discussão a matéria. (Pausa.) 

]":Jão havendo mais quem peça a palavra, encerro a -díS-
cussào. 

pena adiciOnal de suspehsão do funcionamento, por pra-
zo nãó ·superior a três meses~ -
_ ~I3- 8~" _A_ presente lei entrará em vigor ria aata -de 

_sua publicação. -
Art. 91' Re,yogam-se as disposições em- contrário. 

Ô SR. PRESIDENTE (João Lobo)-Item 9:" 
Dis_cussão em prjmeiro turn-o, do Pn;>jetO de lei 

do Senado n9 302, de 1979, de iutoria do Senador 
Humberto Lucena, que revoga o art. 211 da Lei nl' 
6.243, de 24 de setembro de 1975, tendo 

PARECERES, sob n\'s 347_c 348, de 1983, das Comis-
sões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
düde, jur_idicidade e, quanto ao mérito, favorável, 
nos termos de substitutivo que oferece; e 

-de Legislação Social, favorável, nos termos do 
substitutivo da_ Comissão de Constituição e Justiça. 
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Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro 
turnO. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, encerro a dis~ 
cussão. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regi
mental. 

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

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria irá à Comissão de Redação; a--fim de redigir 

o vencido para o turno suplementar. 

C a seguinte a matéria aprovada: 

EMENDA N• l·CCJ (Substitutivo) 

Regula os direitos do saxagenário que entra na 
previdência social ou a ela retorna. 

O Congresso Nacional di<:reta: 
Art. ]I' Ficam assegurados ao aposentado da previ

dência social que- a ela i-etOrria no prazo máximo de 5 
(cinco~ anos todos os direitos reconhecidos pelo sistemõJ 
a seus segurados. - -

Art. 29 Todo uquele que, contando mais de 60 (ses~ 
senta) anos de idade, ingressa na previdêncía social, faz
jus a todo» os direitos previstos no sistema ass.egurando
se~lhe, ainda, em caso de afastamento ou morte pecúlio 
em correspondência com a soma das contribuições verti
das,_c_orrido monetariamente e acrescido de juros de_4% 
(q!Jatro por cento) ao ano, extensivo a seus dependentes. 

Art. 3\1 Esta lei entm em vigor na data de sua publi-
caçào. 

ArL 4<? Revogam-se as disposições em contrário: 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 10: 

DicSc.ussüo, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 303, de 1980, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redaçào ao item IV, do 
art. 49, da Lei n9 6.226, de 14 de junho de 1975, ten
do 

PARECERES, sob n9s t.051 a 1.053, de 1983, 
das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicídade e, quanto ao mérito, favorável; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Paus:J.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental, 

t: ? seguinte o projeto ~iprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 303, DE 1980 

Dá nova redação ao item IV, do artigo 49 da Lei nl' 
6.226, de 14 de julho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I\' O item IV do artigo 49 di-Lei n9 6.226, de 14 

de julho de 1975, pilssa a·vigor"ar com a seguinte fedação: 

IV - O tempo de serviço relativo à filiação dos 
segurados de que trata o artigo 5\1, i feTo III, da Lei n~" 
3.807, de 26 rle agosto de 1960, bem com0 o dos se
gurados facultativos, dos domésticos~ e dos traba
lhudores autônomos só será contado quando tíver 
havido recolhimento da contribuição previdenciária 

---Corres-pondente :aos períodos de atividade." 



Março de 1985 

Art. 2'<' Esta Lei entra em vigor na-_data de sua publi
cação. 

Art. 3"' São revogadas as disposições em con_tráriQ. 

O SR. PRESIDENTE (Joào~ Lobo) -~Item II: 

Discussão, em primeiro turno, dô Projeto de Lei 
do Senado n"' 340, de 1980, de_ aUtOria da Senadorã 
E!unice MiChiles, que acrescinta parágrafo únicO aO
art. 371 da ConsolidaÇãO- das Li:ís do TrábalhO-, fa
cultando à empregada com prole o direito à jornada 
de trabalho reduzida, com remuneração proporciO
nal, tendo 

PARECERES, sob n'i's 445 a 447, de 1984, das 
Comissões: -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridícídade; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, contrário com voto vencido, em 

separado, do Senador Jorge Kalume. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I"'· 
Secretáiio. --

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 6, DE 1985 

Nos termos do art. 310 alínea c do Regimento Interno, 
requeiro o adiamento da discu-ssão do--Projeto de Lei do 
Senado n~" 340, de 1980, constante do li"' iieril da Ordem
do Dia. a fim de ser feita na sessão de 4 de abril de 1985. 

Sala das Sessões, 5 de maiçO de 1985,....,.... Humberto Lu· 
eens.. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Aprovado ore
querimento, a matéria sairá da Ordem do Dia para a-ela -
retornar na data fixada. - -

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) Esgotada a Ordem 
do Dia, voltamos à lista de ofadores. 

Concedo a palavra, pela ordem de inscriçãõ, a"o nobre 
Senador Fábio Lucena. -

O SR: FÁBIO LUCENA (PMDif--AM. p;onuncia 
o seguinte discurso. Sem revisãO: do.orador.)- _sr. Presi
dente, Srs. Senadofes, o JOrilal do BraSil, de hÓje, publi
ca uma crônica de Josué Monlello, sob o título: 

ELEGIA PARA O VELHO NUNES PEREIRA 

Nunca revelei ao velho Nunes Pereira, que há 
poucos dias falec_eu, m_erecendo todo o espaço ·do 
obituário destejor_nal, este fato singelo, que temes"
peciat significação para mím,_ como romancista: foi 
nele que, em parte, me inspirei para criar e compor 
o ma:cróbío do meu romance Largo de Desterro. 

Uma personagem--de romance- pelo menos 
para mim- jamais corresponde à transposição exa~ 
ta da figura real que casualmente ou itencionalmen~ 
te a inspirou. f: o pretexto. O motivo. O ponto de 
partida. Até __ o momento em que o próprio persona~ 
gem, por força do prOcesso criativo, ganha autono
mia, e impõe ao romancista a sua maneira de ser e o 
seu modo de agir, na urdidura do romance. 

O velho Ta borda, do meu romance, só se vai des
te mundo aos !52 anos. t. um sobrevivente. Aos 
poucos, pelo desaparecimento de seus contemporâ
neos, é ele, no seu sobrado de província, uma ilha de 
solidão. Daí o título definitivo do rorriartce, na sua 
nova edição ... A vid-a eterna do Major Taborda.~· 

Nunes Pereira não chegou a atravessar _os 100 
anos. mas andou perto: desapareceu aos 92 anos, lú~ 
cido e rijo. semPre de língua afiada, os olhinhos sen
suais faiscando mal!Cia a zOmbaria, sem pre}utzo de 
seu vasto saber, no_ campo dos estudos antropológi
cos. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~eção II) 

Artur Rumos, que lhe prefaciou Õ !ivro funda
mental sobre a Casa das Minas, deu~lhe o merecido 

~ _réfeVO. -Neíe., O -homem de ciênCia -não -era o sábio 
que_se fecha no seu gabinete, fazendo do saber espe
cializado uma modalidade de viagem em torno do 
próprio quarto, como o personagem de Xavier-de 
Maistre. Era o homem do livro, mas também o ho
mem da pesquisa de campo, que de tudo entendia. 

Cor de cobre, cabeça branca, ~tatura média, era 
ele um tipo inconfundível. Olhando uma vez, per~ 
manecia para sempre em nossa memória. Sobretudo 
se entretinha conosco um diálogo. Porque o seu 

- modo de falar era também inconfundível. Autenti
_camente Nunes Pereira. 

SabTã várias línguas, e com elas, lendo, escreven
do ou fah.mdo, fazia as despesas de sua erudição se
gura. Perguntei~lhe, certa vez, onde havia estudado 
alemUo e fwncés. E ele, sorridente, sem conter a vai
dade: _ 
~Cõm dUUs mulheres lindas, entre_ as muitas 

que passaram na minha vida. 
Não exagerava. De- fato, tinha tido mil e uma 

aventuras. Mil e uma paixões.._Sempre conservando 
o ar dominador e plácido do senhor do terreiro. Co
lecionava livros e amores. Conciliava a medícação 
estudiosa com o sentido epicurista da vida. 

Contaram-me em Belém, há tempos, que o velho 
Nunes; mal visto na Polícia por ter em casa muitos 
livros em lín~uas estrangeiras, passou uns dias ·na 
cadeia, numã de nossas reviravoHas políticas, ao 
iftésmo em que os esbirros e detetives lhe- remexiam 
o"S papéis, à cata d·e documentos que o _comprome
tessem. 

Afinal,acharam Uma vasta correspondência epis
tolar. Em alemão? Em sueco? Em russo? Não se sa
bia bem. O que s.e sabia é que, por trás daquelas pa
lavras misteriosas, havia certamente alguma ·conspi-

- ração para derrubar o governo da República. 
Levou-se para a Polícia a documentação perigosa, 

--- Como" saber-se o que estava ali? O jeito foi recorrer 
a um senhor poliglota, que era tradutor juramentaR 
do. 

De pince-nez, grave, o tradutor leu por alto, eco
meçou a ficar yermdho, enquanto comentava, re
passando as cartas: -Oh! horrivet! Um caso grave, 
Gravíssimo!- enquanto os circunstantes se aproxi~ 
mavam, jâ vitoriosoS, antevendo terem agra_rrado a 
ponta d<l trama subversiva. 

E o tradutor, deixiildo cair os braços ao longo 
do corpo: 

-Nunca vi tanta pornografi?_em letra de m_y-
-lher! 

Nunca apurei se o fato era verdadeiro. Podia ser. 
Nunes Pereiru estava ucíma do bem e do mal, quan
to a preconceitos e tabus. Na aldeia dos índios, an
da-va ·comO ·eles, à vontade, rindo muito, ouvindo 
histófías, contaildo hiStórlãs. Daí ter escrito" a obra 
monumental qUe é "Morqnguetá- um Decameron 
indígena". -

-Quando ãlgum"as_ de il()ssas _patr-íç-ias coJileÇara_m 
a -aparecer d-e! seioS à mostra-, aO sol das praias, o ve

~lho NuneS rião se impressionou. Pelo contrário: 
achou ntural. E observou: 

. -Nossas índias já faziam- isso mesmo, nessas 
-mesm_as praiaS, há 500 .anos .. 

Não se presuma que, aberto assiro às transfor
mações de usos e. costumes~ Nunes Pereira fosse o 

__ homem inconveniente, com a obsessão da nudez e 
· da Jiberáade,sexual. Não. Sabia também ser grave. 

Mais de uma _vez, aó vê-l_o _cumprlffientar uma -Se· 
n_hOra,_l,ld!Tilrei o tr)odo por que se curvava, respeito
so. reverente, como se lhe foSse l;leijar a ponta dos 
dedos. - ---- -

Houve um tempo em que tive a impressão de que 
o Nunes. Pereira_ havia nascido com o do_m_da ubi-
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qaidode. Encontrei-o em Manaus, depois em Belém, 
em seguida em São Luís, novamente no Rio, por fim 
em São PaUlo. Com"o se ele me perseguisse, ou eu a 

ele. 
Foi com ele que consegui penetrar os mistérios 

da Casa das Minas, no Maranhão, ao tempo em que 
escrevi "Os tambores de São Luis." Nunes tinha 
sido criado, em parte, naquele chão sagrado de r:ito 
afrícanp. Conhecia tudo, e era querido. Querido 
tomo um filho mimado, e traquinas, à revelia de sua 
~beça_ branca. 

Uma das epigrafes de meu romance está assinada 
por ele. Mais de uma vez, em ~ivro e em artigo de 
jornal, confessei meu débito para com o querido 
Nunes Pereira, no período em que estudava o 
problema do negro brasileiro para escrever aquela 
narrativa épica, como saga romanesca e testemunha 
de dívida e reconhecimento. 

Há duas semanas, uma voz feminina me pergun-
tou-, pelo ü:lefo"ne: -

- -O senhor já sabe que o Nunes Pereira está hos
pita!iiadó? 

Não, eu não sabia. Fique1 de vê-lo no dia seguin
te. Na manhã seguinte, quando eu me preparava 
para visitá-Io,-já o querido amigo havia fechado o 

- ciclo da vida, com serenidade e bom humor. 
A esta liora, deve estar saltando de uma estrela 

para outra, como o personagem de um poema de 
Banville, que há tempos rt:~:e recito_u, 

- · JoJiué Montello 

Foi assim', Sr. Presidente, que, abandonado num hos
pitái' do Rio de .Janeiro, faleceu, aos 92 anos de idade, a~ 
quele que Claude Levi Strauss, provavelmente o mã.ior 
antropólogo vivo e uma das inteligências mais apUradas 
que o gênero humano já produziu, aquele que Claude 
Levi Strauss, na contracapa do livro de Nunes Pereira, 
.. Decamerom Moronguetá, um Decamerom Indígena" 
classifica a ele. Nunes Pereira, como o maior antropólo
go, etnólogo e indigenista que o Continente do Novo 
Mundo já produziu. 

Esse homem nasceu no Maranh~o e muito cedo mi
grou para o Estado do Amazonas. Durante 40 anos não 
se tinhu notícia des;e grande antropólogo, e muitos o ti
nham dado como desaparecido. Ao longo destas 4 déca
das, esse homem não fazia outra coisa a não ser recolher 
subsídios jurito às tribos indígenas dO-vale Amazónico, 
depois de 40 anos de sacrifícios, de uma vilegiatura ja
mais empreendida nem mesmo por um apóstolo de Nos
so Senhor Jesus Cristo, produzir esse trabalho magnífi
co, essa obra monumental em que ele dá a conhecer à 
raç1,1 humana o modo de ser dos nossos índios, o que fez 
com_que Thiago de melo, o grande poeta amazonense, 
classificasse Nunes Pereira de irmão do homem porque 
irmão do índio. 

Cidadão benemérito do Estado do Amazonas, tive eu 
a ·honra de o saudar da tribuna da Câmara do meu Esta
do. Isto foi __ em_l974. Pairava sobre o País a sinistra dmi
tarra do Ato Institucional n"' 5, que, como uma "espada 
de Dãmocles", pairava sobre as gargantas desprotegidas 
da _cidadania brasileira. 

Na saudação que fiz àquele grande homem, fui força
do a. reconhecer que, em certas situações, não se pode e 
nem se dev_e falar perante os semideuses. E lembro~me 
daquela figura carismática, daquele homern que tras
plantou o coração do Maranhão para o Estado do Ama
zonas, desfilando com sua vasta cabeleira branca pelas 
ruas de Rio Branco, no Acre, pelas ruas de Manaus, pe
las ruas de Belém, sempre enxergando e vendo o destino 
c_omo a grande missão, a missAo por excelência da sua vi
da, que era a de despertar os sentimentos nacionais bra
sileiros para ó dramático pro~lema das nações indígenas 
que ainda,-penosamente, sobrevivem em nosso- País. 

_Não era eu nascido, Sr. Presidente, e esse grande ho
mem foi hóspede de meu pai no interíor do Amazonas, 
no Município- de Barcelos, margem direita do alto Rio 
Negro, nas proximidades da pedra de Cucuí, onde o Rio 
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Negro, depois de cruzar cirico naÇões latino-ameriCanas, 
ingressa no território brasileiro, primeiro, por finos lacri
mais e, a seguir, agigantando-se a partir de São Gabriel 
da Cachoeira, transformando-se ele, sozinho, o grande 
rio, num vale dentro do vale a.mazônico. 

Basta o fato, de aquele rio conter uma bacia de trezen
tos mil quilómetros quadrados e dispor de uma popu
lação de apenas trinta mil habitantes, basta este detalhe, 
Sr. Presidente. para chamar a atenção do Governo da __ 
República para os perigos que consiste em manter aque
la região em completo abandon_o _e em absoluto descaso, 
durante décadas inteiras, dUrante anos inteiros, aquela 
mesma região, Sr. Presidente, onde só o rio tem o destino 
assegurado, porque ele caminha inexoravelmente para o 
mar. 

Pois bem, Sr. Presidente, antes de o Correio Aéreo 
Nacional, antes de os pioneiros aviões da Força Aérea 
Brasileira, antes de os padres salesianos haverem pene
trado aquele vale ignoto, aquele vale tenso, aquele vale 
prodigioso, onde se vem de descobrir a maior reserva de 
cassiteritaque há na superfície do planeta, antes, Sr. Pre
sidente, já o velho Nunes Pereira, com seus cadernos d~ 
llotas, transformava-se no irmão dos índios, no amigo 
dos esquecidos e dos desamparados, redigindo tratados 
monumentais sobre etnografia, que o Governo do auto
ritaiísmo deixou de implantar nas universidades brasilei
ras, mas que são livros, sobretudo Q_ .. Moronguetá" e o 
... Panorama da Alimentação Indígena", livros escritos 
dentro da selva amazônica e hoje traduzidos para o ale
mão_, para o inglês, para o francês, para o italiano, e que 
pervagam, Sr. Presidente, pelas mais lúcidas e imp-OTfiin
tes universidades que existcni- no mundo. Esse grande 
homem que viveu 75 anoS de sua vida quase centenária 
em meio aos índios,- morreu anteo_ntem abandonado 
dentro de um hospital, no Rio de Janeiro. 

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

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço com muita honra V. 
Ex', nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume - A oração -que V. Ex~ está pro
nunciando nesta tarde, sob silêncio quase que sepulcral 
em respeito às suas palavras, não deveria ser interrompi
da, porque V. Ex• está, com o seu reconhecido verbo, di
mensionando a grandeza dessa figura ímpar que foi Nu
nes Pereira, esse antropólogo, esse escritor de_renome, 
que era um verdadeiro_ apóstolo da cultura dos índios, 
sempre semeando o bem e sempre protegendo esses nos
sos irmãos silvíc_olas, Quer_o, nesta oportunidade, dizer a 
V. Ex•, para bem ilustrar O•meu pensamento, que pes
soas como Nunes Pereira- e isto eu plageando um poe
ta - não morrem, permanecem com a cabeça de fora, 
vendo as gerações passarem~-Tem V. Ex• a solidariedade 
minha e do povo que represento nesta Casa. Muito obri
gado pela atenção de V. Ex~ 

O SR. FÁBIO LUCENA".:.... Mufto agradeço ao gene-:. 
TOSO porém porteri"toso aparte ae v. Exf- eni.Trierite Sena
dor Jorge Kalume, do Estado do Acre. O Acre que Nu
nes Pereira palmilhou, o Acre que ele pesquisou, o Acre 
que ele compreendeu e que interpretou,-ajtidãndo a-coris
ciência nacional a mais bem conhecer das reais dimen
sões dos problemas da nossa sofrida região ãmazônica;-

Sr. Presidente, ainda muito jovem, integrante do Clu
be da Madrugada, um clube de poetas, de romancistas, 
de curiosos, que é o meu caso, e que deve a esse nome ao 
fato de só se reunir pelas madrugadas, ainda bastante jo
vem, tive a mercê, a glória de conhecer o velho Nunes 
Pereira. Faz poucos- dias ele me telefonou do Rio de Ja
neiro e me dizia: Lucena, fala com o Sarney, porque-hão 
posso morrer sem concluir esse que-· é o meu trabalho 
fundamental esse trabalho que consumiu 70 anos da ffii
nha existência, que foi õ-de pesquisar a influência da cul
tura africana nO Processo de formação da raça amazôni
ca. E, para concluir esse trabalho, eu preciso ir à ÃfriCa. 
Eu lhe perguntei: por que Sarney? E ele me respondeu: 
porque Sarney 6 do Maranhão e eu- sou maranhense. 

D!ÂR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Agora ele é "vice:Pi-éSidente da ReP-ública e Pode muito 
bem conseguir que eu vá à África, a fim de concluir essa· 
-Obra-que não pode ficar inconclusa. Não cheguei a falar 
com o S.enador Sarney; não deu tempo, Sr. P_residente. 

O grande coração de Nunes Pereira, que por quase um 
s-éculo pulsou em defesa dos nossos irmãos índíos, ele 
que enriquece_u as bibliotecas do mundo inteiro; C-Om os 
seus tratados magistrais sobre Antropologia e Etnogra
fia, Sr. Presidente, aquele grande coração parou de pul
sar faz 48 horas. 

De imediato, solicitei ao Governador do meu Estado, 
Professor Gilberto Mestrinho, que ad_otasse providên
cías para- remover os reStos murtais de-- Nunes Pereira 
para a Capital do meu Estado, a fim de que ele, cujo 
nome -·c-erteza tenho - tão cedo desaparecerá dos lá
bios dos ·amaZonenses e dos amazônida-s, a fim âe que ele
tenha na terra que tanto amou o repouso do conforto, do 
reconhecimento, da gratidão da Amazônia. E lá Sr. Pre
sidente, juntamente com as Nações indígenas, que have
rão de ser eternas, possa Nunes Pereira dormir para sem
pre o sorio da imortalidade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
PalmaS.) - --

0 SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Continuando 
a lista de oradores, concedo a palavra ao nobre Senador 
João Lobo._ (Pausa.) 

S. Ex' não está presente . 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio. 

(Pausa.) 
S~ Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Cam-

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

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

Estamos diante de uma nova realidade, resultante do 
projeto de abertura poHtica que se concretizou na Admi
nistra_ção do Presidente João Figueiredo. Face a isso, 
como amazônida que sempre se interessou pelos proble
inas da grande área-Amazônia-gostaria de ver reali
zadas algumas propostas que contribuirão para ajudar o 
seu desenvolvimento aplicando-se medidas adequadas e 
realísticas à sua peculiaridade, como por exemplo: a sua 
desvinculação do Ministério do Interior, passando a ser 
gerida através de uma Secretaria Especial conforme Prow 
posta de Delegação Legislativa n~' 7, que apresentei em 
1980, e· que já recebeu parecer favorável da- Comissão 
Mista, que a examinou e se encontra em condições de ser 
apreciada pelo"- Congresso Nacional. 

Mas não fiqllei aí. Fui mais além, sempre-em busca de 
instrumentos que sirvam para facilitar o crescimento da 
Amazônia. Apresentei três outros projetes, entre eles o 
que isenta do Imposto de Renda, por um período de dez 
anos, as pessoas físicas e jurídicas Como forma de atrair 
caPitaiS. Essa experiência, teilho certeza, se levada a efei
to; trará u·m·periõ(fõ áureo j)a:i-3. o imensO vale, faCe aos 
traOalhos que air surgirão, adVindo daí os benefícios in
diretos aos cofres do TesOuro, quer atravéS do IPI, quer 
dO !CM e outrOs tributos_. O meu projeto sobre a matéria 
tem o n~' 117, de 1979, e ja foi ·aprovado pelo Senado. E 
pàfalelimente ã essil.Slniciativas iD.cluam-se 6 que eleva~ 
paáidpaçãà da Amaz6riia -de4% para 8% sobre a ãfrec3-
dação nacional do IOF e para o Nordeste de 8% para 
I0%~8-erâ:o mais re-cursos a serem apliCââOs, rio nosso ca
so, _pelo Banco da Amazônia em Pr<?l do comércio, in
dústria e outros setores da atividade econôm1ca: regional 
tão Carentes de recursos. 

E neste alinhamento incluo o Projeto 122, de 1981, que 
ampara os seringueiroS com aposentadoria de 2 salári!>s 
mínimos mãíõreS-viieiltes no País; Esta miJ;tha proposta 
também se encontra prestes a ser julgada pela Câmara 
dos Deputados e tornar-se lei. 

Não poderei dizer que a área tenha ficado marginali:.. 
zada dos cuidados de todos os Governos que sempre se 
preocuparam em incorporá-la nos seus planos desenvol-
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~lffiOOtisia-S-cOmO-fíiéram desd-e O Marquês de Pombal 
no reinado de Dom José I, até os nossos dias. Em 1940, o 
Presidente Getúlio Vargas ao lançar o programa afirma
ra qu<;<. ··o ingresso definitivo no corpo económico da 
Nação, como fato r de prosperidade e de energia criado-
ra"_, 

-Juscelino Kubitschek não foi diferente, bem como o 
Marechal Castello Branco e seus sucessores. 

Afinal, como disse o amazônída Agnelo Bitencoun. "o 
desenvolvimento da Amazônia é um problema tão nosso 
ou regional como dos homens do sul ou nacional". 

E concluo afirmando que de fato, na atual conjuntura 
sócio-político-econômica que o nosso País atravessa, os 
problemas da Amazônia se apresentam em tal magnitu
de c complexidade que já estão a impor uma reforma das 
estruturas administrativas vigentes, objetiv3.ndo a im
plantação de uma política de planejamento integrado 
que efetivamente sirva aos interesses_ nacionais. Neste 
passo, não é deseJáVel perinaneçam em condições de isO
lamento, vinculados a estruturas e comandos diversos, 
órgãos que, por todos os motivos, se identificam nos fins 
comuns de atuação na área Amãzônica. 

Fica mais uma vez o meu apelo, dentre as centenas que 
tenho feito._ 

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

O .SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. (Pausa.) 

S. Ev não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MOLLER (PMDB-MT. Pronuncia 
- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 15 de janeiro próximo passado, quando da vi
tória caonsagrada do Dr. Tancredo Neves, no Colégio 
Eleitoral, uma das pessoas mais aplaudidas foi o Depu
tadO Ulysses- Gliíinarães, Presidente Nacional do 
PMDB, figura, não há dúvida, de maior realce da vida 
política brasileira, diante do seu comando firme, lide
rança autêntica, que durante 20 anos manteve erguida a 
bandeira da Oposição de um modo global e especialmen
te do PMDB. 

Como representante do-Dr. Tancredo Neves, perante 
o Colégio Eleitoii[, antes da vot3.ção, pronunciou o Dr. 
Ulysses Guimarães, Presidente Nacional do PMDB, o 
discurso que vou ler, para que conste o mesmo dos Anais 
do Congresso Nacional. 

Leio, Sr. Presidente: 

O DISCURSO DO PRESIDENTE DO PMDB 

"Como rep~esentante do candidato a Presidente da 
República, pei'ante este Colégio Eleitoral, Tancredo Ne
ves, agradecemos a manifestação de confiança à Aliança 
Democrática, que s-e consubstanciará nos votos favorá
veis dos prestigiosos Senadores, Deputados Federais e 
digno_s Deputados Estaduais, Delegados das Assemble
ias Legislativas._ 

O PMDB caminhou vinte anos pela via áspera e tor
mentosa d<!- _r_e.sistêilcia., entre cruzes, banições e pros
crjções dviCiS f>ara chegar a i!ste-dia, tomaJ?-dO dura deci
são política, imposta pela circunstância e plebiscitada 
pela Nação. _ 

Construiu sua identidade política pela luta e pela sin
ceridade. Seus compromissos são populares e o irres
pondível testemunho das urnas certifica que foram cum
pridos ou o povo tem fé que serão cumpridos. 

A Frente Liberal di_vidiu para somar, cindiu para pos
sibilítar, comÕ fato r decisivo, a união entre a sociedade e 
o Estado, subordinando este àquela peta hierarquia da 
soberania- popular. 

Foi sobretudo ato de coragem, que homens públicos 
se consagraram ao tê-la para praticá-lo, sendo justo 
homenageá-los na liderança e no tirocínio de José Sar
ney, companheiro de chapa de Tancredo Neves, como 
canâídato à V ice-Presidência da República, no destemor 
de A ure!iano Chaves e na competência de Marco Maciel. 
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Por igual, merecem o aplauso e o reconhecimento da rindo estabili~ade aos institutos que assegurem a iode-
Nação o Partido DemocrátiCo Trabail:iiSfa, saudado em pendência e à operacionalidade dos Poderes Ex_ecutivo, 
seu combativo presidente Dóutd de_ Andrade e nõ Go- Legisla~ivo e Judiciário~ bem como às garantias- que-im-
vernador Leonel Brizola, personalidade política conheci- peçam o Estado de afrontar os direitos fundamentais do 
da e respeitada em todo País, bem como parlamentares hor11em e titulam o homem como credor do Estado p-ara 
de outras legendas, como o Partido Trabalhista BrasHei- exigir emprego, salário, saúde, educação e habitação. 
ro, que já ofereceu à opinião pública suas alternatiVas_ em - A busca suprema e contemporânea do Estado é a pa:z 
tantos prélios políticos, chefiado pdo operoso bepuiado externa ~e ln-tf:rna. Mas tanto externa, como internamen~ 
Ricardo Ribeiro. te, não haverá paz enquanto-houver oprimidos e_opre"s~ 

Os dissidentes do PDS, não incorpora-dos à Frente U- - sares, nababos e despossuídos. -
beral, também são artesãos da obra comum -e sõlidária A fome, a miséria e a exploração nas relações de trocas 
de restauração na pátria dos valores perenes da honra- guerreiam a paz entre as nações industrializadas e as sub-
dez, da hegemonia popular e dia -tr3.n-sforrilação social, - - desenvolvidas. Internamente, são o ventre monstruoso 
como o único caminho para que o pão, a saúde, a edu- gerando a ameaça e a insegurança de todos, elementos 
caçào, a segurança e a igualdade de oportunidade clte- turbadores e_até explosivos da ordem _social. 
guem a todos os brasileiros.· _ ~- O prfmeiro dever do Estado é a justiça e ajustiça so-

Ganhou categoria histórii::ã a- ó})çãO dos goVerna-dores ~ Clal é õ primeiro deve: da sociedade civilizada .. f!\.s épocas 
do PMDB, do PDS e do PDT pelo apoio aO·s candidatos "se_ete-rnizam pelas vozes exclamativas dos bradôs;-"Ter-
Tancredo Neves e José Sarney, que, com a representa ti_- ra à vista" foi o grito inaugUral do d!:Scobriment~; Gua-
vidade dos votos que, estamos convictos, irão elegê-los, rarapes foi o grito da incolumidade do território, com a 
interpretaram a solidariedade consagradora mente majo- expulsão dos invasores; "Es_ta terra tem d~no", vem des· 
ritária do eleitorado brasileiro_. - _.de? ex_tremomeridionaLna voz_ do índio sepé Tiaraju; o 

A verdade ordena que, na origem e na estrutura deste grito do_ Ipiranga é a certidão vocal da independêtlcia,_e 
acontecimento de dimensão nacional e internacional, se 9 grito çle Tir<\çlent_es desfila com a bandeira de Minas, 
testemunhe que houve um protagonista que foi 0 grande ecoa e _guia nossa_cruzada, atualizado comodemocrac:ia 
e autêntico vencedor:- o p(rVo-bfaslteíro. Somerite ele, 0 - ainda qu~ t.-ü·ôia.- _ _ 
povo, é que tem a força, a determinãção e a coragem O gi:ito colossal, orquestrado e reivindicatório de. ''di-
temperada pelo sofrimento para -supOrtar longa e -di!Sa- reras já" foi o grito coritra o autoritarismo que rasga o 
fiadora maratona, para conquista de um regime em que título elei_tÇ>ra! para_mass~crar o cidadão; contra a reces-
a independência impeça a supremacia usurpadora de s_ão qu~ _c~ndena à [oll}e e ao desespero milhões de _de-
qualquer dos três poderes no qual o homem seja a supre- sempregado~; contra a inflação como i_mposto maldito e 
ma destinação do Estado e a coktlvidade_seja usufru- - c~andest.ino, sacri-ficando a pobreza e a~s donas-de-casa; é 
tá ria do desenvolvimento ~não ávida minoria de privile- rejeiçãO da economia garroteada pela especulação e do 
giados. - - pagamento dá díviQa externa à custa de salários e da pa-

0 povo se autodeterminou nas praÇas e rUas das mC:: , ralisaçào do desenvolvimento. 
trópoles e dos mais remotos rinCõ~da -PJtíh; toinou Urg_e, como-prioridade, derynir uma PC? lítica instituclo-
consciênda de que a unidade é a medida de sua iiwenci- na! para o Brasil~ Essa defiriição tem este nome e .este 
bilidade, que só pela organização_ deixa de ser massa in- universo: democracia, 
forme e vilipendiada pela injustiça, para ser promovido a Ã iridefin"Íçà=~ _ou:_a definição política peryertida Pelo 
autor da História e não inerme espectador do dramático aUtorítarism_o contamina de eqÚívocos e de Crueldãde a 
desenvolvimento da ciVilização brasi:h~ira. ord_em econôiriiCa _e social. -- - · ~ ~ 

Houve um alvoroçado despertar de alegria e de espe- A definição estrutural. da democracia se fará através 
rança. Em convívio ordeiro, ãutódisciplinado e espóntâ- de- uma ASSem-bf6ia Nacionãt Cons-tliUirite, ieéncontf.o -
neo, portentosas multidões, iluminadas pelo entusiasmo, da Nação consígo mesma, reconciliação da sociedade 
descobriram a política e seu exercício, pdá -parilCipaÇão, rilãrgínaliz?dU e 9 E~tado profanado pelo arbítrio. 
para eleger políticos como meio, mas institucionalmente, Pela_ primeira vez em nossa História teremos uma 
como fim, efetrvamente elegC:ndo sãlários reais, escolas, Consti_t_trição eleiti, __ es~ita, cumprida e fiscalizada pela 
casa, médico e remédio, eili 'sulnà; o bem-estar- como -~õntad_e_ direta_do povo, 
~íntese dos valores essenciais "à dignidade da vida. Na ressonâ.ncia histórica- deste ato, três maiorias po-

0 trã.balhador fundiu·a siiiiUlt.lnêídade indissofúvel áo -def!l se·~ celebradas. A esmagadora ~aio ria dÓ pov~ que 
trabalho na fábrica e na polftíca, para que seuS direitOs conqu(starâ á democracía como seu modo e meíO" de vi-
tenham as correspondentes garantias e os controles para da. É a vontade política da Nação, que não poderá ser 
que sejam respeitadoS. A mulher, sem militância ~POlitica, desestabilizada, acarretando sua ruína ou se traumatize 
não tem independência e táá sua casa devastada -pela iiÍ.- em draffiátlcã ruptura. Ê a confiança da ·Nação. NãO pO-
flaçào, pela miséría, por explosivos confrontoS f8.milia- deremús perdê-la, Governo e partidos que irão elegê-lo e 
res. Na controvérsia da política, quando livre, é que os o apoiarão. 
jovens se preparam para sua pTática ou panúi:nfrentar as - -- NãõPoàenlos Perdê-la,_ senão estaremos perdidos. 
contradições peculíares à vida. · -- A VOtação que a seguir se proCessã.rá irã at-estar· a s6li: 

A Nação mudou e é impossível governá-la sem a parti- da maioriã. que- realmente pela Nação comandarã 0 Se-
cipação autônoma e a confiabHidade da sociedade. Exige nado e a Câmara dos Deputados. Será maioria indepen-
a ruptura com a longa e cruel tradição das usurpações dente_ e não homologató~ia, pól'? de deci~ões e de percus-
políticaS sob formas autoritàÍ'ias e elitistas. sãO::OoSPfOblemas e reivindicações da nacionalidade. -

São inexoravelmente expelidos da política os reacio- Finalmente, a maioria que guiarâ Tancredo Neves à 
nários e imobilistas que teimam em não ver que outros -sUprema magistrat~ra cívica àa Pátria._ TancredÕ-Neves, 
são os días e nõvos são os tempos. O Gov"erno democrá.:-- na_ circ~nstância biasileira foi preparádo e eillpurra.do 
tico tem parceiros e não súditos. Os. parceiros são o Go- pela História: como o homem síntese, o estuãrio de talen-
verno, os trabalhadores e os empresários. to, tirocínio e coragem, em que desembocam todos os 

O Governo democrático nãO se e.c;gota n'em se-confina --nos que há vinte anos roliim suas águas revoltas de de-
nos palácios, não se esconde porque_ê visível e transpa- sespero na busca aflita do leito da democrat:ia. 
rente. Convive, andã, fala ·e ouve, decide pela autoridade - COm o entusiãsmo da Nação e as bênçãos de Deus, é 
do argumento e não pelo argumento_ da autoridade. indispensável que Tancredo Neves, mais do que o possí-

Do alto desta tribuna, contemplando a Nação e sendo vel, faça o necessário para salvar o Brasil das perversida-
ouvido por ela, é imperativo o_ compromisso de que a des e das arrasadoras distorções jurídicas, económicas e 
campanha pela Constituinte será abrangente, profunda e sociais em qve está prostrado. 
dialética. Um sopro místico inspira e transfigura o povo. E a 

Sendo a constituição pacto político e socialJOngevÕ, -alegria, a esperança, a comunhão, é o estado de graça. 
sua permanência é garantia contra as ditaduras, confe- Está na_ Bíblia que a graça é o Senhor; seu parente-sco 
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c-om õ-homem,--é-ato de purificação ·e de entrega. ~ato de 
entrega ao povo -e n.ão do povo, pois ao povo tudo se en
trega, a geografia como país, a economia pela justiça so
cial. Biilham sobre= ele o sol para brotarem do solo asco
lheitas e as,e~trela~ como um _desafio para que cheguem 
até_elas. O povo não se entrega: Só pode ser entregue pe
los traidores_. 

A Nova República, ·com novos homens e novos com
promissos, inaugura um novo· tempo para a pátria reno
vada na dignidade da democraica e no inconspurcado 
respeito à soberania popular". 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS-SE. Pronun
cia o- seguinte discursó.)- Sr. -Presidente, Srs. SenadoM 
res: 

A ilustre Professora Maria Thétis Nunes, titular de 
História Contemporânea no Departamento de Filosofia 
e História da Universidade Federal de Sergipe, recebeu 
em Brasília, no dia 12 de dezembro de 1984, das mãos da 
Mirlistr~ da_ ~ducação e Cultura, Estlter de FigUeiredo_ 
Ferrai, o prêmio "Grandes Educadores do Brasil"~ pCio 
seu tnitiãlho "Manoel Luiz Azevedo O' Araújo: Educa
dor da ll:;stração", evocando a vida e a obra dess~ insig
ne pedãgogo sergípiano. 
~ ~ão me _terido sido pos~(vel, -como er2: meu desejo, 
-~~()mJ?at'ece_r à so~e.-!Jidade_então realiU!-da, cumpro no 
entanto, agora, o dever de felicitar a Professora Maria 

_ Thétis Nu~~ pela consagradora homenagem que lhe foi 
tributada, como e:dmia educadora que, no decorrer de 
uma fecundi existê-ncia entegralmente_ dedicada, nas sa
las_5!e aula, às _?tivídades educativas e culturais, ã:dquíriu 
projeção nacUinaL 

Simultanearrie~te com uffi excepcional desCmpeltho 
p~o~s~ional_nos domírtios da pedagogia, a Professora 
Maria Thétis Nun~sJambém se notabilizou como histo
riadora, através de várias pesquisas e obras que eviden
ciam o seu imenso talento e valor intelectual. 

Destac·o, _riQ-· acervo_ das mais importantes contri
buições da Professora Maria Théfis Nurl.es, a ''Hist6ria 
da Educação em Sergipe", publicada em 1984, em co
edição da Universi-dade: Federal de Sergipe, do Governo 
do Estado, e_da Editora Paz e Terra, do Rio de Janeiro. 

Nesse livro, a autora condensou as diretrizes nortea
doras de suas concepções e lúcidos_conceitos sobre a 
educação como um fato sOcial, ligada à estrutura sócio
econõtnica vigente. Não a encarO- assinalou a Profes
sora_ Maria J":~étls Nunes_- como .um dado preestabele
cido, mas variando segundo as condições sócio-político
econômicas ví:Vidas por um povo no -decorrer de sua evo
lução. A vida educacional brasileira sempre foi marcada 
pela transplantação de fórmulas alienígenas. Desde oco
m,eço _da _colonização lusa, a educação aqui introduzida 
foi uma réplica de sistemas vigorantes em países que vi
viam em estágio de desenvolvimento deficiente do nosso. 
daí a alienação que estigmatizou e que se prolonga até: os 
dias atuais·:· Ao atingir a independência política, o Bra
sil, culturalmente, passou a gravitar em torno da França, 
copiando o sistema educacional que a Revolução Fran
cesa delineara, e o império napoleónico consolidara,- e 

-que respondia às aspirações da burguesia triunfante na
"quele i:iaís ... Após a 2•. Guerra Mundial, soffeinos o im
pacto do pragmatismo que invadira todos os setores da 
socied!!des dos Estados Unidos, expressão que era da vi
tória do capitalisfno _e d~ tecnologida dã Gra.nde Revo- " 
_lução lndustrial_- que_ nesse país, _chegara às culminân
cias .. , ':'A História. da Educação do Brasil é a História de 
suc~ssivas reformas fracassadas, inspiradas em con
cepções c;lissociadas de nossa realidade" LA i está em diag~ 
nóstico e:tato e atual. 

- '!--A Históriâ. da. Educação em Sergipe", avulta na lite
ratura pedagógica especializada, como uma profunda 
anâJise dos problemas da Escola no Brasil, abrangendo 
os seus comJ)onerites essenciaís- ou seja, o professor, O 
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aluno, a comunidade, os batxos níveis salariais, a preca~ 
riedade das instalações, os altos custos do material didã~ 
tico e escolar, a instabifidade dos programas, _a reduzida 
carga horária, o centralismo, reformas frustradas, e as
sim por diante. 

Adstrita, embora, às realidades do ensino em Sergipe, 
mas sempre apoiada numa valiosa documentação, a his
toriadora Maria Thêtis Nunes delineou, na verdade, um 
perfil realista dos problemas do ensino, da educação, da 
pesquisa e da cultura que a Nação brasileira tem de re
solver, como preliminar indispensável à erradicação do 
subdesenvolvimento, à eliminação da pobreza, da deSnu-
trição, e das doenças. -

Esta não é, contudo, a ocasião maís propícia paraum
exame e avaliação da luminosa trajetóií3., do desempe
nho e das contribuições da eminente mestra sergipana. 

O que especifiCamente desejo, nesta áportunida~àe~ê- ~ 

ressaltar a densidade cultural e a importância do discur
so proferido pela Professora Maria Thétis Nunes ao re
ceber o prêmio ... Grandes Educadores do Brasil" que lhe 
foi conferido pelo Ministério da EducaÇão e Cultura. 

Ao solicitar a incorporação desse notável pronuncia
mento, faço-o também porque nde se contém o reconhe
cimento e uma autêntica Cxaltaçã.o das coniribuições re
novadoras de Sergipe ao deSenvOlvimeritO- cultural do 
Brasil, através de uma plêiade de valores exponenciais 
como Tobias Barreto, Silvio Romero; Felisbelo Freire, 
Manoel Bonfim, João Ribeiro, Manod Curvelo de_ M(m
donça, Silvério Fontes, Jackson de Figueiredo, Marti
nho Garcez, Heridato Maia, Gilberto Amado, Manuel 
Luiz Azevedo D'A.raújo, enlre outros. -

Trata-se de um documento de valor permanente, cujã 
transcrição nos Anais dO senado -Federar dispensa co-
mentários adicionais. - - ~ 

Finalmente, convém acentuar que o premio periodica
mente conferido pelo Ministério da Educação e Cultura 
intitulã:do ... Grandes Educadores do Brasil,-é uma inicia
tiva de relevante significado como estimulo às inteligên
cias, à competência e à~CO:atividade dos brasileiros no 
âmbito das atividades pedagógicas, -educativas e Cultu
rais, merecendo, portarito, ser erialtecida e amplamente 
divulgada. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR LOUR!VAL BAPTISTA - ~ 

PREMIO 
GRANDES 
EDUCADORES 
DO BRASIL 

Pronunciamento da Professora Maria Thetis Nunes 
quando do recebimento dO PrêmiQ. •roálndes-·ÊduCãào~ 
res do Brasil", conferido pelo Miriistério da Educação e 
Cultura- MEC, em solenidade realizada no dia 12 de se
tembro de 1984, presidida- pela EX.ma. sra: MiniStra da 
Educação e Cultura, Prof) Esther de Figueiredo Ferraz. 

lnicíãlmente, minhas -pãlãVras são de -agradecimeilto 
àqueles que me possibilitaram viver este rriom'rmto,-espe
cialmente a Exma. Senhora Ministra da Educação e Cul
tura, Professora Esther de Figueiredo Ferraz, ao receber 
o Prémio Grandes EdUcadoi.es BrasíleiroS.~Bob dois ân
gulos, ele é para mim importante. Primeiro, ü.m estíiriulo 
à profesora que sou desde os bancos ginasianos, e jâ se 
aproximam quarenta anos... Mesmo, acidentalmente, 
ocupando outros cargos, nunca me afastei da sala de au
la. No desfilar constante das gerações com que, como 
professora, estou envolvida, encontro o rejuvenesc4nen~ 
to espiritual que domina as marcas deixadas pelos arios. 
Renovação advinda do esforço para entender os jovens, 
suas inquietações, seus probleffias ãnte o mundo que-so
mos responsáveis por lhes oferecer. Renovação, taril.
bêm, que brota _da angústia de encontrar respostas para 
explicar-lhes a realidade vigente, permitindo o reencon
tro da esperança perdida dos que se tornaram cêticos em 
face de tanta mistificação com que, por tanto tempo, se 
vem tentando justificar os erros e fracassoS _9a nossa ciVI
liz~ão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Segundo, porque com o trabalho premiado, Manuel 
Luís Azevedo D'Araújo: Educador da Ilustração, me foi 
possível resgatar do esquecimento _um sergipano que 
acredÍtava na educação, um humanista _g_ue _colocou a 

-vasta cultura de que era possuidor a serviço de sua terra 
e sua gente. Um homem que abriu novos caminhos na 
vida educacional de Sergipe, numa vitória do futuro 
sobre o passado. 

Como tantos outros conterrâneos, Manuel Luís tinha 
fé no poder das idéias como agente transformador da so
ciedade. Até hoje, não foi levantada a contribuição do 
pequeno Sergipe à renovação do pensamento brasileiro, 
contribuição revolucionãríat prog-ressista, que, possíVel~ 
nlente, nefihUnl Estado tenha dado. Participaçã.o -inicia
da por Tobias Barreto na tradicional Faculdade de Di
jeito_çlQ ~eç_[ç__g_uand_q~·ÇQqJQ_~_ITl__ciclonç~·._nª_yisã_9~ 
Graça Aranha, atuou, ensin3:ndo aos seus discípulo::; ... a 
pensarem desassombradamente, indiferentes àS autori
dades e aos cânones". Continuá-lo-iam Sílvio Romero, 
seu discípulo, âestniindo, varrendO esc_ombros, denun~ 

- cíando as mazelas nacionãís-, não por prazer iconociasta, 
m[!.s par a a construção de um Brasil identifiCado' cOm 
suas origens, progressista, respeitado no:cenâfiõ i.rilerna~ 
cional. Felisbelo_ Freire, o propagandista republicano 
apaixonado, o histo-riador de idéias avançadas, que ain
da hoje fazem atuais seus livros: Históría de' Sergipe, 
História-lefrífóriai do- Bril.sil, História COil.Stitucional 
dO Brasil: Mal-mel Bonfim, lutando bravamente na i~
prensa, em seus livros, por um Brasil naCional, não alie
nado, livre da espoliação dos trustes internacionais, 
aiuação que -revaria· AzevCdo Ainaial ã c010cá-lo entre os 
prirrieiros -que contribUíram para despertar na consciên~ 
-~ia brasileira a ânsia de encontrar a própria realidade, 
-definindo-o como .. um dos mais esclarecidos precursores 
do movimento de realismo político que nos integrou no 
cur?o_normal de nossa ev_ol_IJ,ção política", João Ribeiro, 
talento de ffiuitos facetan1~entos, sempre identificado com 
!tS_r~z~s n?cionais, en~eredando pela História do Bra-Sfl, 
sendo um dos primeiios a buscar ·a intel-preütção sõcio
ecçt,gômica de sua evoluçã.Q, que didaticamente, procura
va levar aos jovens. Manuel CurveJO- de Mendonça, o 
jornalista brilhante, o romancista social profundo, a 
quem a preocupação com um mundo mais ju.SfO-e mais 
humano levaria a enveredar pelo socialismo utópico -

_ um dos primeiros no País a utilizar suas categorias nas 
interpretaÇões dos fatos - e a· tentar convertê-los em 
realidade. com a criação; em 1904, da universidade popu
lar. Contemporâneo seu, outro sergipano, Silvério Fon~ 
tes, possuidor da mesma angústia ante os problemas so
ciais do nosso povo, propagava o socialismo cientifico 
n_o famoso Manifesto Socialista Brasileiro de 1902. 

Seguindo caminho oposto, mas com o mesmo deste
mor, entusiasmo, e nacionalismo, Jackson de Figueiredo 
iniciava a revOlução espiritualista que daria discípulos da 
envergadura do imenso Tristão de Ataide. Jâ Martinho 
Garcei, renomadO jurista, em 1901 escandalizava aso
ciedade patriarcal do País ao~ defender. com deitado~ na 
imprensa, no Parlamento, a avançada tese do divórcio, 
enquanto D_eodato Maia, com as mesmas armas, lutava, 
em I 918, por uma legislação social que contivesse a espo
liação que se -abatia sobre os trabalhadores brasileiros, 
defendendo a participação do operário noS li.iáOs da-en:l
presa. Gilberto Amado, internacionalismo que aparenta
va, estud_ou profundamente o Brasil e seus problemas, 
percebendo as desigualdades profundas existentes em 
seu território, clamando p-ara que os gover~antes tentas
sem aproXimar os brasís diferentes, rompendo, como 
b'radava, ~·o estranhõ paralelismo que faz de nossa socio
lo_~ia uma monstruosidade'' 

Mesmo distanciados da terra natal, com ela esses ser
gipanos nu·nca- perderam a identificação. Como -hem os 
dCfiníu o histodador JoSi! Calasans: .. inteJectuais·q~e fu
Jam do monismo, que comentam .Haekel, discutem Au

-gusto Coffite, negam o direito natural, riem da metafísi
ca, poi'éfl! nji_Q Cpram de escrever sobre coisas do povo, 
sobre cacumbis e taieiriiS .• -fenóas de São Cristóvão ou da 
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Serra de ltab<liana, compõem poemas épicos narrando a 
conquista de CriStóvão de Barros". 

Muitos outros sergipanos também espalbar<Jm idéias 
,larga~ e progressistas, que ficaram confinadas aos limi~ 

tes de sua provínd<J onde labutaram, e de onde nunca 
saíiam. Assim, e por Ísso permaneceram desconhecidos e 
esquecidos. Entre eles está Manuel Luís Azevedo O' A
raújo. 

Viveu ele um momento de grandes transformações es
truturais que se renetiam no sistema educacional domi
nante como hoje vivemos, e prOcurou resolvé-los dentro 
das con~_~;:pções pedagógicas mais avançadas de seu tem~ 
po. ~ã() desprezou experiências educacionais- de põvos 
mais desenvolvidos que nós, mas, sem alienação, buscou 
adaptá~las à nossa realidade, ao estâgio de desenvolvi
mento em que nos encontrilvarno~ 

Há semelhança entre o momento em que Manuel Lufs 
aluou e o que vivemos na atualidade, quando, angustia
dos, assistimos ao descompasso entre as fórmulas educa~ 
cionais vigorantes e a realidade nacionaL Idêntico ao que 
ocor-ria há um século, o Poder Público não teve con
dições de adequar o sistema educacional brasileiro, nu~ 
tiiérica e qualitativamente. às profundas tranformações 
sóci_o~econômicas que se processam no País, fazendo que 
ti escola não acorra apenas uma elite oriunda da burgue
sia, tumbém aS classes menos favorecidas. O ensino par~ 
ticular foi ocupando o vâcuo deixado pelo Estado, 
coil[itUin-do-se, hoje. -em toàos os graus, lucrativa cmpi-e
sa capitalista. tornando-se competitivo da escola públi~ 
Cu, e não como deveria ser, uma opção dentro da liberda
de que deve existir para o indivíduo escolher qs seus ca
minhos. 

Creio na escola pública, gratuita, como o grande cadi
nho da democracia, crença que advêm de minha for
m<~çào iniciada numa modesta escola pública do interior 
sergipano, prolongada no Ateneu Sergipense e na Facul
d<.~de de Filosofia da Bahiu. 

Fracassadas tentativas de reforma se vêm sucedendo, 
agrav0:1ndo a situação, sobretudo depois da promulgação 
de Lei da Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1961, complementada pela Lei n"' 1.590, de 1971. Ao 
romper, abruptamente, com a tradição descentralizado
ra construída pela Revolução de 1930, foi concedida aOs 
Estados, princíT:ialmente no campo do ensino médio, 
uma liberdade para a qual eles não estavam preparados, 
contribuindo, na afirmativa de Luís Antônio Mendes de 
Almeida, "não para melhorar o ensino, mas para aviltá~ 
lo, oferecendo-lhe uma série de facilidades". Apesar da 
denúncia de educadores esclarecidos, foi introduzida a 
aberração do ensino profissionalizante a nível de 21' grau. 
sem_ professores preparados, sem levantamento do mer
ca.Qo de trabalho~ e, principalmente, sem repeitar a per
sonalidade do educando, pois não se consultava sua apti
_dão _vocacional, impondo-lhe a profissão que o cOlégio 
resolvia mio.,is.trar. Foram diminuídas as aulas de cultura 
geral. A farsa qas disciplinas profissionalizantes remon
tou em detrimento de aulas de cultura geral. E aí está 
uma geração sacrificada por uma experiência demagógi~ 
ca, há pouco, melancolicamente encerrada. 

A alienada reforma universitária trazida pela Lei n'>' 
9.540, de 28-11-68, com departamentos, créditos, liber· 
dade curricular, desciplina optativa, cursos de verão 
vestibular classificatório e ouúas inoVações, explodiu 
nas graves conseqüências que desafiam os condutores da 
atual vida educacional brasileira. Sobretu_do a enfrentar 
o gigan.le problema social desencadeado, com-os milha
res dejovens_que, iludidos por uma falsil miragem do di
ploma universitário -1_ue lhes foi liCenada, mal prepara
dos, em vão buscam trabalho. 

Nã'o acredita~os. Como Orgega Y Gasset, que a peda
gogia seja "a Ci.ênda capaz de tranformar a sociedade" 
Mas para que uma nação rompa a barreira do subdesen
volvimento e s.ejam evitadas as graves contradições so
cillis. é necessário que o sistema educacional correspon~ 
da às transformações estruturais ocorridas. 
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iemos confiaOça e esperailça em que os educadores de versas e importantes vitórias eleitorais, que consolidaw 
hoje, como outrora na pequen:a provfncía de Sergipe ram seu prestígio po1itíco. 
agiu Manuel Luís, auscultem as necessid<.~des de nosso -Pelo PDS, elegeiuwse Deputado FedeTa! por duas Le-
povo, percebendo, no dizer acertado de Luis Antônio gislatur~s e Senador da República, eventos notáveis de 
Cunha, que o principal ideal liberal da educação é o de sua carreira, que comprovam o inconteste valor e capaci-
que a escola não deve eslar a serviço de nenhuma classe, dade pessoal de Alô Guimarães e o reconhecimento ine-
de nenhum privilégio de herança ou d inhciro, de nenhum gável da sociedade paranaense aos seus incontestáveis 
credo religioso ou político. A instruÇão 'não deve e'stur mêritos. 
reservadu às elites ou classes superiores, nem ser um ins- Durante 0 Governo de Moysés Lu-pion, foi Secretário 
trurnento aristocrático para servír a quem possui tempo _ ~do Interior e Justiça e da Saúde, Cargos nos quais se hou-
e dinheiro. A educução deve estar a serviço do indivíduo, ve com exação e zelo, probidade e eficiência, dinamismo 
do "homem total", liberado e pleno. e-justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a Eleito Senador pelo Paratlâ, ~tô Guimarães desempe-
palavra ao nobre Senador Enéas Faria. nhou esse mandato - sua última função pública- com 

O SR. ENÊAS FARIA (PMDB-PR. Pronuncia o se, 
guinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Parãná perdeu, ontem, uma de suas destacadas per
sonalidades politicas, com o falecimento_do eX~SenadOr, 
Deputado Federal, Secretário ~de Estado ti PI-efeito --de 
Curitiba Alô Ticoulat Guimarães,- aos 81 anos de uma 
vida proficua em favor da comuiiTdade. --

Esse eminente homem público paranaense foi também 
profissional emérito da medicina, tendo exercido a cáte~ 
dra de Clíníca Psiquiátrica da Universidade Federal do_ 
Paraná, para a qual foi nomeado em 1936, aPós brilhan
te concurso, aposentando-se do magistéiio uriiversitário 
em 1973, ao cabo de 37 anos íninierruptos de labor in
cansável na formação de numerosas gerações de mêdicos
em nosso Estado, muitos dos quais testemunham, com 
seu êxito, a proficiência com que Alô Guimarães se dedi
cou ao nobre mister. 

ComO mêdico, o ex--Sen:idór Alô GUimarães foi ainda 
diretor do Hospital do Bom Retiro e, por dois mandatos, 
do Asilo Nossa Senhora da Luz, tradicional obra bene
mérita de Curitiba. 

Além da medicina, duas outras paixões cultivava o ex- -
tinto: a criação de cavalos de raça- e a política. = 

Como criador de cavalos de raça; efa um apaixonado 
pelo turfe, tendo presidido o Jóquei Clube do Paraná em 
quatro gestões - 46/41, 56/57,._58(60 .- 67/70, 
destacando-se, em todas elas, como eficiente administra
dor. 

Por essa ocasião, elaborou e apresentou o prÕjeto de 
lei que veio a transformar-se na Lei do. Turfe. aProv.ada 
pelo Congresso Nacional quatorze anos depois e_ainda 
em vigor, regulando, principalmente, a proteção -à 
criação do cavalo nacional, que sempre defendeu com 
ardor e para cujo-apuro ofereceu valiosa contribuição, 
através do aperfeiçoamento genético~de seus plantéis 
particulares. - - -

Mas foi na política que Alô-Guiinãrães revelOu as fa
cetas mais fascinentes de seu carâter e o ecletismo de sua 
personalidade marcante. 

Homem dedicado e organizado em tudo de que parti
cipava, o político e o hunlanista netci-se confundi3m; 
pautando seus a tos e o desempenho de suas funções por 
uma particular atenção para os aspectos humanos de tow 
das as questões. 

Como Prefeito de Curitiba, duf3.Ilte a Interventoria de 
Manuel Ribas, sua maior preocupação foi o atendimen~ 
to das populações menos dotadas de recursos da Capital 
paranaense, sem menosprezar outros importantes seto~ 
res, .como os da assistência médico-hospitalar e sanitária 
e da educação, que mereceu especial empenho de sua ad
ministração. 

Membro fundador do extinto Partido Social Demo
crático, presidiu-o com diligência e êxito, levando--o a di-

o costumeiro brilho, marcando sua passagem pelo Sena
do com. atuação ímpar, tendo sido vice-presidente da Co
missão de SaUae· e membro da ComissãO de Eco"nomia. 

Nesta Casa, de 1955 a 1963, Alô Guimarães teve opor
tunidade de deinonstrar cabalmente toda a sua capaCida
de de- trabalho e sua característíca de homem afável de 
trato e conciliador, grangeando a estima geral de quan
tOs com e!t~ tiveram oportunidade de lidar, por ser um 
político de postura firme, embora sempre aberto ao 

-diálogo franco, sem prevenções de qualquer natureza 
-riem discriminações quanto às convicçõeS particulareS de 

- quem quer que fosse. 
Sempre atento aos problemas da comunidade para

naense e às grandes questões _de interesse nacional, Alô 
Guimarães teve atuante desempenho no Senado, defen
dendo os inferesses maiores do povo brasileiro e de seu 
Estado, em particular, tendo sempre uma palavra de 
apoio e de contribuição para a solução d-os problemas 
postos à consideração do Plenário ou das Comissões. 

Nos Orgãos técnicos da Casa, foi semPre ouvído por 
su~_~xperiência política e administra"tiva, po~ sua Compe
tê-ncia e objetividade, surgindo no cenário nacional e es
tadual como um dos políticos mais respeitados. 

Alô Ticoulat Guimarães deixa viúva Dona Nazira Su~ 
-rugi Guimarães, de tradicional famflia paranaense, e 

dois filhos. 
Em nome pessoal e, creio, da bancada paranaense no 

-Senado, registramos nosso pesar pelo desaparecimento 
desse eminente homem público de nosso Estado, que 
honrou sobremaneira a tradição política do Paraná, que, 
em todas as épocas, foi marcada pela passagem de ho-

- mens da estirpe de Alô Guimarães. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente· 

. O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Nada mais 
_havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes 
~lembrando aos Srs. Senadores que a sessão de amanhã~ 
dia 6 de março,' será destinada a reverenciar a memória 
do ex-Senador LuiZ Mendes Ribeiro Gonçalves, nos ter
mos do Requerimento n9 381, de 1984, de autoria do Se
nador Alberto Silva e outros Srs. Senadores, aprovado 
no di3. 3 de dezembro último. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 31, DE 1985 

O Presidente do Seriado FCderal, no uso das atri
buiçõ~s que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 91, inc!
so -IV do Regimento Interno, e de conformidade com a 
delega_ção de _competência que !fie foi outorgada pelo 
Ãto n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da 
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Comissão Diretora, resolve exonerar, a pedido, d~ cargo 
em Comissã~, de Diretor da Subsecretaria de Adminis
traÇão Financeira, Código SF-DAS-101.4, Luiz Carlos 
Lemos de Abreu, Técnico Legislativo, Classe .. Espe· 
cial", Referência NS-25, do Quadro Permanente, a par
tir de {9 de março de 1985. 

SenadO Federal, 4 de março de 1985. - J Õsé Fragelli, 
Presidente do Senado Federal 

ATO DO PRESIDENTE No 32, DE 1985 

--o Presidente do_Senado Federal, no uso das atri
buiçÕes que lhe conferem os artigos 52, item 38-e 97, inci
so TV, do Regimento Interno, e de conformidade com a 
delegação de compêntencia que lhe foi outorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da 
Comissão Diietora, resolve nomear Vicente Sebastião de 
Oliveira, Contador, Classe "Especial'', Referência NS-
25, do Quadro Permanente, para exercer o cargo em Co~ 
missão de Diretor da Subsecretaria de Administração Fi
nanceira, Código SF-DAS-·101.4, a partir de {9 de março 
de 1985. 

Senado Federal, em 4 de março de 1985.- José Fra
gelli, Presidente do Senado FCderal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 33, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuic'ões 
que lhe c_onferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, 
do Regimento Interno e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foí oUtorgada pelo" Ato da Comis
são Diretora n9 2, de 4 de a_bril de 1973, e tendo em vista 
o .que consta Qo Processo n9 001596 85 3, resolve aposen
tar, voluntariamente, Fernando Oliveíra de Lara Resen~ 
de, Têcnico Legislativo, Classe "Especial", Referência 
NS-25, do Quadro Perm~nente do Senado Federal, nos 
termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alfnea 
"a", da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 
429, incisos IV e V, e415, § 49, da Resolução SF n9 58, de 
1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF no;> 
358, de 1983, com proventos integrais, bem como a grati
ficação de nível superíor, a gratificação especial de de
sempenhO e a gratificação adicional por tempo de ser~ 
viç-o a que tem direito, nã-- forma do artigo 39 da lei n9 
5.903, de 1973, eartígO 10 da Lei n94J45, de 1964, acres
cidO- de 20% (vinte por cento), observado o limite previs
to no artigo !02, § 29, da Constituição Federal. 

_Senado Fede.cal, 4 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

GRUPO BRASILEIRO DA 
UNIÀO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do -Grupo Bfasileiro da União Interpár
lamentar convoca a Comissão Delib_erativa para uma 
reunião ~ realizar-se às dez horas e trinta minutos de 
terça-feira, dia sete do corrente, em sua Sede do Anexo I 
do Senado Federal, 29 andar, para tratar-se de assuntos 
de sua competência. 

Brasilia,' !9 de março de 1985. - Senador Saldanha 
Derzi, Presidente - Deputado Jorge Uequed, Secre-
tário. -
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I-ATA DA 4• SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE 19Ss 

Sessão especial destinada a homenagear a memória do ex-Senador Luis Mendes Ribeiro Gonçalves. 

Z- ATA DA 5• SESSÃO, EM6 ÍlEMARÇO DE 
1985 

2.1 -ABERTURA 

2.2 -EXPEDIENTE 

2.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo ao ,SenadO a escOlha -de nOme -indicado 
para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência 

N"' 65/85 (n"' 142/85, na origem), referente~ esco
lha do Sr. Fernando- AugUsto Bliã.i-qlle Franco Netto, 
Miriistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Cabo Verde, nos termos dos ar
tigos 21 e22 do Decreto n~> 71.534, de 12 de dezembro 
de 1972. 

2.2.2- COmunicaçâO da PreStdeiiCia 

RecebimentO da complementação da documen
tação necessária à tramitação dõ Oficío Sf2,de 1985,· 
do GovernadOr do Estado do Rio Grande do Norte, 
solicitando autorização do Senado para realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de cinqüenta 
milhões de dólares, para o fim que especifica. 

2.2.3 - Leitura -de Resolução 

N"' 1 de 1985, que cria Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar ü·regularidades no transpo-rte 
marítimo brasileiro e estaleiros nacionais. 

2.2.4 - Faia da Presidência 

Referente as providêncías a serem adOtadas pela 
Mesa, para cumpiimento d'!__resolução lida: 

2.2.5- Requerimento 

N9 7f85, de autoria do Sr. Semldor Carfos Chia
re~li._ solicitãndo_ a criaç3.o de Comissão de Parlamen
tar de InquéritO ~d~stinada a investigar e analisar as 
causas que determinaram a intervenção do Banco 
Sulbrasileiro SjÃ e no Banco Habitasul S/ A. 

-- 2.2.6 - Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado nº 7f85, de autoria do 
Senador Ãlvaro Dias, que descaracteriza como de in
teresse da segurança nacional os Municípios que es

---pecifica. 

_ 2.2.7- Requerimento 

N<:> 8/85, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves 
e outras· Srs. Senadores, s·oJicitando urgência para a 
Mensagem Presidencial n9 62, de 1985. 

2.3--' ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 2/83, que aprova o rela
tório e as conclusões da Comissão Parlamentar de In-
9uêrito iristitllída pela Resolução n"' 1, de 1980. Apro
vado. Ã Comissão .de Redaçào. 

2-4-MATtRIA APRECIADA APOS A OR
DEM DO DIA 

Mensagem nº 62, de 1985, do Senhor Presidente da 
República, em regime de urgência, nos termos do Re
qttei'lnienfo nº 8/fSS, lido no Expediente. Apreciada 
em sessão secreta. 

2.5 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PROXIMA SESSÃO .. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciados na sessão de 
5.3-85. . 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 4\l Sessão, em 6 de março de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Frage!li. 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE, 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -

ClaUdío-nor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
..;-Bêlio Gueiros·- Alexandre Cõsta- João Castelo
Josê Sarney-_Alberto Silva- Helvídio N_unes -JO-ão 
Lobo - Almir Pinto ~José Lins- Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena 

- Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -Lo
manto Júnior- Luiz Viana -João Calmon- José lg
nácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto -
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Oiretor-GerOI do Senado Federal 

NÍSIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Morvan 
Acayaba - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo _Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santillo- Mauro Borges- Gastão Mllller- Jo
sé FrageUi - Saldanha Derzi - Álvaro Dias -:-: EnéaS 
Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir 
Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon_- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Declaro aber
ta a sessão. 

Sob a proteção de _Q~u_s iniciamos nossos trabalhos. 
Em atendimento a requerimento do nobre Sr_. _Senador 

Alberto e outros Srs. Senadores, a presente sessão espe
cial destina-se a homena,gear a memória do ex-Se~ad9r 
Luis Mendes Ribeiro Gonçalves._ 

Concedo a palavra a_o nobre Sr. Senada:r Alberto Silv;:1 
que falará em nome do Senado Federal. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) __: Sr: PreSidente, Srs~ SenaaOre5: -~--

É com muita honra Para mim, que por delegação de 
todos os partidos com assento nesta Casa,- falo em nome 
do Senado sobre a personalidade de um conterrâneQ_ 
meu, _um brasileiro ilustre, que passou por e.<;ta_ Casa 
duas vezes e emprestou o brilho de sua inteligência à cau
sa do Pais dentro do Parlamento brasileiro. 

Não era da minha geração, mas conheci o Senador 
Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. Foi um homem que 
passou no Paitií talvez pouco tempo, durante a sua ju
ventude e, depois foi para o Rio de Janeiro, onde, real
mente, mostrou ao Brasil tudo o que era. 

Piauiense, Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves nasceu em 
7 .de fevereirO- de 1895 na cidade do Amarante- cidade 
de tradições portuguesas, da colonização. Cidade peque
na mas bela, ainda_ hoje com tradições tipicamente de 
Portugal, com suas_danças folclóricas. :t uma agradável 
e histórica cidade do Piauí. 

Seus pais, Elesbão Ribeiro Gonçalves e Dona Amêlia 
Mendes Gonçalves, foram pioneiros no desenvolvimento 
daquela região. Uma história semelhante àquela dos pio
neiros americanos da luta oda conquista do Oeste. 

Luiz Mendes, desde jovem, mostrou-se possuiáor di 
rara inteligência. Primeiro aluno do curso secundário, no 
sempre lembrado _Liceu Piãiiiense. formou-se- engenheiro 
civil e geógrafo na Bahia, tendo sido o orador da turma. 
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Exerceu em_ seguida, no Piauí e Maranhão, cargos púL,i
cos dã maior importância, como Dlretor de Obras Públi
cas, ServiÇos de Abastecimento de Âgua e Luz e mui_tas 
outras. 

Na esfera federal, Luíz Mendes Ribeiro Gonçalves 
ocupóu os- mais variados cargos, desde a Vice
Presidência do Conselho Nacional do Trabalho a Presi
dente do COnselho Nacional da Previd.ênciª Social, do 
Conselho Coordenador das Divisõ~ Técnicas do Clube 
de Engenharia, do_ Conselho Rodoviário do Distrito Fe
deral (no Rio de Janeiro). 

Foi também consultor do Instituto Brasileiro de Geo
grafia, Diretor-Geral do DNOCS, membro de vários 
Conselhos -importantes como os de Engenharia e Arquí
tetura. 

Duas vezes Senador da República pelo Estado do 
Piauí e um dos maiores oradores parlamentares que o 
nosso Estado. enviou ao CQng:esso NaciQJial, 

Representou o_ Piauí no _VI Congresso Nacional de 
Educação, no Conselho Nacional de Geografia nos VII e 
1X Congresso Nacional de Estradas de Rodagem e na II 
Reunião Mundial da Internacional Road Federation em 
Roma. 

Autor de vários trabalhos sobre temas os mais diver
sos, desde implantação de barragens, usinas termoelêtri
cas, adutoras, planos de colonização, conservação de ro
dovias e ferrovias, era Luís MeÜdes Ribeifo GOnÇalves 
Membro do Clube de Engenharia, da Academia Piauen
se de Letras, da Associação Brasileira de Imprensa da 
Societé des lngénieurs Civils de France e do Sindicato de 
Engenheiros do Rio de Janeiro. 

Portador de vários títulos honoríficos: Medalha de 
Ou~,s ~- J?iploma d_o Mérit?' Rt;tdoviário do_Deeaitamen
to de Estradas de Rodagem do Rio dê Janeiro; Medalha 
d~ Ouro e Diploma de Honra ao Mérito da Federação 

- -Nii.Cfonal de Engenheiros; Diploina de SerViços Relevan
tes ao Pals em nome do Governo da República pelo 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrono
nia. 

Engenheiro do~ mais competentes, era admirador ~e 
Augusto Conte, e em muitas de suas obras nota-se a in
fluênda do g_rande autor do positivismo. 

- É de Luís Mendes Rib~iro Gonçalves passagens como 
estas, onde se reflete seu amor pelas ciências exatas e pela 

Engenharia. E de seu livro H Impressões e Perspecitavas" 
os seguintes trechos: 

'"'Estudando as relações entre fenômenos e apli
cando os conhecirilehtos correntes a novos em
p~e~ndimentos _e realizações, obedecendo às inspi
rações do belo e procurando atender aos reclamos 
do últil e criar as delícias dO agradável; agindo sobre 
as fontes de energia e riquezas naturais, captando
as, dirigindo-as, transformando-as, é a Engenharia 
uma força poderosa_da civilização, tão velha quanto 
o humano entendimento." 

Mais adiante, continua ele: 

.-.No ii1.ício o empirismo dominava por completo. 
Mas, à medida que aumentavam as dificuldades a 
vencer, iam, igu<.'llmente crescendo e melhorando, os 
m~ios .d_estina.dos a enfrentâ-las. 

A Arte foi- se aprimorando gradativamente até 
desabrochar em floração opulenta multiplicando-se 
em variadas mo.nifestações. Por fim como sistemati
zação das leis naturais luziu a ciência como esplên
dido clarão de verdade ... E à proporção que os co
nhecimentos se distenderam e aprofundaram, mais 
se foi ampliando o campo das atividades da Enge
nharia." 

Como ciência,_ ,d_iz ele citando Leibniz: 

"Liberta do imprevisto e do ininteligível o espíri
to humano, fazendo compreender porque as cousas 
se passam de determinada maneira e não de outra 
forma." 

"A lei Newtomana da gravitação, equilibrando 
no espaço universal todos os corpos celestes- a lua 
em ;;alta da terra, a terra em torno do sol, o sol atra
vés d-as constelações, as constelações através da via
láctea. a via-láctea através do firmamento, - pro
duz a harmonia das esferas, o cântico dos cânticos 
nos pãramos siderais." 

Sr: Presidente, Srs. Senadores: 
O homenageado de .hoje, que tanto dignificou este 

Parlam~nto, al~m de engenheiro dos mais corripe~enies, -
trouxe para o Senado da República os temas palpitãiltes, 
de sua época. Para os problemas que afligem a Nação, 
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justamente em fa,se de transição como a que agora: assis
timos, trazia ele as soluções simples; as soluções ditadas 
pelo bom senso e pela lógica, tão diferente das soluções 
dos tecnocratas de hoje. 

Luis Mendes Ribeiro Gonçalves ·roi constituinte de 
1946. Reeleito Senador em 1950, emprestou o brilho de 
sua inteligência e o talento de sua oratória até 1954, em 
defesa dos_ ínteresses do País c_omo um todo e do Piauí 
em particular. 

Es_critor e poeta de fina sensibilidade, Luís Mendes Ri
beiro Gonçalves, em sua brílhante--ira]ei6ria de homem 
p6blico, legou ao Pais um exemplo de_ dignídade, de 
espírito público, de amor à causa do poVo. 

Espero, ainda que modestamente, ter trazido ao co
nheciment_o da casa, nesta homenãgem a ele dedicada, 
alguns traços da personalidade do ilustre brasil~ro, na_&_
cido no Piaui. - - -

O Sr. Luiz Viana- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Com muito prazer, 
nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Luiz Viada- Desejo associ<ir-mC às palavras de 
V. Ex•, como colega do eminente Senador. CoO.heci-o no 
Senado, era meu colega, eu Deputado, ele Serrador. 
Realmente, era um dos homens mais ilustres do seu tem
po. Foi grande engenheiro, como, aliás, acho que talvez 
seja uma tradição do Piauí, que, mais ou menos ao mes
mo tempo, dava outro grande engenheiro, o Dr. José 
Luís Batista, ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Luiz Viana- ... grande administrador de estra
das de ferro, construtor de estradas de ferro, Diretor do 
Ministério da Viação e Obras Públicas~ De todos que a_ 

conheciam, _sou o mais velho - e a velhice também tem 
esses privilégios; conheci o eminente Senador Luís Ribei
ro Gonçalves, e realmente a homenagem _que_ a e!e_se 
presta hoje é justa. Não estamos fazendo um favor; estã
mos realmente cultuando a memória de um grar1_de brasi
leiro, de um homem que honrou o Piauí, hOnrou a cultu
ra brasileira, honrou o servidor público brasileiro, por
que ele foi, acima de tudo, um grande servidor do Brasil 

O SR. ALBERTO SILVA- Agradeço ao nobre Se
nador Luiz V ia na as palavras com que enriquece esta ho
menagem que se presta ao emiáente homem público bra
sileiro. Fico sensibilizado pela experiência com que o 
nobre representante da Bahia, nesta Casa, e o nobre aca~ 
dêmico da nossa tradicional AcRdfmiia Brasileirã de Le~ 
tras traz ao conhecimento de todos o que foi realmente o 
eminente brasileiro, o engenheiro Luis Mendes RibeirO 
Gonçalves. Muito obrigado pelas palavras de V. Ex•. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex~ concede-me um apar~ 
te? 

O SR. ALBERTO SILVA - Com o maíor prazer, 
nobre Senador Aloysio Chaves_ 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• está a usar a tribuna, 
nesta Casa, em nome de todo o Senado. Honra a minha 
Bancada na homenagem que está tribut~ndo à memória 
desse eminente e saudoso brasileiro que foi o Senador 
Lufs Mendes Ribeiro donçalves, -de ilustre fanlí!ia 
piauiense, que tem suas origens també:m no Estado do 
Maranhão. _Não .tive o privilégio de conhecê-lo, mas a 
exposição que V. Ex• está fazendo ao Senado e o depoi
mento agora apresentado pelo nosso eminente colega, 
Senador Luiz Viana Filho, dão a dimensão exata da per
sonalidade desse preclaro brasileiro, engenheiro, 
membro da Academia Piauiense de Letras, DePUtado. 
Federal, Senador, grande tribuno parlamentar, que pas-
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soij por esta Casa deixando a marca indeléve_l do .seu ta
lento~ da sua competência e do seu amor ao Brasil~ Rece- -
ba, portanto, V. Ex• e o Piauí, os cumprimentos da ban
cada do PDS e, em particular, da !.,.íderança deste. PartiR 
do no· Senado Federal, 

O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado, nobre 
Senador Aloysio Chaves, porque V. Ex•, nesia Casa, é a
tento a todos os acontecimentos que dizem respeito não 
só aOs grandes iritefesses do País, como também àquelas 
sessões nossas em que se prestam homenag~ a ilustres 
memOras que foram desta Casa. A _palavra de V. Ex•, 
como Líder do -seu Partido, como bomem culto, é tanto 
mais valiosa quando sabemos que V. Ex• prestou ao País 
relevantes serviços_, não só no Governo do seu Estado, 
-como tamj>ém na. magistratur~ ~o. Pará. 

A8Tadiço a V, Ex•~ em nome dos piauienses,já que en
riquecem esta homenagem, os conceitos que V. Ex• aca
ba de emitir. 

O Sr. Fábio Lucena- PermiteRme V, Ex• um aparte? 
~ ~ 

Ó SR. ALBERTO SILVA -Com o maior prazef, 
nobre S-enador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Alberto Silva, 
com muita oportunidade o eminente Senador Aloysio 
Chaves citou raizes maranhenses na figura do eminente 
Senador Ribeiro Gonçalves, ql.!e V. Ex•, em nome da Câ
mara dos Estados, homenageia nesta oportunidade. A 
homenagem, nobre Senador, é também à Região Ama~ 
zônica, porque Eduardo Ribeiro, o primeiro Governa~ 
dor do meu Estado depois da Proclamação da Repúbli~ 
ca, tinha laços de família com o eminente ex-senador 
Lufs Mendes Ribeiro Gonçalves, Observe V. Ex• que o 
primeiro Governador da recém-criada Capitania âo Rio 
Negro, desmembrada do Grão-Pará, foi JoaqUim de 
Melo e_ :P_óvoas, e ele, ao deixar a capitania do Rio Ne
gro, _transferiu-s~para governar a Capitania do Mara
nhão. Esses dados históricos, eminente Senador, refle
tem o entrelaçamento pátrio_ que há no grande Norte do 
nOssO País com o ex-Senador Luís Mendes Ribeiro 
Go~çalves, que V. Ex• homenageia nesta oportunidade. 
Queira, por conseguinte, nobre Senador Alberto Silva, 
receber, em nome da Bancada do PMDB, a nossa sentiM 
da e comovida solidariedade por palavras tão oportunas, 
que; seguram·ente, fiCarãO imortalizadas nos anais do Se
nado Federal, como imortaiizada ficou a.-rrgura-dosena~ 
dor Ribeiro Gonçalves, do grande Estado do Piauí, que 
V. Ex• honra e dignifica neste Parlamento. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
SenadOr Fábio Lucena_ V. Ex• é um desses homens que, 
nesta Casã, não deixa passar sem análise de sua inteli
gência aguda não só os fatos que aqui são relatados, mas 
mergulha nos problemas. Somos todos testemunhas do 
quanto V. Ex• dedica do seu tempo ao estudo dos 
problemas que interessam ao País, às leis do País, aos a
contecimentos do País. E me surpreende, agora, V. Ex•, 
ao encOntrar um tTaço de uniãO entre a família do nusso 
homenageado de hoje e a Região Amazônica, que nesta 
Casa V. Ex•, com tanto brilho, representa- suas pala
vras, nobre Senador Fâbio Lucena, aumentam e enrique
cem a- homenagem que a Casa presta ao eminente ho
mem público, ao eminente piatiiense. E ainda mais quan
do elas refletem a relação que V. Ex• fez, como Senador e 
como Líder, representante o nosso Partido nesta home
nagem que se presta a Luís Mendes Ribeiro Gonçalves. 

Muito obrigado pela participação do nos-so Partido na 
brilhante pessoa do eminente Senador pelo Amazonas. 

O _Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Alberto Silva? 

O SR. ALBERTO SILVA -Com o maior prazer, 
nobre Senador Pa.ssos Põrto. 

O Sr. PllSsos Pôrto- Gostaria, nobre Senador Alber
to Silv~, de associar-me às homenagens que o Senado 
presta~ netas tarde, ao eminente Senador piauiense Ri
beiro Gon~alves. V. Ex~ jâ fala_em nome de todos nós e 
já o destacou como têcnico, como engenheiro do Nor
deste. E eu gostaria de acrescentar: um dos pioneiros da 
engenharia da região semi-ãrida do Brasil. O inicio da 
açudagem no Brasil, os serviços preliminares de cons~ 
trução de açudes como forma de combate a secas se de
vem muito ao trabalho do engenheiro LuiS Mendes Ri
beiro Gonçalves, que hoje tem, inclusive, um dos reser
vatórios com seu nome, homenagem àquele antigo dire-
tordo DNOCS, que tantos serviços pioneiros prestou na 
obra de combate à seca. De modo que V. Ex~ receba 
tambêm o meu apreço, a minha solidariedade às pala
vras de V. Ex• e às homenagens que são feitas, hoje, a ele, 
quando eu gostaria de dar o testemunho da represen
tação do meu Estado. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senador Passos Pôr to. V. Ex•, como sempre, é atento aos 
aconteciementos, às homenagens, a tudo aquilo que diz 
respeito-~ história.âesta Casa. Com esta participação, V. 
Ex• traz à nossa consideração mais uma faceta da ação 
Pública ·a_o- grande brasileiro. V. Ex~. conhecedor que é 
da Região Nordeste, traça bem o perfil da atuação do 
grallde engenheiro brasileiro, meu conterrâneo do Piauí, 
o nobre Senador Lufs Mendes Ribeiro Gonçalves. 

Muito obrigado pela participação nas homenagens 
que _a Casa presta ao grari.de brasileiro. 

Que esta homenagem que o Senado presta a Luís 
Mendes Ribeiro Gonçalves possa trazer, aos que com ele 
conviveram no Congresso Nacional, a lembrança de sua 
trajetófia nesta Casa do Parlamento brasileiro e às geR 
rações que n!'io C5 conhecúam um exemplo a ser seguido. 

Era só," Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa se as
socia à homenagem que a Casa presta ao ex-senador 
Luis Mendes Ribeiro Gonçalves, cuja figura vem de ser 
exaltada pelo seu ilustre coestaduano, o Senador Alberto 
Silva. No decorrer da sua brilhante oração, ftzeram-se 
ouvir vários dos nossos companheiros de Casa, todos 
res~altando uma faceta da brilhante personalidade do 
homenageado. Engenheiro, escritor, membro da Acade
mia Piauien.se de Letras, servidor público, home_m de 
esp!rito pioneiro, comO bem ressaltou o eminente Sena
do r Passos Pôr to, trabalhando já aquela época na região 
semi-árida do ~ardeste, todos os Srs. Senadoresjustifi~ 
carartt'ã homenagem que h9je é prestada a um dos extin
tos Me~bros desta ~sa, m_ostrando que assim, real
mente, devemos proceder para trazer à memória de to
dos os serviços_prestados por um brasileiro ilustre, que 
nos mais diversós postos da sua atividade profissional de 
servidor público, de homem de letras e de trabalhador 
incansável, deixou traços significativos da sua passagem 
pelo Senado da República e na vida pública deste Pais. 

O SR. PRES.IpENTE (José. Fragelli)- A Presidência 
convoca sêssão ex.traordinâria a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos. com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'~ 2, de 1983, que aprova o Relatório e as Conclusões da 
Comissão Parlamentar de fnquérito instituída pela Re
solução nl' I, de 1980. 

O ·sR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Está encerra-
da a- sessão. 

(Levanta-se a sessao às 15 horas.) 
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Ata da 59 Sessão, em 6 de março de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Extraordinária 

ÀS /8 HORAS E 30NINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Mário Maia- Eu_ni~ 
ce Michiles - Fábio Lucena_- Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hêlio Gueiros ___:_Alexandre Costa- João Ç-ª-stelo
José Sarney --Albertg Sllva- Helvídio Nunes -João 
Lobo ~ AJmir Pinto - J9sê Uns - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte - Martins filho - Hum_l_:)er~o Lucena 
- Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Guilher_!!le 
Palmeira - Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy M.ª-_gajh_!es - Lo
manto Júnior- Luiz Viana -João Calmon- José lg
nácio Ferreira - Moacy_r Qalla - Amaral Piíxoto -
Nelson Carneiro - Roberto Satu_rnino_- Morvan A
cayaba - AlfreP,o Campos - Fernando He~rique Car
doso....,... Severo Comes.,.... Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo- Mauro Borges- Gastão Míiller -José Fra
gelli- Saldanha Derzi -Álvaro Dias~ E~éas Faria_ 
- Jaison Barreto- Jo_rge Bornhausen- Lenoir Vargas 
-Carlos Chiarelli- ~edro Simon- Oc_távio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de_56 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhoS:~ 
Sobre a Mesa, Expediente que vai ser lido pelo 1~>

Secretârio. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA RE
PÚBLICA 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para 
cargo cujo proviinenio di!jJiitde de sua jirévia Clquiescêilcia: 

MENSAGEM No 65, DE 1985 
(n~' 142/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Fernando Augusto Buarque Franco Netto, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Ernbaix..ador do Brasil junto à Re
púlblica de Cabo Verde, nos termos dos artigos 21 e 22 
do Decreto n~" 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os inéritos dO Ministro Fernando Augusto Buarque 
Franco Netto, que me induziram a escolhê-lo para o de
senpenho dessa _elevada função, constam da anexa. infor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 5 de março de 1985. ~João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

FERNANDO AUGUSTO BUARQUE FRANCO 
NETTO 

Rio de JaneirojRJ, 24 de abril de 1925. 
Filho de Fernando Ribeiro Franco Netto e Maria 

Magdalena Buarque de Macedo Franco Netto. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 

Presidência do Sr. José Fragel/i 

Cônsul de Terceira Classe, 23 de maio de 195p. 
S~g_un_~o-S~r~tário,_mereciment?, 14 ~~-deze~bro d~-=-

1953. .- •- - . - . .· .- .. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 

1961. 
Conselheiro, título, 26 de dezembro de 1968. 
Conselheiro, merecimento, 30 de março de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de ju-

nho de 1981. 
Auxiliar do Secretário-Geral, 1958/9. 
Chefe da Divisão da América Setentrional, 1968/70. 
Washington, Terceiro-Secretário, 1952/53. 
Washington, Segundo-Secretário, 1953/54. 
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1956]58. 
Ge-nebrã, bCtegação Permanente, Segundo-=secretârio, 

1960/61. . 
Viena, Primeiro-Secretário, 1962/65. 
Moscou, Prlmi!iro-Secretârio, 1966/68. 
Genebra, DelegaçãO Permanente, Primeiro-:;. 

Seçretário, 1966/67. 
Berlim, Cônsul. 1971/74. 
Tóquio, Conselheiro, 1975/77. 
Seul, Encarregado de Negócios, 1975. 
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1976. 
Beirute, Encarregado de Negócios, 1977. 
Roterdam, Cônsul-Geral-Adjunto, 1977/79. 
Roterdam, Encarregado, 1978 e 1979. -
Praia, Ministro-Conselheiro, 1980/83. 
Praia, Encarregado de N6gócios, 1980,-1981, 1982 e 

1985. 
X Conferência Interamericana, Caracas, 1954 

(membro). 
IX e X Sessões da Comissão Econômica_ da Europa, 

junto à CEE, Genebra, 1954/55. 
IX Sessão das Partes Contratantes do GATT, Ge

nebra, ]954 (secretário). 
V Sessão do Comitê Consultivo do ACNUR, Ge

nebra, 1954 (ffiembro). 
I Sessào_do_Comitê Executivo do Fundo de Emergên

cia das Nações Unidas para Refugiados, Genebra, 1955 
(menibro). _-

CXXVII Sessão do Conselho de AdministraÇão-da 
oiT, Genebra, 1955 (ob~ervador). 

I Sessão do Subcomitê Permanente de Programa da 
ACNUR, Genebra_ 1955 {delegado~suplente). 

II Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1955 
(membro). 

XXXVIII Sessão de Conferência Internacional do 
Trabalho, Genebra, 1955 (membro). 

X Sessão do GATT, Genebra 1955 (secretãrio). 
III Sessão do Comitê do CIME, Genebra, 1955 (obser-

vador). __ 
IIL e III SeSsões do Comitê Executivo das Nações U,._ 

nidas para" Refugiados, Genebra, 1955 (delegado
suplente). 

IV Sessão do Comitê E;secutiYQ e do Co_nselho do CI
ME, Genebra, 1956 (membro). 

XXXIX Sessão da Conferência Internacional do Tra
balho, Genebra, 1956 (conselheiro técnico). 

XXII Sessão do ECOSOC, Genebra, 1956 (membro). 
Conferência dils Nações Unidas para a Criação da 

AIEA, Nova Iorque, 1956 (membro). 
Mi§são Especial, so_l~nidades da po;;se do Presidente 

da ArgCntina, 1958 (membro). 
_ GruPo de Trabalho de Elaboração do Anteprojeto da 
Lei de Reforma da Organização e dos Quadros do Pes
soal do MRE, 1958 (membro). 

IX Comitê de Cons1,1ltas sobre Balanços de Pagamento 
do-~GAl'T~ Genebra, 1960 (inembro). 

VI .Sessão da C~miSsãO de Petróleo da_ OIT, Genebra, 
1960 (delegado-governamental). 

--KIU Assembléia Mundial de Saúde, Genebra, 1960 
(conselheiro têcnico). 

XXX Sessão do ECOSOC, Genebra, 1960 (con~elhei
ro técnico). 

Reunião do Comitê sobre Tráfico Ilícito de Entorpe
centes, XV e XVI Sessões da Comissão de Entorpecentes 
da ONU, Genebra,_l?60 e 1961. _ _ 

Xu sesSão do Comitê Executivo da OMM, Genebra, 
1960 (membro). 

XXIII Conferência Internacional de Instrução Públi
ca, Genebra, 1960 (representante). 

Reuniõ.es dos Comites li e III do GA TI sobre Expan
são do Comércio Internacional, Genebra, 1960 e_l961. 

XV, XVI, XVII e XVIII S_essões do GATT, Genebra, 
1960 e 1961. 

Bureau para a Proteção da Propriedade Industrial, 
Genebra, 1960 (representante). 

-- XXXVIII Sessão do Comitê Executivo do Bureau ln_
ternacional da Educação, OenebraL 196l (_dçlegado). 

XVI Sessãõ da CEE, Genebra, 1961 (observador). 
XV Sessão da Comissão do Estatuto da ~ulh~r, ECQ

SOC, Genebra,-1961 {observador). 
VII Sessão da Comissão de Transportes Internos, 

OIT, Genebra, 1961 (delegado-governamental). 
XV Iii Sessão do Comitê Executivo e XV S_essão do 

Conselho do CIME, Genebra, 1961 (observador). 
VI Sessão do Comitê Executivo do Programa do A C

NU R, Genebra, 1961 (delegado). 
IV Sessão do CIES, México, 1962 (delegado). 
Reunião da Junta de Governadores da AIEA, Viena, 

1962 (governador-substituto). 
VII Sessão Regular da Conferência da AIEA, Viena, 

1962 (delegado-suplente). 
VI Sessão Ordiária da Conferência Geral da AIEA, 

Washipgton, 1962 (membro). 
Participante da Reunião sobre Reatares, São Paulo, 

1963. 
AIEA 1963/1965 (representante residente). 
Reunião da Conferência de Ciência e Tecnologia, Ge

nebra, 1963 (representante do MRE). 
III Reunião d_o Comitê do CIES, Washington, 1963_ 

(delegado). 
III Confeiência -Internacional das Nações Unidas 

sobre Aplicações Pacíficas da Energia Atômica, Ge
nebra, 1964 (delegado-suplente). 

Comissão de Assistência Técnica, Viena, 1964 
(delegado-suplente). 

VIII Sessão Regular da Conferência Geral da AIEA, 
Viena, 1964 (delegado-suplente). 

Sessão da Organização Internacional de Estandarti-
zação, Moscou, 1967 (representante). 

Conferência Geral da AIEA, Viena, 1967 (membro). __ 
Reunião da CECLA, Vifia dei Mar, 1969 (membro). 
VI Reun-ião do Conselho Interamericano de Cultura, 

1969 (representante). 

Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pes
quisas, 1968-1970 (representante do MRE). 

Conselho Curador do Centro ~rasileiro de Pesquisas 
Físi_ca~,-1969jl970 (membro)._ _ 

Comissão M-ista Brasil-Estados Unidos sobre Carto
grafia. 1969/1970. 

Reuniões do CIES, Caracas, 1970 (membro). 
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Painel OCDE-OEA sObre transferência de Tecnolo~ 
gia, Washington, 1970 (membro). 

Coordencidor do Gi-upÓ (nterminisierial sobre Paten
te$, 1970. 

Conselho InteramericarlO Econômíco e Social, 1970 
(delegado). 

Comitiva Presidencial, visita do Pr~Side~te Geisel a 
Tóquio, 1976 (membro). 

III Revisão da Comissão· Mlsta BrãSii...:.cabÕ-Ve~d;, 
1982 (membro). -

Ordem do Mérito Naval, Comendador, BrasiL _ 
Ordem do Mérito Militar, Grande OfiCial, Brãsii. 
Medalha Laura MUller, Brasil. 
Ordem do Mérito, Grã-Crui,Ãustria. -=-
0 Embaixador Fernandõ Augusto Buarque Frafico 

Netto se encontra nesta data no exercício de suas funções 
de Encarregado de Negóciosjunto ao Governo-de Praia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1985. -Paulo Monteiro Lima, Chefe do 
Departamento do Pessoal. 

(À ComliSãõ -àe Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (José- Fragelfi)- O Éxpedilúite 
lido vai à publicação. (Pausa.) - -

Na sessão anterior foi lido o Oficio n<i s/2~-de 1985, dO~ 
Governaàor -do-Esiado do Rio Grande do Norte, solicí·-
tando autorização do Senado para realizar operaçãC? ~e 
empréstimo externo no V"ãlor de cinqUenta milhões de 
dólares, para o fim que especifica. -

A matéria ficou aguardando~ na--Secretaria G-éral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os refeiidos documen
tos, despacharâ a matéria às ComissõeS-ae Finanças e de 
Constituição e Justiça. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, -
expediente que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretãdo. -

É lido o seguinte 

RESOLUÇÃO N• I, DE-i985-

Cria Comissiio Parlamentar de Inquérit; Para a
purar irregularidades no transporte marítimo brasilei
ro e estaleiros nacionais. 

e constituída, nos termos do art. 170, alíne[J. "a", do 
Regimento Interno, no Senado Federal, uma Comissão 
de Inquérito, composta de 7 melnbros,- para, no prazo de 
120 dias, INVESTIGAR: -

1) o aludido processo de desnacionalização que atinge 
o transporte marítimo brasileiro; 

2) as razões da difícil situàção e_conômiéo-finanê:eiia · 
em que se encontram os estaleiros nacionais; ---

3) as irregularidades cometidas na aplicaçílo do fun
do de Marinha Mercante: 

4) as causas da inadimplência de empresas de nave-
gação para com o FMN. 

Tendo em vista a proposição de medidas capazes de: 
a) fazer justiça, no tocante às irregularidades cometidas, 
e b) recuperar as importantes atividades de transporte 
marítimo e de construção naval gravemente afetadas~ 

A referida CPI será constituída de 7 (sete) membros e 
terã um prazo de 120 dias para apresentar seu relatório. 

Sala das sessões, 5 de março de 1985. - Roberto Sa
tumino - CarloS Chfarelli ·:.......Henrique Slntlilo - Muni
berto Lucena - Gastão Müller -Jorge Bomhausen -
Saldanha Derzl - Fábio Lucena - Pedro Simon - Seve
ro Gomes - Guilherme Palmeira - Itamar Franco -
Nelson Carneiro - Cid Sampaio - Luiz Cavaicanti -
Mauro Borges ~ Eunice Michilles - Mário Maia -
Claudionor Roriz - João Lobo - Affonso Camargo -
Alexandre Costa - Passos Pôrto -José Ignácio Ferrei
ra. 

DIÁRIO DD CONGRESSO~NAC!ONAL (Seção !!) <:;Juinta-feira 7 0113 

9 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~O documento 
lido contém subscritores _em número suficiente para 
constituir, desde logo, resolução do Senado, nos tertllQs 
do art. 170, iteni. a, do Ri::gimen_tõ _Interno. -

O referido doCumento será publicado para que produ· 
za os devidos efeito~. Para a Conlissã_o Parlameot_ar de 
Ínquérito asSim- C~nstiu.iída, a Presidência farâ oport~
namente as designaçõt:s, de acordo com as indiçações_ 
que receb~r das Lideranças. 

O SR-. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo _Sr. !Y-Secretário. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 7.-DJ;: 1985 

Senhor Presidente: 
Tendo em vista já estarem em funcionamento 5 (_cinco) 

_Comissões Parla-mentares de Inquérito, reque1-emos, nos
termos do disposto no art. 171 do Regimento Interno do 
Senado __ Federal, que Vossa Excelência submeta à delibe
ração da Casa a criação de Comissão Parlamentar de ln

-quérito destinada~ investigar e: analiSar, eCn profunCiida
de, as origens e as causas que determinaram a intei-~ 
venção no Banco Sul Brasileiro S/ A e no Banco Habita

~_sul SJ A, consubstanciada na Resolução anexa, assinada 
por 23 (vinte e três) senadores. 

Sala__das Sessões, 7 de março de 1985.- Cai-10s-Chiii.
relli. 

- RESOLUÇÃO N• DE 1985 

Cria, nos termos do art. 37 da Constituição Fede
ral e do art. 170, alínea "a", do Regimento Interno, 
ComissãO de lnquêi-ito, para os fins que especifiCa. 

Art. 1 Y b. criada, nos termos do art. 37 da Consti
tuição Federal e do art. 170, alínea .. a", do Regimento 
Interno do Senado Federal, uma Comissão'de Inquérito 
destinada a investigar e analisar em profundidade as ori
gens e as causas que determinaram a intervenção no 
Banco Sul Brasileiro S.A. e no Banco Habitasul S.A. 

Parãgra(o úriico. Na execução da competência pre
vista neste artigo, a Comissão, dentre outros, terã os se
guintes objetivos: 

a) identificar responsabilidades, seja no setor público, 
seja no setor privado, especialmente nos órgãos de con
trole e fiscalização bancária; 

b) oferecer alternativas para o soerguimento da eco
nOáiia -do Esta9-o do R1o Grande do Sul; 

c) avaliar OSrnecanismos de controle do Sistema Fi-
nanceiro NaciOnal; __ 

d) sugerir medidas capazes-de equacionar e -oferecer 
SoliiÇãQPara a situação de insegurança e intranqLiilidade 
pela qual estão passando os empregados das duas empre
sas mencionadas_. 

Art. 2Y A _Comissão constituii-Se-á. de 7 (sete) 
membros e terá o prazo de 90- (rioventB.) dias para apre-
sentar suas conclusões. 

Art.__3'i' Es~11 Resolução entrará. em vigor na data de 
sua publicação. 
_ Sai~ ~as S~ões, - CarJos Çhi~elli. 

COMISSÃifPARLAMENTAR DI!: INQUJi:RITO 

(Destinada a investiga·r as causas que culinina
ram na crise do Sul Brasileiro e Habitasul) 

1 - Carlos Ch iarelli 
2- Claudionor Roriz 
3-~J oão· Lobo 
4- José Lins 
5 - Guilherme Palmeira 

6---:: -.Êunice-=-MichileS --

7 -:-:_-João Calmon 
8 -= Jyf ária Maia 
9- Nelson Carneiro 

10- Gastão MUller 
II -Hélio Gueiros 
12- Mauro Borges. 
13- Fábio Lucena 
14-Altevir Leal 
i 5 - Luiz C a valcanti 
16~..:..... iorge Kalume- --
17- Benedito Ferrreira 
18 - Passos Pôrto 
19 - Alberto Silva 
20 -Alfredo -Çampos 
21 -Jutahy Magalhães 
22- Moacyr Dalla 
23- Almir Pinto 

O SR. PRESJDENTJ;: (José Fragelli) - O requeri
mento que vem de ser lido serâ incluído em Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. l'i'
Secretário. 

h lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 7, DI;: 1985 

Descaracteriza como de Interesse da segurança na
cional os Municípios que especifica. 

O COngresSO Nacional decreta: 

Art. lo;> __ Ficam excluídos da caracterização de inte
resse da segurança nacional, dada pelo item VI do artigo 
}Y da Lei nY 5.449 de 4 de junho de 1968, os Muilicípios 
de Barracão, Foz do_ lguaçu e Guaíra, todos no Estado 
do Paraná. 

Art. --2Y -~ O disposto no artigo anterior terã eficâCíã a -
partir da posse dos PrefeitOs e VicC-Prefeitos eleitos, per- , 
manecendo, at~ ei1tão, o regime de Prefeito nomeado, na 
forma da legislação que disciplina a matéria. 

Art. 3'i' As_ eleições Para Prefeitos e Vice-Prefeitos 
dos municípios menciona~os no artigo l~' obedecerão ao 
que dispõe a Lei n'i' 7_.l36, de 27 de qutubro de 1983. 

Art. 4Y Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Em fins do -ã~o pas;ado, Sua Excelência o Presidente 
da República fez publicar Decreto-lei relacionando mu
nicípios que perderam a ·car-acterização de -interesse da 
.segurança n~cional. E lamentavehp.ente dele ficaram ex
cluídos- municípios paranae~ses que teriam, justamente, 
priorid<lde neSta descarãcterização. -

Absolutamente nada justifica que as comunidades de 
Barracão, Guafr~Cif-FoZ do lguaçu permaneçam com 
seus direitos_ políticos amputados. Ao contrário, mere
cem e necessitam recllperar seu pleno exercício, a fim de 
retornar seu desenvolvimento e recuperar ao menos par
te do que perderam sob a vigência deste regime de tutela 
forânea. 
Tampoucó"-se aleguem problemas corriqueiros de fron
teira ciU a presença do Çomplexo de Itaipu, em seu terri
tório. Umas e outras questões podem perfeitamente ser 
cuidadas em outras vias e instâncias sem afetai- a autono· 
mia municipal. 

É um imPer-ativo" do momento político nacional que se 
remova esta discriminação. 

Sala de Sessões, 6 de março de 1985.- Álvaro DiaS. 
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LEGlSLAÇÃO.ClTADA 
LEI N• 5.499, DE 4 DE JUNHO DE 1968 

Declara de interesse da segurança nacional, nos 
termos do art. 16, § 11', alínea "b", da Constituição 
os Municípios que especifica, e dá outras providên
cias. 

Art. li' São declarados de interesse da segurança na
cional, para os efeitos do_ disposto no art._l6, § I~', a!Inea 
.. b", da Constituição, os seguintes Munícípios: 

VI - no Estado do Paraná: os de Barracão, Capane
ma, Foz do Iguaçu, Guafra, Medianeira, Marechal Cân
dido Rondon, Pérola D'Oeste, Planalto, Santo Antônio 
do Sudoeste e São Miguel do lguaçu. 

(Às Comissões de Constltulção e Justiça-e de Segu
rança Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto se- -
rá publicado e remetido às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !li-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 8, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aliilea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem Presiden
cial nll62, de 1985, que submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, 
MiniStrO -de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Italiana. 

Sala das sessões, 6 de março de 1985~ - Aloysio Cbaw 
ves - Fábio Lucena - Nelson Carneiro - Roberto Sa
tumino. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento lido será vOtado após a Ordem do Dia, n3. foriria 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 

Discussão, etfi turno úriíco, do Projeto de Reso
lução n11 2, de 1983, que aprova o relatório e as con
clusões da Comissão Parlamentar de Inquérito insti
tuída pela Resolução n"~~ 1, de 1980. 

Em discussão o projeto, em turno único. (PausaL) 
Não havendo oradores, encerro a discussão_. __ 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

b o seguirite ·ci projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 2, DE 1983 

Aprova o Relatório e as conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a vio
lência urbana, suas causas e conseqüênclas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 Ficam aprovados os Relatórios e as _condu· 

sões da Comissão Parlamentar de- Inquérito _cria-da pela 
Resolução niiOl, de 1982, destinada a examinar a violên
cia urbana, suas causas e conseqüências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1985 

Art. "211 Serão enviadas cópias do Relatório e das 
conclusões a que se refere o artigO antei'ior: 

I :- à Presidência da República, aos Ministérios da 
Justiça, do Trabalho, da Previdência e Assistêilcia-so:.. 
cial, da Educação e Cultura; 

II -aos Governos estaduais e às Prefeíiuras das Capi
tais e das cidades de mais de I 00.000 (cem mil) habitan-
tes; 

III- às Secretarias estaduaiS de Justiça, de Segu-rança
Pública, de Serviço Social e de Educação; 
IV- às Universidades públicas e privadas; 
V - às associações e aos órgãos representativos de 

país, eduCadores, pi'õfeSsores, advogados, mi8istrados, 
membros do Ministério Público, policTãiS, asSiStentes so
ciais,- médicos, psicólogos, sociólogos, comunicadOres 
sociais, igrejãS e clubes de serviços. 

Art. 311 A Mesa do Senado Federal editará as con
clusões -e o relatório da Comissão Pariam"entar de-In
quérito a que se refere o art. 111. 

Art. 411 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-s~ à 
apreciação do Requerimento nQ 8, de 1985 de urgência, 
lido no Expediente, para Mensagem nll 62, de 1985. 

Em votação. 
_Qs Srs. S~!1adg~es que aprovam o requerimento queí-

ra!n- penn:anecer- s"enbidoS. (P<i.Us:l.j - ' -- - --

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - A matéria 
constante da Mensagem n\' 62, de 1985, nos termos da 
alínea "h" do art. 402 do Regiriiento Interno, deverá ser 
apreciada em sessão secreta. 

Solicito aOs Srs. Funcionàrios as proVidênci~; neces
sárias, a fim de que seja respeitado o dis-positiVo regi
mentaL 

(A sessão tranSforma-se em secreta às 18 horas e 
47 fnfnutos e volta a ser pública às 18 horas e 52 minu~ 
tos.} 

O -SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nada maT~ 
havendo a tratar, a Presidência vai enCerrar-a p-resente 
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento nll 4, de 
1985, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves, Nelson 
Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, rios termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Pr'oje(o _ de Lei_ da Çâmara n9 218, de l984 -:
Cqmplementar, que cria o Estado dQ Tocanti_ns~ e de_ter
m.ln-a outras providências. 

Votação, em turno único, do Requerimento nQ 7, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando 
a Constituição de Çomis~ão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar e analisar as causas que determi
naram a intervenção no Banco Sul Brasileiro S/ A e no 
Banco Habitasul S/ A. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n1122, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dis
põe sobre enquadramento de professores colaboradores 
e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n11s 654 e 655, de 1981, das_ Comis
sõeS: 

- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade, e, no mérito, favorável, e 

--De Educação e Cultura, favorável. 

4 

Discussão, effi turno único, do Projf:to de Lei da Câ
mara nll26, de 1978, (nll 317/75, na Casa de-origem), que 
regula o exercício da profissão de Técnico em Radiolo
gia, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 34, 35 e 36, de 1984, das Co, 
missões: 

- De Saúde, favorável, com emenda que apresenta de 
nlll-CS; 

-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emen· 
da da Comissão de Saúde, apresentando a Emenda n' 2-
CLS; 

de Fiilançils, favorável ao Projeto e às Emendas n's 1-
CS e 2-CLS: 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara nll45, de 1979, (n11924/75, na Casa de origem), que 
isenta da contribUição ao Instituto Nacional de Previ
dência Social, como empregadoras, as entidades que 
prestam_ assistência médica aos seus associados, tendo 

PARECERES, sob nlls 30 e 31, de 1984, das Comis
sões: 

- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, contrário. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nQ 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes 
Quércia, que acrescenta parágrafos ao art. 517, daCon
soildãção das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nlls 184 e 185, de 1984, das COmis
sões: 

..:...._ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

__.:__ de Legislação Social, favoráveL 

7 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nll45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que 
acrescenta e modifica a redação de dispositivos da Lei nll 
5,107, de 13 de_ setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de-SerViço), tendo 

PARECERES, sob nllti 298 a 301, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta: 

-'- de Legislação Social, contrário, com votO vencido, 
em separado, do Senador Humberto Lucena; 

-de Economia, contrário; e 
-de finanças, contrário, com voto vencido_ do Sena

dor Mauro Benevides. 

8 

Discussão: em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n\' 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos di
rigentes das fundações de ensino superior, tendo 

PARECERES, sob n9s 747 e 748, de 1981; das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Moacyr Dalla; e 

-de Educa~;ào e Cultura, favorável. 



Março de !985 

Discussão, em primeiro- turno, do Projeto -de- Lei do 
Senado n~> 207, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que institui a Semana do Jovem e dâ. outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n"'s 429 e430, dei 1984, das CerniS· -
sões; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidde e 
juridicidade e, no mérito, pela inoportunidade, coln voto 
vencido, em separado, do Senador Guilherme Palmeira; 
e 

- de Educação e Cultura, favorável 

lO 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos--termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n" 18, de 
1980, de autoria do Senador Itamar FrancO, que dispõ-e 
sobre a aposentadoria especial do músicO, tendo 

Pareceres, sob n"' 1.032, de 1980 e n"' 415, de 1984, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça- ]'?pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade; -

29 pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) 
- ratificando seu parecer anterior. 
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Discussão, em primeiro turno (apreciação prelimifiã-r 
da constitucionalidade, nos termos do ãrt. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado nt 51, de 
1980, de autoria do Se!lador, Henrique Santillo, quere
voga o Decreto-lei n~"l.284, de 28 de agosto de 1973, que 
declarou o_ Município de Anâpolis de interesse da Segu
rança Nacional, e dâ outras providências, tendo 

PARECER, sob nl' 13, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALO YS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 5-3-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR; 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA.) Para 
discutir- Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

O projeto que o Senado vai examinar, embora aparen
temente simples e com objetivos que nos parecem elogiá-
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veis, merece uma atenção mais cuidadosa, porque tem 
-implicações profundas, tanto em relação aos MUnicípios 
quanto em relação aos próprios Estados-da Federação. c=-

A medida proposta tem por objetivo conceder aos 
-- Municípios a faculdade de- cito- ''reservar- áreas de 

terras <lo Estado à preservação e plantio de florestas". 
O projeto de lei é muito singelo. Consta apenas, na 

parte fundamental, de dois artigos; o terceiro destina-se 
à vigêilda e o quarto revoga disposições em contrário. 

Na justificativa do projeto, observa-se existir manifes
ta preocupação com a poluição ambiental, sugerindoRse 
que se _deva combatê-la através da criação de "pulmões 
vegetais" próximos às cidades. 

Entende-se que a iniciativa, embora meritória, nada 
acrescenta à legislação específica existente, a qual jã 
atende aos objetivos do projeto. 

Com efeito, o Código Florestal- Lei nl' 4.771, de 15R 
9R65- dispõe, em seu art. 5', que o Poder Público criarâ 
Parques NaciOnais, Estaduais e Municipais com à finali
dade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 
conCiliando a proteção integral da flora, fauna e belezas 

naturais~ 

- Esta Lei Flor~tal prevê punição para quem danificar 
tais -unTdades de conservação e é comr)lemerltadã pelo 
art. 511 da Lei de Proteção à Fauna- Lei n9 5.197, de 3-

_1-1967- que prevê a criação_das Reservas Biológicas a 
---nível Federai, _:Estadual e Municipal. · -

Jã é bastánte expressivo o número de prefeituras mu
nicipais que consultam os diversos órgãOs do Executivo 
sobre a posSibilidade de a Administração Federal fazer 
frente às indenizações de propriedades particulares para 
que sejam as mesmas transformadas em Parques e Reser-
v~ MuniciPais. -

Daí, depreende-se que o problema não é a criação, 
mas. sini_, _a implantação de tais áreas. A criação faz:.Se 
com um decreto, pura e simplesmente. A implantação, 
entretanto, implica no dispêndOo de grandes quantias, 
seja para as indenizações, seja para o manejo técnico 
adequado, seja para a infra-estrutura de fiscalização e 
manutenção. 

Como se vê, jã existe base leSai para a criação de Par
·ques e Reservas Biológicas. O que se faz necessário é a 
-criação de fundos para atender às despesas que estas uni
dades exigem para sua implantação e conservação. 

Assim, por inócua e desnecessãria, não deve a pro
posição merecer acolhimento. 
-Demais disso, pode-se ainda observar que do texto do 

projeto não constam elementos fundamentais, quais se
jam, a percentagem máxima e mínima da área do mu-

nicípio que pode ser preservada ou recuperada por ação 
direta do município, bem como os fundamentos jurldiR 
cos de aQuisição de terras para os fins propostos. Não fi
cou evidenciado, também, se o projeto se refere a terras 
pertencentes às prefeituras ou se será dado aos governos 
municipaís o poder de desapropriação de imóveis rurais, 
nem as condições de desapropriação se este for o caso. 
J"ais infor_mações afiguram-se importantes, a fim de que 
se possa avaliar possíveis conseqUências sociais, fatos de 
relevância em qualquer programa de meio ambiente. 

Acrescentaria, Sr. Presidente, que hã uma mensagem, 
no congresso Nacional, em que o Senhor Presidente esta
belece, propõe novas normas para a política florestal 
brasileira e, sobretudo, para a proteção ambiental e dos 
ecossistemas da Região Norte, da Região Amazónica. 

Por todas as razões é que a liderança do Governo, nes
ta Casa, vê-se compelida a votar contra o projeto. (Mui
to bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 5/3/85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para decla
racão de voto. -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta é uma lei autorizativa: "autoriza o Poder Executi
vo a criar o Çólêglo Agrícola de Garanhuns, no Estado 
de Pernambuco". _e: uma fórmula que tem sido utilizada 
aqui no Congresso, para contornar a vedação cOnstitu
cional que não permite a iniciativa de projeto de lei a 
parlamentar desde qÜ:e implique em aumento de despesa. 

Pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia pessoal 
pelas}eis autorizativas. Elas podCm atCnder a uma neces· 

·sidade polítici com a satisfação que o Parlamentar dá ao 
seu Estado, estimulando a solução de um problema que 
lhe parece importante e urgente, mas esta matéria fica, 
evidentemente, dependendo da análise, do crivo, do Po
der Executivo. h uma autorização dada em aberto, sem 
prazo; se for da conveniência da administração, ouvido o 
setor competente que é o Minístério da Educação e Cul
tura, caberâ ao Poder Executivo a sanção. Se o Poder 
Executivo entender que é impossível criar o colégio agrí
.cola, agora ou mais tarde, ou se esta proposição ê evi
dentemente inconv-eniente ou conflitar com qualquer 
riorrila 9e. natureZa administrativa, caber-lhe-ã o veto 
constitucional. - -

Esta ê a razão pela qual, corno Lfder do PDS, dei 
apoiô ao projeto de lei. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 6• SESSÃO, EM 7 DE MARÇO DE 
1985 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

I.Z.l- Leitura do projeto 

Projeto de Lei do Senado n~' 8/85, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que modifica dispositivo 
do Código Nacional de Trâ_n.Sito (Lei Il.l' 5.108, dei 21 
de setembro de 1966Y,-de modo a estabelecer a facul
tatividade do uso de cinto de segurança nos veículos. 

1.2.2- Discursos d-o -Expediente 

SENADOR ROBERTO SATURNJNO, como 
Lfder do PDT- Problema da dívida externa brasilei-
ra. 

SENADOR NELSON CARNEiRO- Greve dos 
fiscais sanitãrios do Ministério da Àgricuifuia. Gra.:. 
vidade da situação de Parati-RJ, castigada pelas en
chentes. 

SENADOR CID SAMPAIO- Diagnóstico dil.si:-
tuação econômica de nosso País. -

SENADOR SEVERO GôMES. pela Liderança
Instauração de CPI destinada a investigar denúncias 
da perda do- controle acionário da CVRD pela 
União. 

1.2.3.!....., Comunicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n~' 66/85 (n~ 

155(85, na origem), pila qual o Senhor Presidente da 
República, submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Companhia Vale do Rio Doce referente à 
con·cessão do direito real de uso de uma gleba deno~ 
minada "Serra dos Carajás" c_om cerca de 411.948,87 
hectares. 

-Recebimento do Oficio n~ S/8/85 (n~' 765/84, 
na origem), do Prefeito de Anápolis-GO, solicitarido, 
autorização do Senado Federal a fiin de que aquela 
Prefeiturã p-ossa cOn.tr<itã:i-o])ei-ação de crédito exter
no no valor de USS J.SOO~QOO,OO, para os fins que es
pecifica. 

$UMÃRIO 
1 .2.4 - ComuiiiCaçÕes 

- Dos Srs. Senadores comunicando seus desliga
mentos do Partido Democrático Social, para integra
rem a Bancada do Partido da Frente Liberal. 

- Do Líder do PDS, indicando os Sr-s. Senadores 
que comporão o colégio de Vice-Líderes. 

1.2.5- Leitura de projeto 

-Projet~ de Lei do -Senadq n"' 9;85, de au.toria do Sr.-~ 
~SenadO; Morvan Acayaba, que autoriza o Poder 

Executivo a considerar extintos os débitos fiscais das 
microempresas para com a Fazenda Federal e dã ou
tras providências. 

__ 1.2.6_- _Comunicação 

Da Bancada do Partido da Frente ~iberal, referen
te a indicação do Sr. Senador Carlos Chiarelli para 
Líder do Part_ido, .no Senado FederaL 

1.2. 7 - Requerimentos 

..::..:. N~' 9/85, de autoria do -sr. Senador -Humberto 
- Lucena e outros Srs. Senadores, solicitando urgência 

para o Proje~o de Lei da Câmara n~ 163, de 1984. 
::._ N? 10/85, de autoria do Sr. Senador H\lmberto 

_ Lucenã., sÕ!icitã.ndo-urgência -p_~ra o P~ojeto de Lei da 
Câmará n'''-281, d-e f983. -

1.2.8- Comunicação da Presidência 

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

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requérimentç. n"' 4/?5, solicitando, nos_termos 
do ~rt. :371, ã!í~ea c, do Regimento Interno, urgência 
para-~ Projeto de Lei da Câmara n~ 218/84: 
Complementar, que cda o Es~ado do -rocantins e de~. 
termirlB. Outras Providê!Jcias. Votação a~iada_por fal
ta de quorum. 

- Requerimento n~ 7/85, soli_citando a Consti
tuiçãO de CO!riíssão Parlamentar de-Inquê"rito desti
nada a investigar e aO~áffsar as _causas~ que determina~ 
ram a intervenção no Banco Sul Brasileiro S/ A e no 

Banco Habitasul S/ A. Votação adiada por falta de 
q__uorum.-

- Projeto de .Lei do Senado n~ 22/81, que dispõe 
sobie enquadramento de professores colaboradores e 
auxiliares de ensaio e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 26/78 (n~ 317/75, 
na Casa de origem), que regula o exercfcio da profis~ 
s#.o de Técnico em R~c;iiologial e dá-OUtras providên
cias: .riiscl!ssão encerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Cãmara n~ 45/79 (n"' 924/75, 
na Casa de oiigem), que isenta da C""Ontribuição ao 
Instituto Nacional de Previdência Social, como em
pregadoras, as entidades que prestam assistência mé
dica aos seus associados. Disc1,1ssào encerrada, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 26(79, que acres
centa parágrafo ao art. 517, da COnsolidação das 
Leis do Trabalho. Discussão encerrada, ficando avo
tação adiada por falta de_ quorum. 
---Projeto de Lei do Senado n~ 45/79, que acres~ 
centa e modífica a redação de dispositivos da Lei n~ 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço). Discussão encerrada, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. -

-Projeto de Lei do Senado n~' 2/80, que dispõe 
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fun
dações de ensino superior. Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada por falta de quorum . 

- Projeto de Lei do Senado n~' 207/83, que institui 
a Semana do Jovem e dá outras providências. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei dO Senado n~' 18/80, que dispõe 
_sobre a aposentadoria especial do músico, (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo-

- Prpjeto de Lei_ do Senado n~ 51/80, que revoga 
o _Decreto-~ei n~ 1284, de 28 de agosto de 1_973, que 
déclarou o Município de Anãpolis de interesse da Se
gurança Nacional e da outras providências, (Apre
ciaçãO pretiminar da constitucionalidade). Discussão 
sobrestada por falta de quorum, para votação do Re-
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Dirétor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 
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PEDRO AlVES RIBEIRO 
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querimento n~ 12/85,_ soliclümdo o reexame da ma
têria pela Comissão de Constituição e Justiça. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDE~I DO DJA 

SENADOR MORVAN ACAYABA - Inaugu
ração da primeira etapa da ACOMINAS, 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO, como Líder 
- Esclarecimentos sobre o posiclonaYnento -da Ban
cada do PDS com respeito a-Críação da CPI dos Ban
cos Sul Brasileiro e Habitasul. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES- Posicio
namento de S~ Ex• com respeito a instauração de 
CPis. 

SENADOR PASSOS PÔRTO - Recebiment!), 
por S. Ex•, da comenda Cônego Teófanes AugustO-de 
Barros, autorgada pela Assembléia Geral da Fun
dação Educacion_ald_o_Baixo São Francisco. Dísçur~ 
so pronunciado por S. Ex• como paraninfo dos 1icen~ 
ciandos de Letras, Estudos Sociais e Ciências da Fa
culdade de Formação de Professores de 19 Grau 9-e 
Penedo-A L. 

SENADOR ÁLVARO DIAS- Observações s-obre 
a pretendida ampliação de benefíciOs de previdência 
e de assistência ao trabalhador rural. 
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SENADOR NELSONCARNElRO-Apeloaau
toridades do Governo no sentido da adoção de medi
das tendentes à solllcào das dificuldades dos aviculto
res fluminenses-. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Relatório 
das atividades da XXIX Sessão da Assembléia Geral 
da ONU, na qual S. Ext- participou como observador 

_ parlamentar. 

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

2-ATADA 7•SESS.4.0, EM 7DEMARÇO OE 
1985 

2.1-ABERTURA 

22 "-.EXPEDIENTE 

2.2. f- Comunicação da liderança do Partido da 
Frente Liberal 

- Designação dos Vice-Líderes do Partido no Se-_ 
nado Federal. 

2.2.2 .......- requerimentos 

- N9--l3/85, de-Uigência para-a Mensagem n9 
61/85,_referente à escolha do Sr. Frederico Augusto 

Bastos para exercer o cargo de Conselheiro do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal. 

- N" 14/85, de urgência para a Mensagem n" 
4f85, referente à escolha do Doutor NilsQn Vital Na
ves para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Fe
deral de Recursos. 

23- ORDEM DO DIA 

~Projeto de Decreto Legislativo n9 12/84 (n9 
481_84, na Câmara dos J:?eputados), que aprova o tex
tO do S"egundq ·Protocolo Adicional à ConstilüiÇão 
da União Postal das Américas e Espanha, assinado 
em Manágua, a 28 dC. agosto de 1981. A provado. À 
Comissão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Mensagens nYs 61 e 4/85, effi regime d~-_urgên
cia, nos termos dos Requerimentos n9s 13 e 14/85, H
dos no Expediente.. Apreciadas em sessão secreta. 

2.5-DES!GNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. llNCERRAMENTO. 

3- MESA D!RETORA 

4 _.:._LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 6{1 Sessão, em 7 de março de 1985 
3~ Séssão Legislativa Ordi!1ária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli, MárioMaia e Alberto Silva 

ÃS 14 HORAS E"30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS." SENADORES: 

Jorge Kalume ~,:.Mário Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena - Rãimundo Parente- AloysiQ Chaves 
- Gabriel Hermes--:- Hélio Gueiros- João Castelo
Alberto Silva- He:_h1d.ig Nunes- Ahpir Pinto_-:- José 
Lins- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Fi-

lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Cid 
-SampaiO _: Guilherme Palnieira - Luiz Cavalcante
Lourival BaPtista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto~ Nelson Car
neiro-=- Roberto Saturnino- Morvan Acayaba ~ Fer
nando_Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito 
Ferreira- Henrique Santi!lo- Gastão MUller- José 

Fragelli- Saldanha Derzi -_Álvaro Dias -_Enéas Fa
·ria - JaisOn -Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir 
Vargas- Pectro· Siinon - Octávio Cardoso. 

()SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de p~e- ~ 
sença acusa o comparecimento de46 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ ~ 

S()b a prOteção de Deus iniciamos no-ssos trabalhos. 
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Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo_ Sr. I~'
Secretário. 

É lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1985 

":\1odifica dispositivo do Código Nacional de 
Trânsito (lei no:> 5.108, de 21 de setembro de 1966), 
de modo a estabelecer a facultatit·idade do uso de cin
to de segurança nos \'CÍculos". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' Qq 2~>do art. 37 da Lei n~>5.108, de21 de se

tembro de 1966 (Código Nacional de Transito), passa a 
vigorar com a seguinte redução: 

"~ 2~> Os equipamentos obrigatóriOs dos veícu
los serão determinados pelo Conselho Nacional de 
Trânsito que, outrossim. estabelecerá O u-So faculta
tivo de cinlo de segurança." 

An. 2<? Esta lei entrará em vigor- na data de sua 
publicação. 

Art. )'i' Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

A determinação, pelo Contran, de uso obrigatório de 
cinto de segurança só serviu para pfovOCar polémicas e 
irritação no povo, 

De fato, apesar de o Cóâigo Nacional de Trâitsito não 
prever tal obrigatoriedade, o Conselho N~cional de 
Trânsito tratou de estabelecê-la e exigí-la a partir do_ iní
cio do corrente aOo, sob a alegaçã-O de -;.•protege! a vida 
dos passageiros". - - - - - --

Entretanto, segundo pesquisas de opinião pública, efe
tudas por jornais, revistas e emissoras de rádio e televi
são, o povo· discorda e repudia tal decisão, 
considerando-a antipática, c011sfraniect0ra ~e deprTmeTt~ 
te, além de injusta e ilegal. 

Tais os motivos que nos conduzem a apresentar o pre
sente projeto que, modificando o texto do§ 2"' do art. 37 
do Código NacionaLde Trânsito, determinã ã fãCU]iativ-i
dade do uso de cinto de segurança. Nenhuma Outra mC
dida será tão benvinda quanto esta. --- -

Sala das Sessões, 7 de março de 1985 -Nelson Carnei-.•. 
LEGISLAÇÃO- CL'tADA 

C6digo Nacional de Trânsito 
LEI N• 5.108 

DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito. 

Art. 37. Nenhum veículo poderá s~r -licenciado o ou
registrado, nem poderá transitar em via terrestre, sem 
que ofereça completa segurança e esteja devidamente 
equipado, nos termos deste Códilo e do seu Regulamen~ 
to. 

...•........ ·~..,..,,.;·.r •• -.. -~ •. ·"-'• .. ~, .--......... ~.i •••.• -

. § JY Além da vistoria, que será- feita po~.-ocasião do 
licenciamento, poderão ser exigidas outras a critério da 
autoridade de trânsito. 

§ 2~' São con.siderildas, além de outros que venham a 
ser determinados pelo Conselho Nacional de Trânsito, 
como equipamentos obrigatórios dos veículos automo~ 
tores: 

a) para-choques dianteiros e traseiros; 
b) protetores para as rodas traseiras dos caminhões; 
c) espelhos retrovisores; 
d) limpadores de pára-brisas; 
e) pala intel-na de proteçào contra o sol, para ~otorís

tas; 
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f) faroletes e faróis dianteiros de luz branca; 
g) lanternas de luz vermelha na parte traseira; 
h) velocímetros: 
i) buzina; 
j) dispositivo de sina.lização noturna, de emergênci_a, 

independente de cirCuito e!étrlco do veículo; 
I) extintor de incêndio, para veíc.ulos de carga e trans

porte coletivo; 
m) silenciador dos ruídos de explosão do motor; 
n) freios de estacionamento e de pé, com comandos 

independentes; 
o) luz para o sinal-de "pare"; 
p) iluminaç:io da placa t.~ascir~ ~ 
q) indicadores lu-minosos de· mudarÍça de -dir!!ção, à 

frente e atrás, inclusive para reboques, carretas e simila
res; 

r) cintos de ,.,;.egurança pam a árvore de1ransmissão de 
veículos de transporte, coletivos e de carga:-

s)- pneus- que üfereçãm Condições rrlí~imaS de segu
rança; 

- t) registradores de velocidade, nos veiculas destinadas 
ao transporte de escolares. -

rÃs Comissões de ConstitliiÇàó i Justiça e de 
Transportes, Comunicações e Obras Piib/icas.) 

O SR. PRESibE~TE (José Fragelli)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões comPetentes. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Sa
turnino, como Líder. 

,().SR. ROBERTO SATliRNINO (PDT - Rl. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Pre§idente Srs. Senadores:_~ 

Volto hoje, nesta tribuna, ao tema sobre Q qual muito 
'tenho falado, para dizer que continua a me preocupar, e 
a me preocupar muito_, a questão da dívidii externa brasi
leira._Eu vejo es.sa questão como o mais grave, o mais 
difícil dos nossos problemas econômic.os.--~em cuja so
lução não teremos como conseguir a retomada do desen
volvimento económico que parece ser condição sine quan 
non para- o próprio desenvolvimen_to da paz social neste 

- País. Não creio, Sr. Presidente, que, a _continuar reme
tendo ao exterior quantia da ordem de seis a sete por 
cento do nosso produto interno, haja quil:lquer margem 
para uma retomada dos investimentos da nos_s_a econo
mia, __ capizc de levar a um surto de crescimento económi
Co em novos termos, com justiça social e com o atendi
mento das feivindicações bási'cas.do POvO. brasileiro. 

Preocupa-me, tamb~rn_, Sr. Presidente, sobremaneira, 
a percepção de que o novo Governo que vai se instalar e 
que pretende implantar a Nova República, preocupa-me 
aJiipótese de que o novo governo, o Governo de Tancre
do Neves, venha a mudar muito pouco, ou quase nada, o 

_ equacionamento desse problema. E fiz questàQ.de subir a 
esta tribuna e fazer este prommciamento, hoje, antes da 
posse do Presidente Tancredo NeVes, a fim de deixar re-. 
-~_trada a minha preo~upação _e as adyertências_que, 
-niã1S uma-=-vez---:- SirltO:~!Tie _Obrigado a fazer em nome do 
lnetr Partido . 

Estàli infOrmad-o, Sr~_P-residellte-e_8rs:-Senadores: doS 
-termos do novo -aC-qrdO, chamada Acordo Plurianual, 
que o Governo que termina o seu mandato, negociou 
com o Fundo Monetârio Internacional por exigência dos 
banqueirOs, nossos credores. O acordo foi todo negocía
ao· e Sif.i:ião foi assinado porque Õ Fundo Monetário In
ternacional não o quis, só não foi assinado porque o Di
retor _do Fundo Monetário Internacional declarou-se im-

- possibilitado, por falta de canfíança, de assinar qualquer 
acOrdo com as autor1dades Que para ele cairam no des
ci'éOJ~EaCabaram, de ver, de cair no descrédito com 
=ã)Yi"eSenfãção da tal sétima Carta -de Intenções, que fixa-

v a metas para 1984, carta essa que foi entregue ao Fundo 
Monetário Internacional depois que as próprias estatísti
cas oficiais jã haviam ultrapassado, de há muito, as me
tas fixadas na própria carta. E inacreditável a falta com
pleta de senso de responsabilidade, de levar a um orga~ 
nismo intern\l.Cional uma Carta de Intenções que fixava 
metas que o próprio Governo reconhecia como supera
das, ultrapassad<Js pela realidade das coisas. E diante 
desse fato lamentável para o País, mais um dos fatos la
mentáveis para o Pais, o Fundo Monetário decidiu que 
n~o assinaria mais nenhum acordo com as autoridades 
do Governo. que encerra o seu mandato e decidiu espe
rar pel<ls autoridades do novo Governo para firmar, en
tão, o acordO. Mas, peiÓ que sei, poSso estar equivocado, 
o acordo está todo negociado e teriu tido já a concordân-

- cia do Presidente Tancredo Neves, do Presidente que vai 
ser empossado. Segundo cOnsta até, o Sr. Francisco Dor
nelle~~ fut_uro Ministro da Fazenda, teria realizado uma 
viagem a Paris para declarar ao Sr. Larosiére, Dire.Lor
Superintendente do Fundo Monetário, que o futuro Pre
sidente estava .de acordo com aquele instrumento e que, 
se o Fundo Monetário o firmasse com o Governo atual, 
o futuro Presidente nada teria a opor. estaria em total 

·- CoOcõtdáncT.i.'-e respd[Íria ·rntegralmente as Clãusllfas 
constantes desse acordo. 

Isto, Sr. Presidente, não sei se é verdade. Não sei, mas 
há uma. verossimilhança nessa informação diante da Via
gem inexplicada do Sr. J?ornelles e diante das próprias 
declarações do Sr. Tancredo Neves, ao dizer que ele res
peitaria todos os acordos fírmados pelo atual Govenío, 
como a estimular que a assinatura fosse aposta agora, li
vrando a responsabilidade dele, mas ele declarando que 
respeitaria os cori1pron1issos assumidos. A mim me- pare
ce· grave,_ parece-me um erro do futuro Presidente Tan· 
credo Neves, como erro me parecem as suas declarações, 
da mesma ocasião-, frontalmente contrárias ã hipótese da 
moratória. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pessoalmente, acho que 
a moratória é a saída a que o Brasil vai ter que recorrer. 
Cõmpr'eendo que o futuro Presidente queira evitar a mo
ratória", pelo menos num priindi-o estãgio;·mas creio que 
foi um erro grave _de S. Ex' declarar publicamente que 
não lançaria mão da moratória, Essa hipótese da susp.en
são de pagamentos unHaterãl, pelo Brasil, deve ser uma 
hipótese colocada, pelo menos à margem, na mesa de ne
gociações, porque ê o nosso instrumento de barganha . 
Ao dar tal declaração, afastando completamente a hipó
tese, a· futUro Presidente TaÕ.credo Neves enfraqueceu o 
poder de barganha do governo brasileiro nessas nego: 
ciaç·a-es. Acho que cometeu um err<Je é importante que 
aqui, nesta tribuna. seja dito isso, para, quem sabe, o 
próprio Presidente reformular essa sua posição e com
preender que é importante deixar aberta a hipótese da 
moratória, para que os nossos credores sintam que há 
por parte do Brasil uma atitude mais decidida, uma ati
tude mais firme na defesa dos seus interesses e da sua so~ 
berania, a fim de que da negociação, possa resultar algu
ma colsã de mais interessante, de mais vantajoso e .de 
n1ais aceitável para o Brasil. Porque não é nem uma 
questão, a·essas alturas, de ser mais ou menos interessan
te oti-Vantaiq_so, m_as_ de Ser meSmo aceitável. Inace_itável 
é continuar remetendo 6% a 7% do Produto Interno Bru
to, sob a foi-ma de pagamento de juros, de comissões, de
spreads e tudo o mais, impossibilitando completamente 
qualquer tentativa de retomada do desenvolvimento eco
nómico bra<>ileiro. 

Mas, Sr. President~, tudo isso- que estou dizend_o cons
ta, sei, tenho lnformricões, mas não tenho confirmação. 
Mas uma coisa quero dizer aqui com toda clareza; espe-
(0 d0 futuro Presidente1 em consonância com aquilo que 
0 seu Partido afirmou aqui, por muitas vezes, neste Sena~
do, j!.!ntc;! con_osco; __ em co[Lsonân.cia com _9 pensamento 

- do seu Partido, com uma exigência do seu Partido em re-
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lação às autoridades l:J,Ue estão encerrando o seu manda~ 
to, espero que o Presidente Tancredo Neves, antes de 
acCitar qualquer acordo com o Fundo Monetário e apor 
a sua assinatura ou a de qualquer dos seus Ministros nes~ 
se instrumento, envie esse inStrumento ao Co_ngresso, en
vie ao CongreSso Nacional o futuro acordo plurianual 
com o FMI para que o Congresso o_analise, o examine e 
o aprove ou não, ou_ aconselhe e$1a ou aquela altefação 
para que saia realmente um instrumento legítimo. 

Se o PMDB, com muita razão, junto conosco, recla--
mou das vezes anteriores do a~:;ordo, que era de curto 
prazo, reclamou a mariínalizacão do Congresso Nacio
nal, agora, que é um acordo de Jongo prazo, que vai 
comprometer a economia nacional atê a década de 90, 
agora, então, seria giãvissimo que esse-àcordo não fosse 
examinado pelo Congresso Nacional. Tratawse de um 
tratado internacio_nal, dç um a.cordo _internacional extre
mamente importante para os destinos deste País, que vai, 
como eu disse,_ determinar todo um condic_ionamento da 
evolução económica do País, e é impossível imagin-ar 
possa ser firmado sem a audiê_ncia_do C9n_gresso NaciO
nal, sem a concordância do Congress:o_N acioilal. Do 
contrário, quem vai acreditar neste País ~m Nova Re
pública? QUem vai ac~ditar neste País_ em democracia 
implantada com o novo-Governo, o Governo civil do Sr, 
Tancredo Neves? 

Antes de tudo, queremos saber que acordo é esse,_ Te
nho, como eu disse, notícias, informações não confirma
das segundo as quais esse acordo que foi todo negociado 
-e só não_fo_í_ assina.do poi"que 6 Fundo Monetário não 
quis, mas que teria tído a própria luz verde, o próprio si-
nal verde do Sr. Tancredo Neves -pelas informações 
que eu tenho, esse acordo ê extremameotç lesivo, é mtiitó 
ruim, é pior ainda do q U.e os acordos anteriores. E por 
quê?- Pbrque consagra, aceita a interveniência do Fun
do Monetário como fiscal da nossa economia até o ano 
de 1991, mesmo sem aparte algum de recurso adicional. 
O Fundo Monetário não se compromete a dar nenhum 
aparte de recurso, os bancos iil.ternacionais não se comw 
prometem a dar nenhum a porte novo de recurso, dinheiw 
ro novo não, dependendo da vontade deles. Agora, o 
Brasil aceitaria, para ter a boawvontade do Sistema Fiw 
nanceiro Internacional, a interveniência do Fundo Mow 
netário no exam_e d.as nossas contas semestralmente, A Úw 
nica diferença é que, ao invés de três em três meses ter
mos aqui a Sr• Ana Maria Jul, teremos a mesma equipe 
de seis em seis meses, Grande vantagem teria ganho o 
Brasil! Mas teria assumido o compromisso de ter a inter
veniênc:ia, a presença do Fundo Monetário" examinahao 
as nossas contas até o a_no de 1991, 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, pelo que sel, não hã 
compromisso de a porte d~ rec_urso, não há compromisso 
algum quanto à redução de juros ou sequer a capitali
zação de juros, não há compromisso algum a não ser li
geira redução nos spreads, conforme foi concedido ao 
México, mas impondo ao Brasil o pagamento total de ju
ros e o início do pagamento das amortizações do princi
pal. Por conseguinte, um acordo extremamente pesado 
neste momento em que estamos observando novamente 
a tendência, a elevação das taxas de juros no merca-do in
ternacional, tendência que é iii evitável se transforme em 
reatidade, dada a continuidade da política económica do 
Sr. Reagan, do plano armamentista do Sr. Reagan, da 
política, enfim, de sugar para a economia norte
americana todas as disponibilidadeS de crédito no âmbi-
to internacional. _ 

É evidente que vamos ter uma sobrecarga já a partir 
dos próximos meses, e o compromisso do Brasil de pagar 
integralmente os juros e começar a amortização; aceifàr 
a intétveniência doF_undo_M_Q_n.!!tário Inte.rnacional at~ a 
década dos 90, a miro_m_e parece algo de absurdo, de ina
ceitável sob todos os pontos de vista. Acho que é uma 
exigência mínima nossa, de nós, Senadores, esta de espe-
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rar que o acordo com o f"undo Monetário Internacional 
seja s~b'!letido ao Congresso Nacional, seja analisado e 
votado pelo Senado Federal, porque se trata de um acor
do internacional muito mais importante do que d_ezenas 
ou c-entenas de outros sobre QS quais nós opinamos cor-
rentemente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo a dizer, é um 
assunto da maior gravidade, acho que continua sendo o 
condicionante mais restrito dos nossos problemas econô
micos, e é com muita apreenSão, esta que ê a verdade, 
que estamos observanifo os primórdios da orientação 
neste campo do futuro Gov~rno. 

Já me referi à atitude do Presidente Tancredo Neves, 
primeiro declarando-se frontalmente .contrário à mora
tória e depois mandando um recado ao Sr, Larosiére, de 
que estafiã de àcordo com esse Instrumento que deveria 
ter sido firmado, Acho que foi uma atitude extremamenw 
le errada, um gravíssirriõ erro do Prt:sidente e uma atítu
de que se tem atê de lamentar. 

Mas hoje, Sr: Presidente, abro os jornais e leio - ain
da que apresentado sem muito detalhe- a idéía, a su
gestão do futuro Presidente do Banco Central, o Sr. 
Lemgruber da "Fundação Getúlio Vargas", propondo a 
tese da capitalização dos juros, só que com um adenda 
que possibilitaria uma capitaHzação diferenciada por fai
xas, conforme a elevação da taxa de juros ultrapasse 
mais ou menos lO%. 

Sr. Presldente, Sr~-~ ~_enadores! desde log~.- quero emi
tir minl}a opinião pr-ofundamente contrária a esta idéia 
que apareceu aí- não sei se com ou sem a concordância 
ou o ápoiCfdo futuro Ministro da Fazenda e do próprio 
futuro Presidente- rnas o fato é que surgiu na imprensa 
Córrio sendo idéia do Sr. Lemgruber, do futuro Presidenw 
te do Banco Central. Primeiro lugar: acho que esta tese 
da capi~alização dos juros é, em si, uma tese extrema
men~e perigosa, eu diria inaceitâvel, para mim uma tese 
que não serve aos interesses nacionã.is; não serve, primeiw 
ro porque produz uma ilusória situação, um desafogo 
ilusório, como ·se o Brasil se livrasse da sobreCarga dos 
juros e se esquecesse de que o que ultrapassar o limite-es
tá sendo capitalizado nas mesmas taxas para engordar a 
dívida futura, jogando a responsabilidade para os futu-
ros governantes do País. -

É __ uma -a_titude irr~ponsável, uma atitude que cria a 
perigosa sensação de desafogo ilusório, que faz com que 
se afrouxem os rigores da polftica de contenção de im
portações e de estímulo às exportações, que faz enfim 
com que se produza, entre os credores, a sensação de que 
não têm importância alguma as taxas de juros voltem a 
s_ubír ao patamar dos 20%, porque o Brasil e, quem sabe, 
outros países endividados, estarianl com-o-limite de pa
gamento fiXado num determinado patamar e o excedente 
estaria sendo apenas capitalizado. Só que nôs corremos 
o risco de termos, em poucos anos, a nossa dívida multi
plicada para 200, 300, 400 bilhões de dólares, ninguém 
sabe como! 

É uma atitude irresponsável, é uma providência que 
produz a sensação de desafogo ilusório extremamente 
perigosa, e como que liberta o próprio sistema financeiro -
internacional para expandir, elev~r as suas taxas de juros 
9 _guanto quiserem,_ de vez_ que não estari~m impondo 
imediatamente aos países devedores uma sob~ecarga in
suportável para as suas economias. 

Adetnais, Sr'_,_Presidente, além da tese em si ser extre
mamente perigosa e inaceitável para mim, acho que o Sr, 

- L.em_gruber __ [o_i até muito infeliz ao fixar o pat~mar em 
10%. Por que JÚ%? Até então, quando eu ouviã falar de 
capitã.lização dos juros, ouvia falar em 6%, no máximo 
7%. Agora vem o Sr. Lemg_ruber e por ~nta própria faz 
a cqnc~são em nome do ~ais, dizenqo: "Nós podemos 
pagar até \0%". Ora, 10%, mais os spreads e mais a· dife
renciação da capitalização, porque não se capitaliza tudo 
que for excedente a 10%, mais 50% até II% e rt_~,-ai~ n~o s~i 
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quantos por cento, até \3%. É mais uma fórmula conce
bida nos laboratórios dos tecnocratas deste País e acaba, 
o Brasil, tendo pagar alguma coisa como \3%, 14% sobre 
a dívida, isto é 13 ou 14 bilhões de dólares sobre uma 
dívida de 100 bilhões., o que é absolutamente incompatí
vel com qualquer idCia de retomada do desenvolvimento 
neste País. 

Então, além de a tese da capitalização ser infeliz, o pa
tamar fixado e a chamada especulação, a imaginação do 
Sr. Lemgruber, na tal diferenciação, parece-me extrema
mente infeliz, e este, tudo indica, será o futuro Presidente 
do Banco Central. 

É isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nos preocu
pa; essa repetição dos mesmos caminhos, das mesmas 
atitudes, isso nos preocupa muito, E volto a dizer, pelo 
menos nós esperamos que possamos, os Senadores, apre
ciar este acordo antes que seja firmado pelas autoridades 
do Pafs. Esperamos que o Governo também tenha um 
pouco mais de decisão, de firmeza nessas negociações, de 
imaginação também, que não caia neste imobilismo, 
porque compreendemos quando se trata do Governo 
Delfim Netto, tudo bem- o Governo Delfim Netto era 
um Governo comprometido, a{, com os grandes interes
ses, com a corrupção internacional e todo mundo enten
de que ele aceite todas as imposfções e fique imóvel dian
te de muitas ·alternativas que poderiam estar sendo de
senvolvidas. 

Cito um eXemplo de alguma coisa que o Brasil deveria, 
a meu ver, estar fazendo: levantando, contestando, sob o 
ponto de vista jurídico, a legitimidade de grande parte 
desta dívida, por exemplo, na Corte de Haia, na Corte 
Internacional. O fato é que uma parte substancial dessa 
dívida, não sei, algo entre 25% e 30%, por conseguinte, 
algo entre 25 e 30 bilhões d_e dólares, deveu-se insofisma
velmente àquela elevação extraordinãria da taxa de ju
ros, que chegou a ultrapassar o patamar dos 20%, che
gou a 2!%; com mais o spread, o Brasil chegou a pagar 
24% de juros ao ano. Uma elevação da taxa de juros iilw 
teiramente imprevisível, na ocasião em que os contratos 
de finail.ciamentos foram firmados e, por isso inesmo, su
jeitos a um reexame sob a óptica do princípiOJurídicQda 
imprevisão. O princípio jurfríCo da írn.previsão ê um 
princípio legítimo, é um -princípio válido, que pode ser 
:nvocado pelo Brasil para contestar grande parte dessa 
dívida. Outras nações já recorreram a esse princípio. 

Creio que a Inglaterra e a própria Alemanha no pós
guerra, para se aliviarem de suas dívidas, recorreram ao 
princípio da imprevisão, alegando que fatos absoluta
mente imprevisíveis e absolutamente extraordinários ti-
nham ocoriidos depois da assinatura dos contratos de 
sua clivida. E que, em função desses fatos, o contrato fi
cava extremament~ oneroso para os seus países, que eles 
tinham que romper e romperam dessa forma. Então, por 
que o Brasil e os países devedores não levantarem esse 
mesmo princípio na corte internacional, contestando~ju
ridicamente a validade de pelo menos parte substancial 
dessa dívida, enfim, ter imagimiÇão, ter- realmente apli
cação no· enfrentamento desse problema, não ficar imo
bilizado ou marginalizado e a-ceitando, submisso, todas 
as imposições que rtos são trazidas por esses credores im
placáveis, na defesa dos seus interesses, que merecem um 
respeito neste País que ultrapassa a todas as regras _do 
bom senso e da própria imaginação. 

_O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Lembro a V. 
Ex~ que o seu tempo estã esgotado, 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Concluirei, Sr. 
Presidente. 

Imaginemos Srs. Senadores,- imeginem, não, é ver
dade!_ Saibam os Srs. Senadores que em todos esses esw 
tourOs financeiros, e tem havido vários deles 'neste País, 
em todos esses estouros, os créditos em moeda estrangei
ra, por conta da Resolução n9 63, foram honrados, mes-
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mo os créditos que não tinham o aval-formalmente ga~ 
rantidos pelo Tesouro. ús cr_eâores internacionais, os 
banqueiros internacionais fofam sempre tratados como 
credores privilegiados. Eles recebiam os seus crêditos, 
mesmo aqueles que não tinham o aval do Tesouro, e a 
Resolução nt~ 63, na sua quase totalidade, não tinha ga
rantia do Governo Federal, pois o Governo Federal pa
gou a esses credores ínternacionais. E agora, aí, no caso 
SUL-BRASILEIRO- preStem atenção, Porque os-em
presários nacionais podem ter, e certamente vão ter, os 
seus créditos cortados em função das disponibilidades do 
Banco, mas os créditos internacionais~ dos bancos inter
nacionais foinecidOS atravêS de Resolução n~' 63, esses, 
por analogia, por coerência Cõm o-qilé fcii praticado an
teriormente, podem ser pagõs, porque il6Scasos anterio
res os crêditos internacionais foram todos pagos, pelo 
Governo brasileiro, como se o Governo tivesse avaliza
do, quando na realidade não havia esses créditos. 

O Sr. Luiz Cavalcante_:: Permite V. Ex' uma breve in
tervenção? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -~Com muito 
prazer. Estou encerrando, mas não poderei deixar de ou
vir o aparte de V. Ex'. 

O Sr. Luiz Cavalcante ---v. Ex' há pouco taxou de 
implacáveis os nossos credores_ Muito justa a sua adjeti
vação. Porque um deles, a Sr• Margareth Tahcher, Ch_efe 
do Governo Inglês, na reuniã6 dos 8 mais ricos pafses do 
mundo, em Londres, em junho do ano passado, disse 
simplesmente isto: "'Os pafses devedores que vendam 
suas riquezas e paguem suas dividas. Fora disso não hã 
nenhum ac_ordo possível". 

O SR. ROBERTO SATURNINO- É isso, Senador 
Luiz Cavalcante. O que vamos fazer, nós brasileiros, 
diante de uma atitude dessa senãO contestar n8.s corte~ 
internacionais, nos organismos internacionais, a legiti
midade de grande parte dessa dívida? 

Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Senadores para 
um estudo que me chegou às mãos, do Instituto dos Ad
vogados Brasileiros- estudQjurfdico, muito bem elabo
rado, cujos autores são os Drs. Júlio_ César do PradÕ LeiK 
te, Benedito Calheiros Bonfim e Eugêltio Haddock Lo
bo, três juristaS, três advog.lCfOs de grande renome, de 

·grande prestigio no Rio de Janeiro, que elaboraram esse 
trabalho a respeito da possibilidade de utilização da tese 
da imprevisão, no· caso da dívida brasileira, para que 
haja uma contestação, também sob o ponto de vista jurí
dico, deste assunto, em organismos internacionais. 

Se tudo resultar infrutífero, se não houver receptivída
de nesses organismos inteinacíOilais, se não houver re
ceptividade por parte dos banqueiros, dos pafses ban- _ 
queiras e dos Governos dos pafses banqueirOs; se a in
sensibilidade for total, se essa atitude da Sr• Thatchet foi 
uma atitude generalizada por parte de todos os nos_S<?S 
credores, aí, Sr. Presidente e Srs. SenadOfes, não nos fes
tarã outra alternativa senão uma atitude unilateral ~e 
suspensão dos pagamentos e, por isso mesmo, foi Imiità 
pouco construtivo, lamentável mesmo que o Presidente 
Tancredo Neves tivesse dado, desde logo, essa decla
ração que já enfraquece desde logo - declaração fronK 
talmente contrária à moratóría o nosso pOder de barga
nha. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, manifestando a 
minha preocupação profunda, ainda uma vez mais, 
sobre este tema da nossa dívida externa. (Mui to bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder Nélson Carrieiro, para uma breve 
comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma 
breve comunicação)- Sr. Presidente, queria deixar nos 
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Anais do Senado1 um apelo para que se ponha fim a essa 
gr_eve que atinge todo o Serviço de lnspeção Federal, 
co-m-griveS prefulzõS pãra a sa~de do consUmidor e com 
reflexos, inclusive, na exp~rtação de produtos brasilei
ros. No aao passado, um projeto aprovado pelo Con
gresso dava sol_ução à.sitl,lac;ão q'te_hoje_S:e_ ~eclarna. No 

-entanto, esse projeto foi vetado e a situação aí está. Daí, 
o apelo que c!ndereço ao Poder Executivo para que se 
apresse em solucionar esse grave problema que afeta não 
só a econdmia mas, em especial, a saúde do povo brasi-
leiro. · _ 

Finalmerite, Sr. Presidente, quero incorporar aos 
AnaiS, pa~a fazer um apelo ao Sr. Minstro dos TransPór_~
tes e ao Si-. Governadoz: d_o_ Estado do Rio de Janeiro, te
legrama que recebi do ~residente da Associação Comer
cia( e Industrial de Parati, no Esta~o dp Rill_de Janeiro, 
Sr. Dalcir Ramiro. O Município de Para ti ê um dos tom
bâdos como pati-in1ônio histórico do Brasil e da Huma
nidade. 

Q_ texto ê o seguinte: 
Telegrama 
Senador NelsOn Carneiro 
Senado Federal 
Brasília(DF 
· Municipio Paraty situação desesperadora pt To-

das ligaçoes rodoviarias com cídade Rio de Janeiro 
interrompidas pt Abastecimento seriã.mente 
ameaçado pt Populaçao et comercio estado cr:itico 
eq16Ssilii_lidades grave colapso social pt Solicitamos 
sua iriterferencia }unto Ministerio Transportes pt 
Governo Est:ido Rio pt Saudaçoes pt Asso

ciaçao Comercial Industrial Paraty pt Dalcir Ra
_miro pt Presidente 

Desta tribuna endereço este apelo não só ao Minis
tério dos Transportes, mas também ao Governador do 
Estado do Rio de Janeiro. 

- Era o que eu tinha a dizer nesta intervenção que, 
como sempre, é brevfssiina. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.) 

-S--Ei' não está presente. 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

OSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA~ 
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

_O-SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Por delegação 
da. Liderança do PMDB, concedo a palavra ao nobre Se
nador Severo Gomes. 

O Slt. SEVERO GOMES (PMDB- SP~ Pronuncia o 
s~guintC-diSCurso.-Sem revisão do orador.)- Sr. Presi

- dente, sRs. Senadores: 
Em dezembro do ano passado, no penúltimo dia da 

Sessão Legislativa, fiz um discurso, nesta Casa, "alertan
do sobre os riscos q_ue corria o TesourO dé perder o _con
trole acionãrio da Companhia Vale do Rio Doce. 

-Posteriormente, aprofundei o conhecimento a reSpeito 
do assunto e hoje venho apresentar um projeto de reso
luçãÕ para a ctiação de um~ Com.issão Parlamentar de 
Inquérito, que procurei justificar da segriíriie maneira: 

A União correu o risco de perder o controle acionário 
da Companhia Vale do Rio Doc.e, no primeiro semestre 
de 1984, de acordo com documentos oficiais do goverrio. 
Entre eles, os seguintes: 

l -Em 16 de maio de 1984, o Ministro Ernane Qal
vêas dirigiu o Aviso· nl' 307 ao Ministro Delfim Netto; 
alertando para o fato de que "a União corre sério riscO 
de ver comprometida sua posição dominante no capital 
da Companhia Vale do Rio Doce, em razão das sucessi
vas emissões de debêntures conversiveis em ações ... " 

2 - No dia 25 de maio, o Presidente em exercício da 
Coriljjilnhía Vale do Rio Doce, Euclides Triches, man-
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dou o telex n~' 556 ao Ministro Ernar1e Galvêas, solicitan
do medidas "que permitam à União adquirir e converter 
as debêntureS em nossa Tesouraria até 31-5 (um prazo de 
seis dias, frisamos nós) equivalentes a Cr$ 31,4 bilhões. 
Consideramos tal operação de fundamental importância 
para a preservação do controle acionário da Companhia 
Vale do Rio Doce pela União e Administração Indire
ta". 

Em 1979, no iníciO dO mandato do PresidenteJoão-Fi
gueired.n, 80,4% das ações da Companhia Vale do Rio 
Doce pertenciam ao Tesouro, 4,5% às autarquias e 15,1% 

. _se encontrayam em poder do público. Em fins de maio 
-de 1984, a Posição do Tesouro havia baixado de 80,4% 

para 50,8% e, -no mês corrente - março de 1985 --a 
União deverá desembolsar Cr$ 58,1 bilhões para não 
perder o controle acionário da empresa. 

A erosão do controle acionário da União deve-se à 
emissão de debêntures conversíveis em ações no montan
te de UsS _250 rriilhÕes, dOs- quais apenas USS 190 mi
lhões foram repassados ao público. 

Em troca de uma importância que corresponde à 
quarta parte dos lucros anuais da Vale, a díreção da em
presa alienou expressiva fração do seu patrimônio, que 
hoje poc!-e ser medido na escala das dezenas de bilhões de 
dólares, rt::alizando negócio altamente lesivo ao Tesouro 
Nacional. 

Além de malbaratar património da União, essa ope
ração abriu a possibilidade de que grupos particulares 
adquiram o direito estatutário de representação na Dire
toria dessa Empresa-, que, por lei, ê instrumento da poli
tica rriineral do País. 

Tendo em vista a graVidade_dos fatos expostos, reque
remos a constituição ~de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar o risco de perda do controle 
acionário da Campanhia Vale do Rio Doce pela União, 
a dimensão da perda de património da União em função 
da emissão das debêntures e a condução da política mí
_neral. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1985. 
Sr. Presidente, o requerimerito jâ conta cOm a- assina

tura de 36 Senadores, maís da metade dos Srs. Senado
res~ 

- Esto_u entregando à Mesa um requerimento com o 
projeto de resolução, para que seja submetido ao Ple
nário. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Assim que V. 
Ex• encaminhá-lO, a Mesa tomarâ as providências Tegi~ 
mentais. · 

O SR. PRESIDENTE (Mãr:i-o Maia) --A Presidência 
recebeu a Mensage_m_n~" 66, de 1985 (n~'l55/85, n-a -Ori
gem) de 6 do correó.te, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos te~t:rtos do pªrãgrafo único do artigo 171 
da Constituição, S-Ubmete à deliberação do Senado Fede
ral pleito da Companhia Vale do Rio Doce referente à 
concessão de díreito real de uso de uma gleba denomina~ 
da "Serra dos Carajás" com cerca de 411.948,87 hecta~ 
res~ 

De acordo com _o disposto no artig9 408 Qo Regimen
to lntc!rno, a matéria será encaminhada à Comissão de 
Legislação Social, que formulará projeto- de resolução, 
concedendo ou negando a medida pleiteada, indo, a se
gUir, às Comissões dé Constituição e Justiça e de Agri
cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A Presidência, 
recebeu, do Prefeito Municipal de Anápolis (GO), o Ofí
cio n9 S(8, de 1985 (n9 765(84, na origem), _solicitando, 
nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, ~u
torização do Senado Federal a fim de que aql:!_ela prefei
tura possa contratar operação de crédito externo no V?-
1õr de USS 3.500.000.00 (três milhões e quinhentos mil 
dólares) para os fins que especifi-ca. --
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A matéiia--fiCurá agU.Ui'dando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementaç~o doLdocumentos necessárioS. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. ]"'-Secretário. 

São lidas as seguintes_ 

Senhor Presidente. 
Comunico'·:.r Vossa _Excelência que em 27 de fevereirO 

do corrente desliguei-me do Partido_Democrático Social 
e pnss-ei a integrar a Bancada do Partido da Frent_e Lihe~ 
ral. 

Sala das Sessõ_es~-7 de. março de 1985~- Albano Fran
co. 

Senhor Presidente. ___ _ 
Comunico n Vossa Excelência. que, em '21 /02/85 

desliguei-me do Partido Democrático So_cial e_pas-_sei a 
integrar a Bancada do Partido da Frente LiberaC -

Sala das Sess.õe.s, 7 __ de_m~.ç:o_ de 19.85., José_Lins. 

Senhor Presidente~ 
Comunico n Vossu._Excelência que, em 27-2--85-de 

1985, desliguei-me do Partido Democrático Social e pas
sei a integrar a Bancada do Partido da Frente_ Liberal. 

Sala dus Sessões, 7 de março de J 985. - Clan_djpnor 
Roriz. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Ex_ce]ê_ncia que, cm 27-2-85, 

desliguei-me do Partido Democrático S:oclal, e -paSSei a 
integrar a Bancada do Partido da Frente Liberal. 

Sala das Sessões, 7 de ma-rço de 1985_- Eunice Michi~ 
Ies. 

S_enhor Presidente, 
Comunico- <i Vossa Excelência que, em 27-2-83, 

desliguei-me do Partido Democrático Social, e passei a 
integrar a Bancõ:lda dQ Partido da FrefJ-te Liber_a_l. 

Sala das S~ões, 7 de rilarço de 1985.- JoãO Lobo. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, ·em 27-2-85, 

desliguei-me do PartiçiQ _Democrático Social, e passei a 
integrar a Bancada do Partido da Frente Liberal. 

Sala das Sessões,_7_demarço de 1985.- Carlos Lyra. 

Senhor Presidente, 
CQmuniCO a Vossa Excdênciã qui, em -27-2--85_, __ _ 

desliguei-me do Partido DemocráticO Social, e passei a 
integrar a Bancada do Partido da Frente Liberal. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1985. - MacCondeS 
Gadelha. 

Senhor Presidente 
ComuniCo a Vossa Excelêncía que, em 27 d~ fevereiro 

de 1985 desllguid-me do Pl:lrtido DemoCrático Soda! e 
passei a integrar a BanCada do Partido da Frente Libe-
r<ll. -

Sala das sessões, 7 de março de 1985.- Senador Car
los Chiarelli. 

_SJ;:nhor Presidente 
Comunico _a Vossa ExCoelência que, em 27 de fevereiro 

de 1985 desliguei-me do Partido Democrático Social e 
passei a integrar a Bancada do Partido da Frente Libe- _ 
rui. 

Sa.la das sessões, 7 de março de 1985.- Senador Jorge 
Bornhausen. 

S~n_hor Presidente 
Comunlço-a·Vos:sa Excelência que, em 27 de fcvcrclro 

de 1985 desliguei-me do Partido Democrático Social e 
pnssei a integrar a Bancõ:lda do Partido da Frente Libe
ral. 

Sala das sessões, 7 de março de 1985. - Senador Luiz 
Cavalcante. 

Senhor Presidente 
Comunico a Vossa Excelência que, em 27 de fevereiro 

de 1985 desliguei-me do Partido Democrático Social, e 
pass-ei a integrar a Bancada do Partido da Frente Libe
ral. 

·Sala das sessões, 7 de março de 1985.- Senador Mar
co Maciel. 

Ô- SR. PRESIDENTE (Mário -Mai~) ___:AS ~omuni~ 
cações lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que Vai ser lida pelo Sr. 1<?
Secretário. 

É lida a _seguinte 

&celentíssimo St:nhor Presidente do Senado Federal 

Nos termos do art. 64, § 2Y do Regimento Interno, te
nho a honra de comunicar a Vossa Excelência que indico 
para a função de Vi~ Líderes do Partido_Democrãtico 
Social, os seguintes_ Senadores: 

-Jorge l<alume 
- Moacyr Dt,tarte 
-Raimundo Parente 
-=- Jutahy Magalh~es 
-""""-Octávio CllrdOso 
Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de alto 

apreço e consideração. 
Sena-do Federal, 7 de março de 1985.- Aloysio Cha

ves, Líder do PDS. 

Senhor Presidente, 
Comunico ã VoSsa Excelência que, ~ 27--:i..gf.--~- ---O SR. P_R_~lº~~TE_ (M~ií~- ~aia):: A _co,muni-. 

desliguei-me do Partido Democrático Social, e passei a cr:~çãcr lida Vai-à_ pUblicação. 
integrar a -BartGada do Põ:lrtido da Frente Liberal. SObre' a ffiesa,[irÕ}eto de lCt-qu~-val"ser lido pelo Sr. !"'-

Sala das Sessões, 7 de março de 19&5. 
7 

MiU_og SêcfetáriÕ .. - -~ _.,._ ~--~--- .-.... .. -

Cabral. 

Seilhor Presidente 
Comunico a Vossa Excelência que, ein 27 de fevereiro 

de 1985 desliguei-me do Partido Democrático Social e 
passei a integrar a Bancada do Partido da Frente Libe
ral. 

Sala das sessões, 7 de março de 1985.- Senador Gui
lherme Palmeira. 

Senhor Presidente 
ComunicO a Vossa ExcelênCia Cjo~ em 27 de fevereiro 

de 1985 desliguei-me do Partido Democrático Social e 
passei a integrar a Bancada do Parlido dõ:l Frente !-Lbe
ral. 

Sala dõ:ls sessões, 7 de março de 1985.- Senador Bene
dito Canelas. 

~~ lido o seguinte-

PROJETO OE LEI 00 SENAOO_No 9, OE 1985 
-- -

Autoriza o Poder Executivo a considerar extintos 
Os débitos fiscais das microempresas para com a Fa
zenda Federal, e dá outras ·providêricias. --

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a consi

derar extintos os débitos de natureza tributária das mi
croemprCsas, ~encidos ~té_a vi,g_ência da Lei Complemen
tar n9 048, de lO de dezembro de 1984, inscritos ou não 
como dívida.ativa, ajuízados ou não. 

Aft. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Março de I 985 

Justificação 

Através da Lei Complementar n"' 048, de 10 de de
zembro de 1984 e da Lei n"' 7.256, de 27_ de novembro de 
1984, foram eStabelecidas normas integrantes do Estatu
to d~ Microempresa, com medidas que beneficiam os es
tabcle_cimentos que se ajustem aos 'requisitos definidos 
nos mencionados diplomas legais. 

As__Leis_ _em apreço e ainda o Decreto n"' 90.880, de 30 
de janeiro de 1985, que regulamentou a última delas, me
receram a m_elhor acolhida por parte das classes produ~ 
toras do País, sobretudo entre os empresários mais mo
destos, que se contam aos milhares, distribuídos por to
dos os municípios de todos os Estados da Federaç_ào. 

Aos microempresórios cabe hoje acentuada preponde
rância na atividude_ econômica nacional, criando rique
zas_ e garnntindo trabalho a milhões de brasileiros. 

Dentre os benefídos em boa hora concedidos às mi
croempresas, destacum-se os estímulos de natureza fis
cal, através de isenções diversãs. 

Assim as empresas já existentes e aquelas que se cons
titui rem, uma vez enquadradas no Estatuto da Microem
presa, têm asseguradas vantagens incontestáveis, a ga~ 
rantir a sua eficiente continuidade. 

Por outro lado, a simples concessão de favores fiscais, 
j<i demonstra o reconhecimento, por p-arte do Poder 
Público, das graves senão íntransponíveíS dificuldades 
tribut:.íriõ:ls que sufocavam o pequeno empresário e, às 
vezes, o deixavam à margem da existência legaL 

Como corolário desse reconhecimentO, resulta a eVi
dência de que aquelas microempresas organizadas que 
vinham funcionando há anos, tiveram dificuldades gra

-ves que, mUitas- vezes, as levaram à insolvência ou a im
pontualidade no cumprimento das obrigações fiscais Ora 
eliminadas. 

Por cer_to em razão disso, é que a Lei Complementar 
n"'_ 48, de 10 de dezembro de 1984, no seu artigo 6"' assim 
dispôs: 

-Os Estados, o Distrito Federal, os -territórios 
e os Municípios poderão considerar extintos os dé
bitos das microempresas para com a Fazenda Esta
dual ou Municipal, de natureza tributária, Venddos 
até a data da vigência desta _lei complementar, ins
critos ou não, como dívida ativa, ajuízados ou não. 

Contudo, a norma b<Jixada pelo Poder Federal deixou 
de conceder às microempresas os mesmos benefícios que, 
em tão boa hora, autorizou os Est<Jdos, Municipios, Ter
ritórios e Distrito Federal a conceder. 

Há, assim, uma omissão, que atenta contra o princípio 
de isonomia e fere as regras básicas da justiça. 

Não" pode o Poder Público Federal autorizar aos ou
tros aquilo que ele deixa de fazer. 

P;;tra çorrigír a_ lamentável falha é que submetemos o 
pr~sent~ projeto qe_ lei à apreciação e deliberação do 
congreSsO Nacional. - - -- ----

Sala das Sessões, 7 de março de 1985. - Monan 
Aê~Ya~ii , .. ~ . 

(Às- Comissões de Constituição e Jusri(a e de Fi
nanças. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O projeto lido -
.será publicado e remetido às comissões competentes. 

-Sobre a mesa, comunicação que vai ser tida pelo Sr. }9-

Secretário. 
1:. lida a seguinte 

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Fragelli 
DD. Presidente do Senado Federal 

Nos termos do art. 64, § 19, do Regimento Interno, te
mos a honra de comunicar a Vossa Excelência que a 
Bancuda do Partido da Frente Liberal, em reunião reali
zado ein 6 do corrente mês, deliberou indicar o Senhor 
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Senador Carlos Chiarelli p:.li-a Uder do Partido, no Se-
nudo Federal. 

Sala das Sessões, 7 de marçO de 1985.-= Betiedito Ca
nelas - Guilherme Palmeira --Joio Lobo - José Lins 
-Milton Ci.bfal- Jorge Bornhausen- Oaudionor Ro
riz- Luiz Cal'alcante- Eunice Michiles- Carlos LYra 
- Marcondes Gadelha - Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

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

São lidos os Seguii11eS 

REQUERIMENTO N• 9, DE 1985 

Requeremos urgênCia, nos termos dõ art. 3.71, alínea c 
do Reg_imento InternO, para O-Projeto de ld da-Câmara 
n• 163/84. 

Sala das Sessões, 7 de marco de 1985.- Humberto Lu
cena- Carlos Chiarelli- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 10, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
c, do Regimento Interno, -para o PLC 28"1/83, que "dis
põe sobre a concessão do Benefício Auxílio-Doenca ap 
Trabalhador Rural", -

Sala das Sessões, 7 de março de 1985~- Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE- (Máilo -Mriía) ~ De aCofdo 
com o díspOsto no art. .375;-lrlCisêdii, âõ R.Cgimentó In
terno, os requerimentos lidos figuraiâo na Ofdcm do 
Dia d<l próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Márlo Mála)- A PresidêncTi 
convoca sessão extraordinária a reafizã:r-se hoje, às 18 
horas c 30 minutos, destinada à_ apreciação do Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 12/84. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SÉNADORES.-

Altevir Leal - Claudionor Roriz- Alexandre Costa 
- José __ Sarney - Milton Cabral - Marco Maciel -
Carlos Lyra - Moacyr Da \la - Alfredo _Campos_
Amaral Furlan - Mauro Borges- Biiledito Canerâs- -
Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli -

O SR. PRESIDENTE (Mário M<~:i<i.)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1 ~'-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 11, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alínea '".d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria conslllnte do item n~> 9 Seja submetida ao Pie· 
nârio em primeiro lugar. 

&lia das Sessões, 7 de março de 1985. - Nelson Car
neiro. 

O Sr. H"umfiei-to Lucena --i:fi. Presidente, peço a pala.:
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA(PMDB- PB. Pela 
ordem. A partir de hoje, com a comunicaçã_o feita à 
Mesa de que 14 Srs. Senadores do PDS filiam-se ao Par
tido da Frente Liberal que, por igual, indiEoU o se:u 
líder, o Senador Carlos Chiarem; mvdou a correlação 
de força no Plenário do Senado--FedCraC En-quanto nós 
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- ri~o formamOs o bloco da maioria que está sendo objeto 
de estudos pela Aliança Democrática, V. Ex~ realmente 
deverá tomar os votos por liderança, para, então com 
sua colheita, chegar ao resultado final âa votação. No 
caso- a Tnãioria, agora, ê representada pelo PMDB e pela 
Frente Liberal que compõem a Aliança Democrática no 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em votação o 
requerimento. 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS.)- A fa-
- vor-·aa inversão. ~ -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Como vota o 
líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - A favor da inver
-são. 

O SR. PRESIDENtE (Mário Maia)- Como vota o 
Lídc..-r do PFI,.? 

O_ SR. CARLOS CHIARELt.:l - A -favor da inver· 
são. 

O S-R; PRESIDENTE (Mário Maia)- Como Vota O 
[iJer d0PD1'? 

O SR. ROBE-RTO SA TURNINO -A favor da inver
s1'to. 

O SR. PRESID~NTE (Mário Maia)- Não se encon-_ 
tra presente o Líder do PTB. 

Está <.tprovado o requerimento. 

---0 SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO)- Sr. 
Presidente, requeiro verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Será feita a 
verificação solicitada. 

Antes, porém, a Presidência iiá suspender a: sessãO por 
àlguns minutos a fim de aguardar a chegada ao plenário 
dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(A sessão #suspensO. às 16 horas e I() minutos_, sen
do reaberta às 16 horas e 26 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está reaberta 
a sessãO~ Persistindo a falta i::le quorum, a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação requerida. 

O requerimento está prejudicado. 
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, em 

fase de __ votação, constituídas doS Requerimentos ·n<?s 
4/85- e 7/85; Projeto de Lei do Senado n" 22/81, ficam 
co':"_~ sua apreciação adiada para a próxim~ s~s_ão ordi-
riãría. - ~- --

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se ao 
item 4: 

Discussão, em turno únicci, do Projeto de Ler da 
Câmara n<:> 26, de 1978 {n9 317/75, na Casa de ori
gem), que regula o exercício da profissão de Técnico 
em Radiologia, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 34, 35 e 36, de I984;das 
Comissões: 
~De Saúde, favorável, com emenda que apre-

_senta _de n~> 1-CS; -
-de Legislação Social, favorável ao projeto e à 

· emenda da Comissão de Saúde, apresentando a 
Emenda n" 2-CLS; 

-de Finanças, favorável ao projeto e às Emen
das n9s 1-CS e 2-CLS. 

Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.) 
Não _haveiido_quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
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A Vcit<i.ção fica -adiada por falta de quorum. 

O SR: PRESIDENTE ([\.Ürio Maia) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto d~ Lei da 
Câmara n~ 45, de 1979 (n9 924/75, na Casa de ori
gem), que isenta da contribuição ao Instituto Nacio
nal de Previdência Social, como empregadoras, as 
entidades que prestãm assistência médica aos seus 
assoCiados, tendo 

PARECER.ES, sob_.n9s 30 e 3·1, de 1984, das Co
missões: 

_ --:-Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, contrârio. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item 6: 

Discussão, em piimeiro turno; do Projeto de Lei 
.do Senado n~> 26, de 1979, de autoria do Senador 
Orestes Quércia, ql!-e _acrescenta parágrafos ao art. 
5i7, da Consolida~;ãÜ das Leis do Trabalho, tendo 

PARECE.l_tES, sob n9s 184 e 185, de 1984, das 
Comissões: 

-:de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e -

- de Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Márío Maia)- Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto -de Lei 
do Senado n" 45, de 1979, do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta e inodifica a redação de dispo
sitivOS da Lei n~ 5.107, de l3 de setembro de !966 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), tendo 

PARECERES, sob n~>s 298 a 301, de 1981, das 
ComisSões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no me-rito, favorável, com 
emenda que apresenta; 

-de Legislação Social, contrário, com Voto ven
cido, em separado, do Senador Humberto Lucenaj 

- de Economia, contrário; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do 

Senador Mauro Benevides. 

Em discu~sâo_ o projeto e a emenda. (Pausa. 
Não ha,vendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiad-a por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item 8: 

Di~cussão, em priffieiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n'i' 2, de 1980, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a 
nom~ção das diril,ierites das fundações de ensino 
superior, tendo 

PARECERES, sob n's 747 e 748, de 1981, das 
Comissões: 

- De Constituição e Justiça. pela constituciona
lidade e juridicidade, com voto vencido, em separa
do, do Senador Moacyr Dal!a; e 

- de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Item 9: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado no:> 207, de 1983, de autoria do Senadof 
Nelson Carneiro, que instiluí a Seman2 do Jovem e 
dá outras providênci:.ls, lendo 

PARECERES, sob n<;>$ 429. e- 430, de 1984, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, pela inoportunida
de, com voto vencido, em separado, do Senador 
Guilherme Palmeira; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto em primeiro -turno. (Pausa~) __ 
Não havendo quem peça a paluvra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia) - Item 10: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliM 
minar da constitucionuiidude, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n~> 18, de 1980, de autoria do Senador lt<lM 
mar Franco, que-dispõe sobre a aposentadoria espeM 
cial do músico, tendo 

PARECERES, sob n~> 1.032;.de 1980 e n~> 415, de 
1984, da Comissão 

-de Constituição e Justiça- )I' pronunciamento: pela 
inconstitucio-nalidade; 

2~> pronunciamento: (reexume solicitado em ple
nário)- ·ratificando seu parecer anterior. 

Em discussão o Projeto quanto à constitucionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item II: 

Discussão, em primeiro turno (apreciaÇão preli
minar da _constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei -dQ
Senado n~' 51, de 1980, de__autoria do Senador Henri
que Santillo, que revoga- _o DecretoMlef n? 1 ,.284, de 
28 de agosto de 1973, que declarçu _o Município de 
Anápolis de interesse da Segurança_ Nitcional, e dá 
outras providências, tendo. 

PARECER, sob n'? 13, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justita, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido. do Senador Nelson 
Carneiro. 

Sobre a mesa, requerimento que_seiá lido pelo Si-~ IIi
Secretário. 

É lido o seguinte-

REQUERIMENTO N• 12, DE !985 

Nos termos do art. 310, alínea "b", do Regimento ln
terno, requeiro adiarilento da discussão do Projeto de 
Lei do Senado n'? 51, de 1980, que revoga o Decreto-lei n'? 
1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o Município 
de Anúpolis de interess.e__da SegurailÇa ~acional, e dá ou
tras providências, a fim de que seja encaminhado ao rce- _ 
xame da Comissão ·ae-COOstituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1985. - Henrique 
Sãntillo. 

O SR. PRESIDENTE (Márío Maia)- A votação do 
requerimento que acaba de ser lido fica adiada por falta 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Márío Maia) :- Esgotada a 
Ordem do D_ia. 

Há oradores inscritos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Concedo a-palavra ao nobre Senador MOrvan Acaya
ba. 

O SR. MORVAN ACA YABA PRONUNCIA 
_ D!SC{/RSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 

ORA DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O.SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, como Líder do 
PDS. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Entendo que é dever de minha Bancada_ esclarecer a 
opiniã~_ pública sobre_ o incidente de processo que tive
tnos hoje na votação da matéria c_onstãnte da Ordem do 
Dia. 

É que a imprensa anunciou que, hoje, entraria um re
querimento para a formação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito pam examinar as circunstâncias em que 
ocorreu a intervenção do Banco Sulbrasileiro, do Rio 
Grande do Sul. E çomo foi um companheiro de Banca
dÚ, do- PóS. que reqUereu a verificação ae votáÇão em 
outra matéria, oão desejava eu que este gesto do nosso 
companheiro de Bancada, legítimo e regimental, pudesse 
parecer qualquer manobra da Bancada do PDS para 
obstar a apreciação do requerimeõto de Comissão Parla
mentar de Inquérito. 

Devo dizer que a minha Bancada aprovou a inversão 
·de votaçüo, para que se apreciasse projeto do nobre Se
nador Nelson Carneiro. Diversos membros da Bancada 
subsc:_reveram o requerimento para formação da_ Comis
são Parlamentar de IncjUérito, como na minha Bancada 
também é questão_ aberta a_cr_iação do novo E[>tado de 
Tocuntins. 

Assim, não há, Sr. --rresidente, relação entre a anuryc-ia
da formação da Comissão Parlamentar de lnquêrito e o 
pedido de verifícução de votação feitO por u-m- compa
nheiro de Bancada. 

Certamente a matêria voltará a ser discutida e teremos 
a oportunidade de dizer que a intervenção no Banco 
Sulbrasileiro causou para o Estudo_ do Rio Grande do 
Sul <L mais profunda repercussão na sua sociedade, no 
nível de emprego, na economia agropastoril, na indús
tria, no comércio", -nos serviÇos, e, -como não poderia dei
xar-de ser. abalou profundamente a confiança que o cor
rentista, que o depositante deve ter nas instituições de 
crédito, riõS bancos. 

Mas.~ Sr. Presidente, se todos, no Rio Grunde do Sul, 
desejam que a intervenção não se convertá_-em liquidação 
extrlljudidal ou judicial, não quer dizer que tenhamos 
prcocupa-ç1ío em obstar qualquer tipo de investigação, 
quer por esta Casa, quer por outros processos. f: que en
tendemos, Sr. Presidente, que a última medida a ser to
mada é a liquidação do banco pela depreciação do seu 
patrimônio,-pelo aspecto ruinoso que depois adquirirá a 
negociação do seu a.tivo. 

Devemos desenvolver_ todos os esforços para encon
trar uma solução de reativ<lçào da instituição, sob outro 
controle, sob outro nome, mas aproveitando a sua pri
morosa_ estrutura material, a sua rede_ dissiminadá. em 
todo o Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, deseja
mos que se encontrem_ soluções alternativ_as, soluções de 
mercado p<ira que não se deprecie esse patrimônío imen
so do Sulbrasileiro e do Banco Habitasul. 

Assim, Sr. Presidente, gostaríamos, de dizer que a li
quidação imediata do Sulbrasileiro e do Habitasul, é a 
pior das soluções para a economia gaúcha, para os fun
cionários destas organizações, para os investidores, já 
que uma boa parcela dos passivos destes bancos pode ser 
coberta pelo valor intangível da existência da rede ou 
agências bem montadas, com experiência de mercado 
a5=-umulada_ao longo do.ú:mpo. ~.pois, necessário tempo 
para encontrar "solução de mercado já em andamento. 
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E preciso também que_."e dig<l, Sr. Presidente, que é ne
cessário prestigiar os demais bancos regionais e a rede 
ba_ncária nacional para que, nesta hora tão propícia às 
acusações e aos bo_a_tos, não peTca a rede bancária nacio
nal o seu_ necessário substrato de credibilidade. Mas, 
amanhã, por ocasião da vot_ação do requerimento da Co
missão Parlamentar. de Inquérito, voltaremos ao assunto 
para dizer das nossas preocupações com a salvação desse 
património verdadeiramente inestimável para a econo
mia do Rio Grande do SuL 

Muito obrigado a V. Ex~. (Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala
--vra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobro; Senador Jytahy Magalhães, para uma 
breve comunicação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. ~Para 
uma breve comuniC'dçào.) - Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas: 

Queria deixar bem claro, neste instante, que, por uma 
questão de princípio, venho assinando todos os requeri
mentos para instalação de CPis. 

Há muito tempo, venho d_efendcndo, nesta Casa, a 
tese d_t:__~ue todas as denúncias devem -ser apuradas, e, 
por isSo- rries:mo, tendo assinado ontem o- requerimento 
da V:a_le do ~io Doce, apesar de todo o apreço, de toda 
consideração que tenho com o Presidente, Dr. Elieze:r 
Batista da Silva,_ quero deixar explicita esta posiçãO de 
que jamãis recusar~i min_ha assinatura para a ínstau
ração de qualquer comissão, mesmo porque concordo 
com o Senador Roberto Campos que não deveria ser Co
missão Parlamentar de Inquérito, e sim comissão parla
mentar de averiguação, de investigação, de 'apuração, 
porque antes de se acusar, de se _condenar alguém, é pre
ciso provar a sua culpa. 

Venho defendendo riesta CaSa- _acredito que o Sena
dor Fábio Lucena se recorde de um debate que uma vez 
tivemos aqui -que, além do acusado, o acusador tam
bém deveria ter razões para responder pelo seu ato. Por
que, infelizmente, vemos, muítas v_ezes, que o acusado 
fica mal perante_ a opinião pública _e o acusador, depois, 
n9:o recebe_ punição alguma pelo seu ato irresponsável. 
Tenho defendido constantemente essa tese. E como tive 
até um certo constrangimento ontem ao assinar- e qua
se sempre, qUando assinamos esses requerimentos, a pes
soa que vai ser passível dessa averiguação tem logo a im
pressão de que a estamos condenando - e como tive
mos, repito, um certo constrangimento de assinar aquele 
pedido de averiguação da questão d:i Companhia Vale 
do Rio Doce, é que quero deixar claro aqui a minha po
sição, para constar dos Anais, de que não recusarei ja
mais assinar esse tipo de requerimento, embora não con
sidere que a instauração da Comissão de Inquérito já 
seja um prejulgamento de condenação, pelo contrário, 
pen-SO que- se n6s nos recusarmos a atender à solicitação 
de averiguação, estaremos duvidando da honJJrabilidade 
daquele que será-Passível dessa averiguação, porque para 
mim todos são inocentes até que a culpa seja comprova
da. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seiladores: 

Tive a honra de receber, no dia 15 de dezembro passa
do, na histórica e hospitaleira cidade de Penedo, Ala
goas, perante a Assembléia Geral da Fundação Educa
cional do Baixo São_ Francisco, a mais alta outorga da
quela benemérita instituição de ensino superior- a Co
menda Cônego Teófanes Augusto de Barros. No mesmo 
dia, paraninfei os licenciandos em Letras, Estudos So

-ciais e Ciências da Faculdade de Formação Oe ProfesSo
res __ de !I' grau de Penedo. 
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Na oportunidade, pronunciei o seguinte ciiscurso;-ql:l_e, 
pelos conceitos emitidos, merece a sua leitura neste Pie· 
nário por constituir o meu perisaménto àtual Sobre a rea
lidade do ensino em nosso País. 

"Pisei hoje o chão legendário da Cidade de Penedo 
com a emoção de quem, pela primeira vez, estivesse vol
tando às paisagens familiafes e Hricas de tempos da sU<i 
vida. 

Em verdade, por aqui passei váriaS vezes c:_omo técnico 
da então Comissão do V ate do SãO Francisco para fis~a
!izar a construção do seu cais, dos _armªzéns do porto ou 
para fiscalizar as máquinas agrícolas distribuídas pelas 
sUas várzeas ou pelas fazendas_do seu território: Mas, em -
outras ocasiões, _rondei a cidade em jornadas politicas 
memoráveis, feitas ao longo .do rio, a serviço do _povo~ 
das instituições democráticas brasileiras. _ 

Hoje, atravesso a fron~eira históifca dos dois Estados 
para o reencontro, como se esttvesse voltando,- não só 
com a emoção da lembrança dos tempos passados, mas 
sobretudo, _com_a alegria de compartilhar dessa festa da 
sociedade ribeirinha, que tem como_ sempre o cen~rio da 
secular cidade de Penedo. 

Creio que não houve, ao longo destes tempos de po
voação no BaiXo São Francisca_, nenhum fato de~ nature
za histórica, polífica, econômica-Ou sociál que iião ierlha 
tido sede em Eenedo~São, afinal, quatro sêculos de civili
zação desde quando numa rocheira do Penedo se firmou 
a defesa contra o domínio batavo ql!_e aqui_yiria a se lo
calizar com a presença inSigne -do bravo Príncipe Maurí
cio de Nassau. Sendo aqui o caminho natural pÚa a 
Bahia, sede do Governo Geral, além do pólo de irra
diação económica e povoação de larga- região de Ala
goas, Penedo foi, ao longo do tempo, o centro de deci
sões políticas e históric_as que engrandeceram a formação 
do Nordeste e fizeram a sua coesão_ social~ geopolítica. 

Sergipe, de onde venho, sempre teve relações políticas, 
sociais e econômicas profundas e permanentes com Pe-
nedo. 

A muito nobre, sempre leal e valorosa Pen_ed.o deu a 
Sergipe a sua maior expressão -intelectual de furis-ta e de 
diplomata, o Embaixador Francisco Inácio de Carvalho 
Moura, Barão de Penedo, para ser Depu_tado Geral pelo 
nosso Estado. E muito rriais, foi Governador _do Estado 
de Sergipe; o cientist.i penedeftse Manoel Joaquim Fer
nandes de Barros, homem de vida notável e _intensa, alu
no de Gã.y~lussa:c cOni alguns sergipanos e pioneiro das 
pesquisas agrícolas e miiteraiógicas. 

E, do outro lado do rio~ em- outro" Penedo igual a este 
assenta~se a valorosa Cidade de Vila Nova, Neópolís, 
que ê anossa testemunha permanente e singular do intei"~ 
câmbio pacífico, infinito e definitivo que une os nossos 
povos ao longo dos tempos pelos caminhos da história 
do nosso País. 

Esta noite, a Fundação Educacional do Baixo São 
Francisco me recebe, pelas ffiãos do seu eminente Presi
dente Maurício de Oliveira GOmes, do- fraternal ãmigo 
Dr. Raimundo Marinho, da sua Assembléia Geral e do 
seu Corpo Docente, para ~ paraninfia das t.ui"mas d(: 
1984 dos licenciandos em Letr.as, Estudos Sociais e Ciên
cias. 

Antes, no dia 15 de setembro passado, tive a honra 
distante de receber, pelas mãos do meu coestaduano De
sembargador luiz Carlos FonteS de Alencar, a Medalha 
Cônego Teófanes Augusto de Barros. 

Esta outorga, guardo no recôndito do meu cOra~ão 
como a mais importante honraria da minha vida. Ela é a 
homenagem que a Fundação faz a -um ffiodest~:)represen
tante de Sergipe, creio que--ao povO do meu- Estad~ e, 
quanto a mim, pelo que dedico de admiração e de estima 
a esta terra e a esta gente das Alagoas, a quem sempre 
procurei servir, pelo que eles representaram e represen
tam no processo de desenvolvimento e de grandeza da 
nossa Pátria. 

Estamos hoje a concluir os cursos de Professores em 
Letras, Estudos Sociais e Ciências deS"ta Faculdade. 

E o instante mais que propício pã-ra uma reflC:Xão crfti,:
ca sobre o momento de mudanças que o Brasil está assis-

DIÃ~RIO bO CONGRESSO NACION,AL (Seçào U) 

tlilQo. SobretUdo, Para examinarmos qual a melhor for
ma de mudança que in~essa ao_ País neste proc;es~o ~e 
mutação sócio-económica. 

Para issO, ê preciso-·comPararm.,.os a nossa Sociedade 
com as oUtras sociedades atuais. E preciso comparar o 
desenvolvjmento moderno com os seus ante_çedentes his
tóricos. 

O que distingue, nos dias de hoje, as sociedades desen- _ 
voividas -diS subdesenvolvidas e a civilização atual de 

~- su;~.s precursoras históricas, ê um fator que pode ser defi
njdo com- preCisão: é o desenvolvimento do "fazer" hu
mano. Desenvolve mesmo e adquire poder econômico a 

- Sociedade que co~nsegue concentrar vontade,_ energia e 
competênda-de organizaç~o na tarefa de fazer crescer a 
eficiêhcia, sofisticação e modirnizãção do. "fazer" de to
dos os seus cidadãos. 

É absolutamente inútil tentar substituir o aperfeiçoã.
rrierito deSse faior "e valor central da civilização moderna 
pelo aperfeiçoamento de quaisquer outros fatores e valo
res, mesmo que estes últimos tenham preponderado em 
~ívili~ações antri:iqies, _ _ _ 

Até a própria democracia_ é_imPosstve"l onde as compe
tencias mãxíffiãs e as cOillp~~ncias mínimas estão ·exage
iadaffiente distanciadas, onde pequenos grupos detêm 
todo o conhecimento, todo o know~how, e grandes mas
sas mantêm~se na ignorâncía e na inccirllpetência profis~ 
sional. Ou se rompe o círculo vicioso impõndo delibera
damente mecanismos de_ democratização do conheci
mento e do desenvolvimento da competência ocupacio
nal geral, ou não haverá_ democracia política. E muitos 
menos desenvolvimento sócio económico. 

Foi eS-se üpo de decisão que a elite japonesa criou o Ja
pão moderno, a partir de uma sociedade de estilo medie-
val. 

No plano internacional essa condição se torna absolu
tamente nítida. Ou se consegue, a qualquer preço, subir 
na competência do. "fazer", ou se pennan_ece escravo 
económico _permanente dos competentes, controlados 
pelas oligarquias que se a_liam à lógica do poder externo. 

No nosso Paí_s não tenlos mercado interno porque as 
rtias.sas não têm poder aquisitivo. As massas brasileiras 
não têm poder aquisitivo porque, não tendo compet_êg~_ 
cía ocupaciollal. fo-i possível submetê-Ias a ~:!ma lógica 
económica desprezadora da diversidade e eficiência ocuM 
pacionais que insuflam o merCado interno. Essa Iói:ica 
~conômica, que construiu o telhado antes do alicerce-de 
nosso ed-ifíCio_ d~, mercados, só po-de ser corrigida 
preparandó·se os illdivíduos, em cada município do País, 
para -perseguir~1;c:;-r nieio do crescime_nto da competência 
oCupacional, a'"a utó-_sUficiêriCia de suàs comunida-des em 
irisumos básicos de consumo. Só a partir do crescimento 
da _compet_énciaocupacional é possível restaurar a lógica 
de umã .economia iiltegr"al, desenvolvida do alicerce ao 
telhado, com todos os níveis de livre mercado plenamen
te aüvacios, a paitir-dos mercados ecÕllõmicos locais, ba
sicamerlt_e münÍcípU:is. A lógica ·ec-onómica do objetivo 
de auto-sufi~iêns!a, onipresente em todos os nívei.Sâi 
mercado, que não foi desmentida pelos teóricos da eco
nomia d-esde- Afi.Stóteles até os mais modernos, ao ser 
por nós aoà-ndonada, em beneficio das reservas de auto
suficiêricía dos outros, provocou a estagnação do nosso 
desenvolvimento ocupacional. E nos roubou a base 
sobre a qual se fundamenta o enriquecimento moderno e 
a possibilidade de uma democracia social. 

O povo brasifriífo preclsa despertar com menos slogans 
romântiCoS _e com rnaisJnteligência do mundo atual. E 
precis~ aco-rdar o_s seus p_olíticos, os seus educadores, os 
seus líderes c_om urp brado de exigência de ação objetiva 
imediata. Democracia não cai do céu. Democracia ê uma 
condição de vida cotidiana, difícil de construir, porque 
impOrta -na pai"tilha profunda e perrllanen~e de nossas ex
periências, para auffii!ntar a competência de todoS; e, em 
conseqUência, a competência de viQ_a cult\lral, çconômí
ca e po_lítica d_a sÇciedade. NãO haverá milagre algum 
Sem esse- reailsmo de construção trabalhosa, fundamen
tado, em todos os níveis, a partir de cada indivíduo e de 
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cada comunidade ou município deste Pais. Realismo de 
construção, centrado na _9cupação do braslleiro, incon
tornavelmente complexo e trabalhoi>o, mas- indispensá
vel,_ 

E esta a lição que passo hoje aos meus afilhados, se 
qu_eremos mes_t_no, para este País, paz, desenvolvimento, 
bem-estar social e democracia. E é por isto O meu apreço 
e o meu interesse pela Fundação Educacional d_o Baixo 
São Francisco. E_stá a"í_ ã. minha alegria e o meu conforto 
em v_er essa Faculdade de Formação de Professores de 19 
Grau de Penedo, preparando mais estas turmas, em Le
tras, Estudos Sociais .e Ciências, que irão pela margem 
do São Francisco ensinar a.. '"'fazer" às novas gerações 
que, por certo, ocuparão os espaços econ-ómicos e cultu
rais de __ nossa região. 
_. ~ iomeqsa a honra desta noite. Lego aos meus filhos e 
ao_s __ me~s netos a memória dessa festa de confraterni
zação cultural e social dos dois Estados. 

Aqui presentes, os pais, irmãos, filhos, amigos, autori
dades e sociedade civil do Vale do São Francisco, herdei
ros e sucessores dos bravos pioneiros que um dia acam
pã:ram ne~tãs en-costas e rriârge:ns promissoras com o ex
clusivo desigl].io de aqui construfrem a grande civilização 
são·franciscana que todos nós hoje noS orgulhamos. 

Vamos dar as nossas mãos em sinal de fé e união. A 
hora nos reclama confraternização. A Pátria está viven
do dias de ri-prCensão, mas também de esperança. Há 
uma população aí, marginal e carente, que precisa de 
nossa unidade e de nosso esforço. Nunca, em tempo ai· 
gum, o Brasil precisou tanto de todos para salvar os des
graçados do destino. Sorrias poderosos, potencialmente 
fortes, mas as injustiças estão aí reclamando a nossa luciM 
dez, o nosso patriotismo e o nosso espírito cristão. 

Vamos voltar às raízes da nossa formação: solidarie
dade, determinação e trabalho. 

Ao saudar os formandos desta noite, ao lhes agradecer 
a homenagem a mim prestada, ao reverenciar os dirigen
tes e professores da já tradicional Fundação Educacional 
do Baixo São Francisco e o povo de Penedo, desejo repe
tir o que me disse o Cardeal Dom Augusto da Silva, Ar
cebispo Primaz da Bahia, ao lhe receber na minha Esco· 
la, hã. 40 anos; "Em matéria de_bem querer é maiS fácil 
pensar do que sentir e mais fácil sentir do que dizer." 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt) 

-O-SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Ãlvaro Dias. 

~Q SR. ÁLVARO DIAS (PMD9- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Ne_ste crepúsculo de governo e de regime, mais uma 
ameaça paira sobre asjã tão afetadas e prejudicadas clas
ses rurais. Tanto sobre os. debilitados trabalhadores ru
rais, co_mo sobre os seus empregadores já sobrecarrega
dos _de exações fiscais. 

- Pretende-se, não_ se sabe a que critério, ampliar ou di
namiz-ar a prestação de previdênciã e- de assistência- ao 
tÍ"~balhador rural com maior volume de recursos, prove
nientes dos mesmos contingentes de contribuintes. Re
sultado Só possível com a eleYação das alíquotas de con
tribuição. 

É flagrante a impropriedade e inoportunidade desta 
medida, pois os produtores rurais, todos, ressentem-se e 
ãlnda_não se rec_uperaram dos impactos recessivos decor
renles das recentes políticas aplicadas ao setor. Em espeM 

- dai," quando--lu!am por ajustarMse_ à despropositada reti~ 
ra9a de"" su!>sídios ao crédito. 

Todas as nações desenvolvidas- sejam ou não expor
tadoras_ de produtos agropecuários - man-têm -algum 
tipo de sistel_l'la -de subsídios diretos à produção ou de 
isenções fiscais aos produtores. Todas procuram prote
ger a ativid-ade rural de suas incertezas ou das limitaçõ-es 
econômicas que sempre a assolam. Aqui, ao contrãrio, 
essas proteções e salvaguardas são inopinadamente reti
radas. 
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E mais, novOs encargos sãO imaginados. E exatamente 
pl!ra custear medidas destinadas a prestar serviços a que 
os trabthadores têm natural direito e a oferecer-lhes a de-
vida aposentadoria. Claro está que é necessário estabele-
cer fontes de recursos fiscais ou para fiscais para organi
zar tais serviços~ e isto já fo1 feito há JTLUito tempo. Cum
prir as normas de arrecadação é tudo quanto se pode es
perar que a· Gov-ernei_ faça. Se age de modo ineficíéilte 
neste aspecto, não se justifica que nova- norma ineficaz 
-e ainda por cima prejudicial- seja emitida para elidir 
a inefiCiê-iicia.-- ----- ---

Duas providências sã.o, portantO, cabíveis no mómen.: ---· 
to. A primiífa é uma UTiísSOria in"ãnifestação de repúdio e 
tais ameaças, vísando a sustar~lhe a concretização. OUtra 
é encaminhar ao GoVernO -que se empo"sSR dentro de 
poucos dias a ingente reivindicações para que de priori~ 
dade máxima à busca de soluções alternativas, que-indu~ 
si v e jáConstam dos documentos de sugestões aós progra
mas governamentais submetidos pelo PM D B e pelas en
tidades de classe do s_etor, à consideração do Dr. Tancre~ 
do Neves. 

De nossa parte engajamo-nos de_sde logo nesse m1,1ti~ 
dto de esforços para reencaminhar a questão sob novos 
enfoques e critêríos. t -pfeciso qui a Nova ReJ)úbfica es~ 
truture um novo e- eficaz sistema de previdência social 
rural e aperfeiçoe, de modo diverso, os programas de 
atendimento soc_ial e sanitário às populações rurais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._( Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa~ 
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs._Senadores: 

Recebemos do Sindicato Ruiar do Muiilcíj)IOOo Rio 
de Janeiro, representante da classe_dos produtores agro
pecuários daquela municipalidade, um substancioso e 
amplamente justificado memorial, demonstrando as dlfi: 
culdades quase insanáveis em que se encontra o setor c 
reclamando a atenção dos Ministérios da Agricultura, da 
Fazenda e do Planejamento. 

Essa ativid:ide era, há seis anos, uma das mais signifi
cativas, com uma produção de três milhões de francos 
por mês, investiinentos de trezentos milhões de cruzei~ 
ros, sendo cento e oitenta milhões de capital imobilizado 
e cento e vinte milhões de giro. ESse ciipitar i'epri!senúl
ria, em moeda atual, Cefci de dois- trilhões de cruzeiros. 

Para ver~se a magnitude desse investimento, basta di
zer que todo o Estado, com urna produção de 9 milhões 
de frangos por mês, apresentava um-investirilerito de qui
nhentos e quarenta milhões de cruzeiros, ou seja, em 
moeda de hoje, mais de três e meio trilhões de cruzeirOs, 
sendo, portanto, mais de um terço da produção de pro
cedência carioca. 

Entretanto_, a a tua! política econômica leVou os avicul
tores a desativar grande parte da produção, por inviabili
dade matemática dos custos de produção, enquanto o 
poder aquisitivo no mercado interno decaía, ccimo_reSõl
tante da política recessiva imposta à Nação. 
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retirando 56% do poder aquisitivo do sal?rio, que se re~ 
flete na redução da demanda de alimentos. Daí a necessi
dade de providências urgentes do Governo Federal, para 
salvar a avicultura brasileira. 

Era o que tinha a dizer, SI'. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa~ 
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista-~ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronuncia 
o seguinte _discurso~) ~ Sr:. _eresident~. Srs. Senadores: 

· soinente agora, depois da reabertura da- presente Sessão 
Legislativa, cumpro o dever de transmitir à Casa as mi-
nhas impressões da Trigésima Nona Sessão da As
senibléia Geral das_ Nações Unidas, encerrada em-Nova 
Iorque, no dia 19 de dezembro de 1984, da qual partici
pei como um dos observadores Parlamentares na Dele
gação do Brasil, designado que fui Pelo eminente- Presi
dente João Baptista Figueiredo. 

Os eminentes Senadores e Deputados que já tiveram a 
feliz oportunidade de _viver a experiên~ia de acompanhar 
pessoalmente, os trabalhos da Organização das Nações 
Unida:s principalmente ao ensejo das reuniões das suas 
memoráveis Assembléias ·aeraiS, podem melhor com~ 
preender e avaliar a importância _intríns-eca, as dimensões 
e os impactos_ dos seus res~:~Jtado_s, que repercutem, com 
maior ou menOr intensidade, em todos os 155 Estados
Membros da Instituição. 

Ninguénl ignora que, além do ComPlexo Sistema de __ _ 
organismos através dos qUais a ONU desempenha as 
suas atribuições, visando atingir os objetivos colimados 
pela Carta, que os define e limita, a Assembléia-Geral 
funciona como- uina espéCie de PârJamentO Mundial e 
órgãO Supremo_coordenadOrOe todas as aiivld3.Cfes, reã~ 
lizações e empreendimentos daquele vasto sistema,- em 
que se destacam os diversos Conselhos de Segurança, 
Desenvolvimento Econômico e Social, a UNESCO, a 
FÁO; para citar, apenas, alguns mecanismos bâsícos de 
atuação global, que supervisionam a rede àe múftiplas 
entidadeS vinculadas. -- -

Nesse contexto, a Assembléia~Geral avulta como o 
mais importante e vital foro, de natureza predominante
mente política, onde se examinam os problemas e sere
solvem as divergências ou conflitos emergentes dos 
Estados~Membros, cujos representantes se encontram, 

- tçdoS os anos, para um diálogo fecundo, gerador das so~ 
luções imprescindíveis à_ paz, à melhoria das relações in~ 
ternacionais e à normalidade do intercâmbio comercial, 
económico e cultural de interesse de todos os Povos. 

Para se_ verificãr a importância da 39f- Assembléia
Geral basta acentuar o número e a categoria dos seus 
participantes - ou seja, o comparecimento de 132 Mi
nistros de ExteriQr, 21 Chefes de Estado ou de Governo, 
e 12 Vice-_.pr~sidentes e Vice-Primeiro Min-istroS. 

Trata~se, efetivamente, do cenário onde se reúnem as 
principais lideranças poHticas e diplomáticas do mundo. 

Aspecto fundamental digno de relevo, se encontra na 
amplitude da agenda dos trabalhos, que nesta Trigésima 
Nona SessãSJ a~angeu cerca de_l40 itens relativos aos 
mais ímPCirtãn1es -problemas e conflitos existentes--no 
Oriente~ Médio, na Áfr1Ca, na Affiériea. Cefittãr e na ÁSia~ 

Na agenda da Trigésima Nona Sessão se incluiu uma 
ampla varieda~e de questões económicas, políticas, fi
nanceiraS e St)ciais, dentre as quais convém enfatizar os 
problema.s vinculados aos direitos humanos, à corrida 

Promoveu a classe sucessivas advertências, de 1977 a 
1% 1·; -às aulórida:des,- a- respeito da ·cnse~ -seril" resUltado; 
ocorrendo a desativaçào de uma atividade econõmica 
das mais expressivas, produzindo um prejufzo de mais de 
setecentos e quarenta milhões de cruzeiros ôC capitiil in~ 
vestido exclusivamente pela iniciativa privada. 

Como se sabe, a avicultura nacional estrUturou-se; itOS 
últimos cinqiienta anos, graças aos importadores de ge
nética, aos seleciõ-naaorcs-de matrizes, aosTnCUbadOfes e 
aos criadores de frango. Toda essa cadeia de produtores 
fica destruída se rompido o elo final, dos criadores de 
frango, base econômica fundamental de toda estrutura. 

_ _:_armamentista, ao gerenciamento de recursos globais, e 
os assuntos referentes à ecologia, à defesa do meio
ambiente, à energia e aos refugiados. 

Nesse contexto, quando o Governo passou a intefJSifi
car a exportação de milho e soja, voltando as çostas para 
o mercado interno, ocorreu o inevitável contraste entre 
custo e preço de comercialização das rações para a avi~ 
cultura, retirada daqueles dois cereaíS. DepoiS disso-, vem 
a imposição intransigente do ICM, com sua major-a-ção, 

Todas _essas questões provOcaram intensos debates, 
dos quais resultaram recomendações ou decisões cons~ 
trutivas .. 

Necessário se torna esclarecer que o Brasil vem sendo 
representado na ONU e naS Assembléias~Ge-raii, por fi~ 
guras eXponenciais que muito hoiiram a diplorrlacia bra
sileira. 
- Desde os primórdios do funcionamento da ONU, que 
o Brasil conquistou o respeito de todas as Nações pela 
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serenidade, equi!_íbrio e sensatez dos seus representantes 
e das posições assumidas, sempre evitando o radicalismo 
das atitudes extremas. A postura e a mentalidade dos di
plomatas brasileiros sempre se caracterizaram pelo dese
jo de cooperar e contribuir Para O encaminh.Únento pacf
fioo dos conflitos emergentes. 

Ao Brasil se reservou o privilégio de, todos os anos. 
abrir o-s debates gerais da Sessão da Assembléia-Geral. 

Fo_i -o que ãCO_nteCe!l no p~fssado, quando ó'MiniSirO 
das Relações Exteriõres, Embaixador _RamirO Saraiva 
Guerreiro, proferiu um notável discurso que tive a satis~ 
fação de fazer transcrever nos Anais do Senado Federal. 

Além da brilhante atuação do Minisfro Saraiva GuCi~ 
reiro, convém enaltecer o desempenho do nosso repre
sentante na ONU e membro da Delegação do Brasil na 
39' Sessão dii Assiffi-bléia~Geral, o Embaixador George 
Áh:ares Maciel, em virtude de sua ativa participação_ nas 
discussões sobre o Oriénte Médio, a questão da Namí
bia, e o Apartheid. 

NãO poderia deixar-de-menciofúir, neste instante, a va
liosa assíStência qUe me foi p-restada dur"arite miilha per
manência em Nova Iorque, pelo Embaixador George Ál
vares Maciel e seus auxiliares, como também a cordi"al 
acolhida que me foi dada pelo Embaixador Antônio 
Cantuária Guimarães, Cônsul Geral dO Brasil" em Nova 
loque, pelo Conselheiro Sérgio Eduardo Lemgruber, 
pelo Gerente do Banco do_ Brasil, Lino Otto Bohn, pelÕ 
Senhor Vicente Bonnard, Presidente da Câmara de Co~ 
mércio Brasil-Estados Unidos, e pelo Gerente da Varig 
no Aeroporto John Kennedy, Senhor Nelson Schimit. 

Aproveitando a mii)ha permanência nos Estados Uni~ 
dos, desejo referir-me à viagem a Washington, acompa
nhando o governador do Estado de Sergipe, João Alves 
Filho, nas visitas que fei ao Banco Mundial e ao Banco 
Interamericano d~ Desenvolvimento, c_om a finalidade 
especifica de obtenção de recursos financeiros - em~ 

préstimos para financiamentos destinados à execução de 
Projetas _de il)tercsse do Estado. 

Antes de encerrar estas considerações, desejo levar ao 
conhecimento dos Senhores Senadores um acontecimen~ 
to auspicioso pela sua repercussão e efetiva importância. 
Refiro~me à elt~ição do eminente Presidente do Banco 
Económico, Ângelo Calmon de &i, comQ ... Homem do 
Ano", pela Associação Brasileiro Norte-Americana de 
Comércio -entidade que congrega as mais expressivas li~ 
deranças políticas e empresariais dos dois países. 

Exatamente no dia do met,I regresso de Nova Iorque, 
ainda no_ Aeroporto, fui informado pelo Gerente do 
Banco do Brasil, Lino Otto Bohn, dessa eleição que 
constitui consagr.a<tora homenagem ao ex-Ministro da 
Indústria e dcf Comércio, e ex:~Presídente do Banco do 
Brasil, Ãngelo Calmon de Sã- personalídade internado~ 
nalmente __ conhecida e respeitada pela sua contribuição 
ao desenvolvimento nacional e ao incremento do inter~ 
câmbio e_conôrniço e comercial do Brasil com as nações 
amigas. 

Eram estas, S_enhor Presidente, as considerações que 
me pareCem Oportunas formular, à margem da Trigési~ 
ma Nona Assembléia-Geral das Nações Unidas, como 
urii dos Observiláoies Parlamentares que dela participa
ram. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos, anteriOrmente conVocada, a seguinte 

-ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno ú:nico, do Projeto de Decreto Le
gislativo n"' 12, de !984 (n"' 48/84, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o texto do Segundo Protocolo Adi~ 
dona! à Constituição da União Postal das Américas e 
Espanha, assinado em Manágua, a 28 de agosto de 1981, 
tendo 
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PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 927 e 928, de O SR. PRESlDENTE (Mário Maia)- Está encerra-
1984, das Comissões: da a sessão. 

--De Relaç-ões EXteiiores; e 
- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas. ( Lel'anta~se a sessão às 11 horas e 10 minutos.) 

Ata da 7~ Sessão, ·em 7 de março de 1985-

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÁS /8 HORAS E 30 MINUtOS, ACHAM-SE PRE
SE.VTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Márío Mãía- EÚniw 
ce Michiles- Fábio LuC"enã ~ RaiiTiundo Parente
Claudionor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
-Hélio Gueiros- Alexandre COsta- ]Oão Castelo___: 
José Samey- Alberto SiJva- He!vídio Nunes- A!w 
mir Pinto - José Lins - Carlos Alberto - Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar
condes_ Gadelha - Milton_ Cabral -Cid Sampaio -
Marco Maciel -Guilherme Palmeira -Carlos Lyra
Luiz Cavale<.tnte- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Jultihy Magalhães--:- Lomanto Jónior- Luiz Viana
João Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro -Roberto Saw 
turnino - Morvan Ac.ayaba - Alfredo Campos -
Amaral Fur!an- Fernando Henrique Cardoso- Seve
ro Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas --..:-e:;asião MUller
José Fragelli- Saldanha Derzi- ÁlvarO Dias- Enéas 
Faría --Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir 
Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octâvio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia)- A lista de pre
sença acusa o compaíecimento de 59 Srs~ Senadores. Ha
vendo número regimenta.!, declaro aberta a sessão. 

Sob a•proteção de Deus ínkiamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. III

Secretário. 

E lida a seguinte 

OF. GSCC-021/85 Brasfliã, 7-3-85 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que 

constituirão a Vice-Liderança do Partido da Frente Uw
beral, nessa Casa, os Senhores Senadores: 

Josê Lins - Milton Cabral - Claudionor Roriz -
Aderbal Jurema. 

Ã oportunidade renovo-lhe votos de alta estima e_dis
tinta consideração. 

Atenciosamente, Carlos Chiãrelli, Líder da Frente ~i
bera!. 

O SR. PRESIDENTE (Máfto Maia) - A comuni
cação !ida vai à publicilção. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
I "'-Secretário. 

São fidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 13, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termo_s do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para á Mensagem Presiden
cial n<:> 61, de 1985, submetendo à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Frederico Augusto Bastos para 
exercer o cargo de Conselheiro do Tribui1liTdé Contas do 

Presidência do Sr. MárioMaia 

Distrito. Ft:deral, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Conselhê"irO- JoSé \Vilm-Oerio Pinheiro de Assunção. 

Sala das Sessões, 7 de marÇo de 1985.- Aloysio Cha
ves....:.... Roberto Saturnino- Nelson Carneiro- Humber
to Lucena. 

REQUERIMENTO No 14, DE 1985 

Recjiterl!m~s urgência, nos termos do art. 317, illínea~b
do Regimento Interno, para a Mensagem Presidencial nll 
4, de 1985,_submeterldo à deliberação do Senado a esco
lha do Douto.J Nilson Vit~l N~1,1es para exercer o carg-o 
dc_Ministro-do Tribunal Federal de Recursos, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Adhemar Ray
iTI_uil_dO da ~!JV:a. 

Sala das Sessões,:7 de mar<,:o de 1985.- Aloysio Cba
\'es - Roberto Saturnino --Fábio Lucena, pela Lide
rança do PMDB - Nelson Carn,ejro. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
ril-entos que vêm de--ser lidos-S-erão objeto de deliberação 
após a' Ordem do Dia nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno úrlica. do. Projeto de Decre~ 
t.o Legislativo nll 12, de 1984 (n1148f84, n!!_ Câmara _ 
dos Deputados), que aprova o texto do segundo 
protocolo adicional à Constituição-da União Post"a1 
das Américas e Espanha,-aSsinado em Manágua, a 
28 de agosto de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 927 ~e
-o~ .928, .de.t98J_, __ da.s comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Puôli~ 

Em discussão. (Pausa.) 
-Não haverido quem j:Jeça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que· aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto i~â à ComisSão de RedaÇ'ào. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"' 12, de 1984 

- (N"' 48/84, na Câmara -dos Deputados) 

Aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional à 
Constituição da União Postal das Américas e Espa~ 
nha, assinado em Manágua, a 28 de agosto de 1981. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. I"' Fica a provido o texto do Segundo Protocolo 

Adicional à Constituição da União Postal das Américas 

e Espanha, Assinado em .Manágua, a 28 de agosto de 
1981_ 

~Ãrt. 29 Este Decreto Legi~lativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O_ _SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

- ~ Passa-se, agora, a votação, em globú, dos Requeri
mentos n"'s 13 e 14, de 1985, lidos no Expediente, de ur
gência para as Mensagens nlls 61 e 4, de 1985. 

Em votação os requerimentos. 
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovados. 
Aprovados os requerimentos, passa-se à apreciação 

das matérias que, nos tennos da alínea "h" do art. 402 
do Regimento Intern-o, deverão ser apreciadas em sessã.o 
secreta, 

Solicito aos Srs. funcionários as providências neces
sárias, a fim d_e que seja respeitado o dispositivo regi
mental. (Pausa.) 

(A sessão toma-se secreta às 18 horas e 40 minutos 
e ;·olla a ser pública ãs 18 horas e 50 minutos.) 

O _SR. PRESIDENTE (Mário Maia):--- Está reaberta 
a sessão. 

Nada mais-havendo que tratar vou encerrar a presente 
sessão. ~esi_gnandp para a_-sessão ordiária de_ amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA. 

Votação, em turno ú.nico, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 26, de 1978 (n9 317 j75, na casa de origem), que re
gula o exercício da profissão de técnico -em radiologia, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 34, 35 e 36, de 1984, das Co-
missões: 

-de Saúde, favorável, com emenda que apresenta de 
"1-CS; 

- de Legislação Social, favorável ao PrOjeto e à 
Emenda da Comissão de Saúde, apresen~ando a Emenda 
n'~ 2wCLS; e -

-de Fin~ças, favorável aq Projeto e às Emendas n11s_ 
1-CS e :fCLS. 

Votação, em turno ú.nico, dÕ Projeto de Lei da Câma
ra n'~ 45, de 1979 (nll 924/75, na éasa de origem), que 
isenta da contribuição ao Instituto Nacional de Previ· 
dência Social, como einpregadoras, as entidade_. que 
prestam assistência aos seus associados, tendo 

PAR~CERES, sob nlls-30_e 31, de 1984, das Comis-
sões: 

- de Legislação Social, Favorável; e 
--de Finanças, Contrário. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n~' 4, de 
1985, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves~ Nelson 
Carneiro e Roberto .Saturnino, solicitando, nos termos 
do Art. 371, Alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n~' 218, de 1984 -
Complementar, que cria o Estado do Tocantins e deter
mina outras providênci.is:-

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 7, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando 
a Constituição de ComiSsão Parlamentar de lnquêrito 
destinada a investigar e analisar as causas que determi
naram a intervenção no Banco Sul BrasileiroS/A e no 
Banco Habitasul S/ A~ 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 9, de 
1985, de autoria dos Senadores Humberto Lucena, Nel
son Carneiro e Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c, do regimento interno, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n~' 163, de 1984, quere
voga o Decreto-lei n~' 1.284, de 28 de agosto de 1973, que
declarou o município de Anã polis de interesse da Segu
rança NacionaL 

6 

Votação, em prirrleíio turno, do Projeto de Lei do Se
nado n922, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dis
põe sobre enquadramento de professores colaboradores 
e auxiliares de ensino e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 654 e 655, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e- Jurídicidade, e, no mérito, favorâvel, e 

- de Educação e CuftUra, Favorável. 

7 

Votação, em primeirO-fiifno, dó Projeto dC: Lei do Se-
nado n~' 26, de 1979, de autoria do Senador Orcistes
Quércia, que acrescenta parágrafos ao Art. Si? da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 
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PARECERESLso_b n~'s 184 e 185, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Juridicidade; e 

-de Legislação Social, favorável. 

& 

Votação, em primeiro turno, do Projeto d_e Lei do Se
nado n~' 45, de i979, do Senador Nefson Carneiro, que 
acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei nl' 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), tendo 

PARECERES, sob nços 298 a 30f;-de 1981, das Comis_
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constitu_ciona1idade 
e Juridicidade e, no _mérito, favorável, com_ emenda que 
apresenta de n~' l-CCJ; 

-de Legislação Social, Contrário, com voto vencído, 
em separado, do Senador Humberto Lu~_na; 

-de Economia, t.:ontrârio; e 
-de Finantas, contrário, com voto ven_c;ido do_ Sena-

dor Mauro Bencvides. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Qq Se
nado n~' 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos diri
gentes das Fundações de Ensino SuperiOr, tendo 

PARECERES, sob n~'s 747 e 748, de 1981, das Comis
sões:--

- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
eJ_uridlcidade, com voto vencido, em separado, da Sena
dor Moacyr Dalla; e 

-de Educação e Cultura,_ favorável_. 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n" 207, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que institui a Seinana do Jovem e d_á oy.tras provi
dências, tendo 

. - PARECERES, sob n~'s 429 e· 430, de 1984, das ComiS
-sões: 

-de Constituição e Justiça, pela ConstitUcionalidade 
e Juridicidade e, no mérito, pela inoportunidade, com o 

Março de J 9S5 

voto vencido, em separado, do Senador Gwlherme Pal
meira: e 
-~e Educação ~ Cultura, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitudorialidade_, nos termos do Art. 296 do regiffien
to intern.o) .• do Projeto de Lei do Senado n~' 18, d~ 1980, 
de: autoria do Senador Itamar França, que dispõe sobre 
aposentadoria especial do músico, tendo 

PARECERES, sob n~' 1.032, de 1980 e n9l:;l5, de 1984, 
da Comissão: 

- ~e Constituição e Justiça, li' Pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade; 2~'-Pronunciamcnto: (reexame soli
citado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior. 

12 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que revoga o Decreto-lei nl' 1.541, de 14 de abril de 
197T(Lei das sublegendas}, tendo 

PARECER ORAL, favorâvel, proferido em Plenário, 
du Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

13 

Discussão, em primetro turno (apreciação preliminar 
da ConstituciOnalidade, nos termos do Art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 51, de 
1980, de-autoria do Senador Henrique Santillo, quere
voga o Decreto-lei nQ 1.284, de 28 de agosto de 1973, que 
declarou o municípTO de Anápolis de interesse da Segu
rança Nacional, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 13, de 1982, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalida-

de, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 
_(Dependendo da yotação do re.querimento n" 12/85, 

do -Senador f:Ienrique- Santilto, de adiamento da discus- _ 
são para reexame -da Comissão de Constituição e Jus
tiça). 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerra
da a Sessão. 

(Lemnta-se a se.ssão às 18 horas e 50 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 8•SESSÃO,EM8DEMARÇ0 DE 
1985 

!.l-ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado nl' 10/85- \..Ompie-_ 
mentar, de autoria do Sr. Senador Affonso Camargo, 
que revoga o artigo 6""-da Lei Complementar n"' 42, de 
li' de fevereiro de 1982, que altera a Lei Complemen
tar n"' 5 de 29 de abril de 1970, (jue estabeleceu casos 
de inelegibilidade. 

- Projeto de Lei do S-enado n' 11/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o inciso 
IV do art. 496, acrescenta parágrafo único ao art. 530 
e modifica a epígrafe do CapítUlo IV do Titulo X do 
Livro I da Lei nt 5~869, de l~'deoutubro de 1973 (Có
digo de Processo Ci'Vil). 

- Projeto de Lei do Seriado nY 12/85, de autoria do 
Sr. senador Mário Maia, que altera o art. 91 da Lci iw 
4.737, de 15 de julho de !965 - Código Eleitoral 
-e dá outras providênciaS. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR PASSOS PORTO - Inauguração, 
em Sergipe-SE, da mina Taquari~Vassouras, destina
da à produção de cloreto de potássio. 

SENADOR OCTÁVTO CARDOSO- Conside
rações sobre a intervenção nos Bancos Sul brasileiro e 
HabitasuL 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder 
do PMDB --ObservaÇões -sobre a nomeação do 
novo Reitor da UnB. 

SENADOR GASTÃO MV!l~r- Dia Internacio
nal da Mulher. Primeira entrevista concerlida à Im
prensa pelo Dr. Tancredo Nevei.S, após sua eleição 
para Presidente da República. 

SUMÁRIO 

1.2.4- Requerimento 

N9 15/85, de autoria do Sr. Senador Humberto 
Lucena, solicitando a criação de Comissão Parla
rnçntar de Inquérito destinada a investigar os fatos 
que colocaram em risco o controle acionârio, pela 
União, da Companhia Vale do Rio Doce. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n'i 26/78 (n'i 317 /75,_ 
)'la ~sa de orígerri), que regula o exercício da profis
;ãÕ" de Técnico em Radiologia, e dá outras prOvidên
cias. Aprovado com emendas. À Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i 45/79 (n'i' 924/75, 
na Casa de origem), que isenta da contribuição ao 
Instituto Nacional de Previdência Social, como em
_pregadoras, as entidades que prestam assistência mé
dica aos seus associados. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Requet .. m::nto n'i 4/85, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n'i 218/84- Com
plementar, que cria o Estado do Tocantins e determi
na outras providências. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

- Requerimento n'i 7/85, solicitando a consti
tuição de ComissãO Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar e analisar as causas que determina
ram a intervenção no Banco Sul Brasileiro S/ A e no 
Banco Habitasul S/ A. Votação adiada por falta de 
quorum. 

....;. ReqUerimento n' 9/85, solicitando urgência 
para o Projeto-de Lei da Câmara n'l'l63/84, que revo
ga o Decreto-lei n'i' 1.284, de 28 de agosto de 1973, 
-que-declarou o Município de Anápolís de interesse-da 
Segurança _Nacional. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado_n' 22f81, que dispõe 
sobre ~nquadramento de professores colaboradores e 
aU.Xilíares Qe ef:tsino e dá outras providênciaS: v~
tação adiada por falta de quorum. 

- __ projeto de Lei do Senado n'i' 26/7<.7, 'i .. u;:: acres~ 
centa parágrafo ao art. 517, da Consolidação das 
Leis do Tfabalho. Votaçio adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Leí do Senado n'i' 45/79, que acres
centa e modifica a iedaÇao de dispositivos da Lei n'i' 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço). Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 2/80, que dispõe 
sobre a escolha e a n_omeação dos dirigentes das fun
dações de ensino superior. Votaçio adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado fl'i 207/83, que institui 
a Semana do Jovem e dá outras providências. Vo
taçiío adiada por falta de quorum. 

-ProJeto_ de Lei-do Senado n'i', 18(80, que dispõe 
sobre a aposentadoria especial do músico. (Apre
ciaçãO prelíminar da constitucionalidade}. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

~Projeto de Lei do Senado· n' 51/80, que revoga 
o Decr_eto-!ei fl\> 1.284, de 28 de agosto de 1973, que 
declarou o Município de Anápolís de intel-esse da Se
gurança Nacional e dá outras providências. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Discussio 
sobrestada por falta de quorum para votação do Re
querimento n'i' 12/85. 

-Projeto de Lei do Senad_o n9l39/84, que revoga 
o Decreto-lei nl' 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei 
das Sublegendas). Aprovado. Â Comissão de Re
dação. 

!.4- DISCURSOS APÓS Á ORDEM DO DIA 

SENADOKMÃR/0 MAIA- Diã Internacional 
da Mulher. 

SENADOfl LUJZ VIANA - H"omenage_m ao Dr. 
Lafayette Condê_ o_o momento em que se afasta do 
Conselho Federal de Educação. 
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LOURIV AL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor·Geral do Senado Federal 

NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

DirClor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

SENADOR CARLOS ALBERTO - Ctise da 
Universidade de Brasília. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Atuação 
desenvolvida pelo Secretário Executivo do Conselho 
lnterministerial do Programa Grande Carajás. 

SENADOR ALVARO DIAS- Reflexões sobre as 
perspectivas _de atuação:_do Congresso Nacional e do 
Senado Federal, em especial, na presente sessão Iegisw 
lativa. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -. Docu
mento elaborado pelo Ministério do Interior intitulaw 
do "A ação da CODEVASF no_]Jaix_o _S_ão Francis_cp. 
Sergipano". 

SENADOR ENEAS FARIA- Dia lntemaciqnal_ 
da Mulher. 

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

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SES
SOES ANTERIORES 

Do Sr. Gastão MUller, pronunciado na sessão c,le 
1'-3-85. 

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão 
de 5-3-85. 

3- RETIFICA:ÇÃO 

Ata da 233• ·se:ssã.o, realizada em 30wJlw84 

4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N"'s 29 a 30, 34 a 43 e 45 a 52, de 1985 

5- MESA DIRETORA 

6-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

SUMÁRIO DA A.Ta P;\. 234• SESSÃO REALIZA
DA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1984 

(Publicado no DCN - Seção II - de 1-.12-84) 

RETIFICAÇ0ES 

Na publicação do Sum.á"i'iõ~-feüã-no DCN- Seção 
II- de )wJ2w84, pãgina 4718, 3~coluna, incluawse por 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Março de 1985 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a l'esponsabilidade da Mesa do Senado Federo! 

ASSINATURAS 

Via- Superfície: 

Semestre 

Ano 

ers ~.ooo;oo 
.ers 6.ooo;oo 

Exemplar Avulso: Cr$ 50.~00 

Tiragem: 2.2_00 exemplares. 

omi~são!_ a pó~ o ite!f1_3_.~.4~~ Dls~ursos _do Exped_i:n
- te, o seguinte: 

3.2.5 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a- realizarwse 
hoje, às !8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

3.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câ_mara n"' 44/81 (n"' 
587/79, na Casa de origem), que veda aos veículos de 
comunicação de massa (rádio, televisão, cínema, jor
nais, revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro 
tipo de publicação) aceitar a autorização ou a veicu
laçào de anúncios e de comerciais que não sejam ne-
gociados, produzidos, criados, filmados, gravados, 
copiados- fmagem e som -por profissionais e em
preSâs- brasileiras. Aprovado. À Sanção. 

Projeto de Lei do Senado n"' 139/84, de autoria do 
Senador Nelson C<~rneiro, que revOga o·-necrét0-1ei 
n"' L54!, de 14 de_abril de 1977 (Lei das Sub(egen
das). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 10/81, (n5' 
1.529/79, na Casa de origem) que diSpõe sobre apo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
cOmbatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de- quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 53/77 (n"' 227/75, 
na Casa_d_e origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências.· Yotaçilo adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 65/79 (n9 
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviãria 
Federal a- s.e_us_O_c.upclntes. Votãçilo adiada por falta de 
quorum. 

- -Projeto de Lei da Câmara n"' 14/84 (n9 
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Consolidação das Leis do Trab<~lho, apro
vada pelo Decreto-lei n<:> 5.452, de 1"' de maio de 
1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher tl.-3.balhadora que confrair núpcias. Votação 
adiada por falta de quorum. 

_ -:- Projet_o de _Lei da Câmara n9 79/79 (n"' 
l .511 j75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grifo ao art. 5"' 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 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei Qo Senado n"' 41/82, de autoria 
da Senadora Laêlia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dâ outras pro
vidências. Votação adiada por f<~lta de quorum. 

3.4- DISCURSOS AP6S A ORDEM DO DIA 

SENADORA EUNICE MICHILES- Solidarie
dade ao pronunciamento do Sr. Fábio Lucena, feito 
em sessão anterior, e ao projeto de lei, apresentado 
por S. Ex•, ressalvando das exigências da lei comple
mentar os municípios amazonenses recém-criados. 
Pt:oble_mª'-_ªlimentar b!asileirci. 

SENADOR MÁRIO MAIA - Defesa de uma 
política racional para o desenvolvimento do Estado 
do Acre. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Conside
rações sobre editorial Frieza e negligência, do jornal 
Desafio de Hoje, editado mensalmente no Rio de .Ja
neiro, a respeito da assistência à primeira infância. 

·SENADOR GABRIEL HERMES- Melhoria sa
- l<~riãJ para contadOres, aud-itoreS e técnicos de con

trole interno do serviço Público Federal. 

s_ENADOR P_EDRO SIMON- 209-"ãniversário 
do Estatuto da Terra. 

3.5~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

4-ATA DA 235• SESSÃO, EM 30 DE NO
VEMBRO DE 1984 

4.1- ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 



Março de I 985 DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo üY 

4.2.1- Ofidos do Sr. 1'-Secretirlo da Cimara dos 
Deput1i'dos 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetos: 

--Projeto de Lei da Câmara n' 243/84 (n' 
1.329/83, na Casa de origem), que define a atividade 
do Transportador Rodoviário Autônomo de Bens e 
dá outras providências. 

- Projeto de lei da Câmara nt -244/84 (n"' 
4.637/84, na Casa de origem), que altera a redação 
do art. 156 da Lei n' 7.210, de I I de julho de 1984- -
Lei de Execução Penal. 

- Projeto de Lei da Câ!!l_~'!l- __ nt ~5/84 (n' 
3.85&/.84, na Cãsa de.origem), que autoriza a transfe
rência da participação da União Federal no capital 
da Companhia Nacional de Álcalis. 

- Projeto de -Lei da Câmara n' 246/84 (nt 
1.768/8"3, na casa dê ongem), que autoriza a permuw 
ta dos terrenos que menciona, situados no Município 
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

4.2.2 -Leitura de Projetu 

- Projeto de Lei do Senado nq 257/84, de autoria 
do Sr. Senador Raimundo Parente, que dispõe sobre 
a instituição da Licença Remu.nerada para Fins Edu
cativos e dá outras providências. 

4.2.3 - Requerimentos 

- N9 365/84, de autoría dos Srs. Alo.Ysío Chaves e 
Humberto Lucena, de urgência paia o Pfojeto de Lei da 
Câmara n' 207/84 (n'l.708J84, na"l:asa de origem), de, 
iniciativa do senhor Presidente .da Repúbli
ca, que autoriza a participação, em Comissão de In
quérito,.de Servidor ocupante de emPrego pei-manen
te, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n' 5A52, de 19 de maio de 
1943. 

- N' 366(84, .de autoria· dos Srs. Aloysio ChaVes-e 
Humberto Lucena, de urgência para a Mensagem PreSi.: -

dencial n~ 225/84, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública solicita autorização do Senado para 
que a Prefeitura Municipal do Ml)rro da Fumaça 
(SC) possa real1zar operação de crêdi~ no vaiÓr de 
388.892.0I7. ~ 

- N~> 367/84, de autoria do Sr. Aloyxio Chaves, 
soliCitando autorização do Senado para desempe
nhar missão no exterior. 

- Nt 368/84, de autoria do Sr. Humberto Lucena, 
_solicitando autorização do Senado para desempe

nhar missão no exterior. 

- Nt 369/84, de autoria do Sr. Hélio Gueiros, so
licitando autorização do Senado para desempenhar 
missão no exierior. 

4.2.4- COIIIUII!caçio da Presidência 

R~bimento do Oficio S-34/84, do Sr. Governa: 
dor do EstadO de Goiás, $olicítando autorização do 
Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa 
realizar operação de empréstimo ilo Valor de USS 
150,000,000.00 " 

4.3- ORDEM~ DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 130/84 (n' 
2.769/83, na Casa de origem), de iniCiativa do Senhor 
Presidente da R_epública, que altera dispositivos do 
Decreto-lei n' 7.661, de 21 de junho de 1945- Lei de 
Falência. Aprondo. À sanção 

4.4- MAT"RIAS APRECIADAS APÓS A OR· 
DEM DO DIA 

·-Projeto d~ Lei da. Câmara n~'J-07/84, em-~ginle·de 
urgência, nos termos do Requerimento- "' 365/84, 
lido nJ? Expedie:nte da presente sessão. Aprovado, 
âpós parecer da comissão competente. Á sanção. 

- Mensagem o9 225/84, em regime de urgência, nos 
----Jermos do Requerimento n~ 366/84, lido no. Expe-

die~te da presente sessão •. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n~ 118/84, após pareceres das 
comissões competentes. 
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~ Redação final do Projeto de Resolução n' 
118/84, em reg"iine de urgência. Aprovada. À promui-
J!;ação; -

- Requerimentos n9s 367 a 369, lidos no Expe
diegte da prçsente sessão.Api'OYiclos, após parecer da 
Comissão de Rel~çõ~s Exterio_res. 

4.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Concessão, 
pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Ja. 
neiro, do titulo de benemérito, ao Professor Mârio 
Veiga de Almeida. 

SENADOR GASTÃO MVLLER - Problema 
fundiário do Estado de Mato Grosso, especialmente 
na região dO mêdio Ãraiuaia·. 

4.6- COMUNICAÇÃO, DA PRESID"NCIA 

ConVocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

4.7- ENCERRAMENTO 

5-ATA DA 236• SESSÃO, EM 30 DE NO
VEMBRO DE 1984 

5.1-ABERTURA 

52-EXPEDIENTE 

5.2..1 - Requerimentos 

- N~370f84, d~-urgênCia pãrã. 0-PrOjeto de Lei da 
Câmara n' 242/84......:... Complementar (n'í' 154/84, na 

-'-Casa de prig~;:m), que estabelece normas integrantes 
do Estatuto da Microempresa, relatiy'as a isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias- ICM e 
do Imposto sobre Serviços - ISS. 

-N' 371/84, de urgência, para o Ofício n' 
S/33/84, do Sr. Governador do Estado do EspíritO 
Santo, solicitando autorização do Senado para reaH
zar operaçã<? de empréstimo externo no valor deUS$ 
30,000,000.00, para os fins que especifica. 

Ata da 8' Sessão em 8 de março de 1985 
:z, Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Passos Pôrto e Mário Maia 

]S 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume, -Mário Maia, - FãbiO Lucena, -
Raimundo Parente, - Odacir Soares,.- Aloysio Cha
ves, -Gabriel Hermes, - Hélio Gu.eiros, - José Sãr
ney, - Alberto Silva, - Helvídio Nunes, - Almir Pin
to,- José Lins,- Moacyr Duarte,- Martins Filho,
Humberto Lucena,- Marcondes Gadelha,- Cid Sam
paio, - Luiz Cavalcante, - Lourival Baptista, - Pas· 
sos Pôrto,- Luiz Viana,- Nelson Carneiro,- Mauro 
Borges,- Gastão MUller,- José Fragelli,- Saldanha 
Derzi, - Álvaro Dias,- Enéas Faria,- Octá..Tto Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A lista de prc> 
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. . 

So.b a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

.e. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N's 24, 25, 26 e 27, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 1:52, de 1983, 
que "concede apo_sentadoria especial aos que te-nham 
sofrido restriçio ao livre exercício de atlvldade profis
sional em decorrência dos Atos lnstftucionaJs, Coni· 
~!_m_entares e leglslaçilo correlat~"· 

PARECER N• 24, de 1985. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho. 
O_ projeto sob t?Xame,_ de autoria dQ ilustre Senador 

Itarn_at Franco, estabelece a concessão de aposentadoria 
especial, em favor dos militares da Força Aêrea Brasilei-

ra, ·aeronauta~ e aeroviários que, atingidos por Atos ~ns
titucionais, Coniplcmentares ou legislação Correlata, fi
caram impossibilitados de obter concessão de licença de 
vôo~ a revalidação do certmc8do.dC_habilitação, ou que 
teilham sofrido qualquer outra restrição ao livre exerci~ 
cio da atividade profissiona[ 

A referida aposentadoria poderã ser cumulativa com 
os proventos da reforma militar. 

Na Justificação, assinala o Autor que a restrição feita 
aos profissionais da aviação, levou-os a procurar Sllbsis
tência para si e seus familiâres em atividades para as 
quais não estavam preparados, por isso que a recente re
vogação, pelo atual Ministro da Aeronáutica, das res
triçõf's que lhes eram impostos, veio encontrar os atingi
dos ·~inapelavelmente impossibilitados de voltar à profis
são, quer pelo avançado da idade, quer pela falta de con
dição técnico-profissional em decorrência do longo tem
po"de afastamento da atividade". 
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Trata-se, no mérito, de medida de inteira justiça, por
quanto reparadora dos graves prejuízos causados a pro
fissionais altamente especializados, a técnicos em áreas 
específicas no campo da aeronáutica e da aviação comer
cial, daf que praticamente sem habilidades para outros 
tipos de tarefas ou empreendímeritoS: em níveis- Cófrl!s
pondentes àqueles para os quais fonirir piepa"rados, quer 
quanto ao· ''status" profissional, quer quanto ao pata
mar de salãrio, 

A medida ê complementada com a remessa de seu cus
teio, à conta do Orçamento Gefal da União; com o qUe 

se satisfaz o pressuposto do art. 165, parágrafo úníCõ, áã: 
ConstitUiÇãO- Federar. ---- - - - - -

Diante do exposto e como inexistem õbices quanto ao 
aspecto _jurídico-co1_1~tituci_onal, _nosso parecer é pela 
aprovação -do projeto~ 

Sala das Comissões, 19 de outubro de_l983 . .,..,..-José 
Fragelli - Presidente em exercício. Martins Filho- Re
lator. OctáVio Cãrdoso .:.....-- Helvídio Nunes- José Ignácio 
- Enéas Faria- Guilherme Palmeira- Passos Pôrto
Aderb.al Jurema. 

PARECER N• 25, de 1985. 
Da Comissio de Segurança Nacional 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A proposição que passa a ser examinada habilita 
a) Os militares da Força Aérea Brasileira; 
b) os aeronautas; e 
c) os aeroviáriOs- ---
a requerer a aposentadoria especial, desde que tenha 

sido ~·impossibilitados de obter a concessão de licença de 
vôo, a revalidação do certificado de habilítação ou que 
tenham sofrido qualquer outra restrição ao livre exercí
cio da atividade profissional em virtude de terem sido 
atingidos por a tos institucionais, complementares ou le
gislação correlata''. 

O parágrafo único do art. 19 permite a acumulaÇão
dos proventos da reforma militar com a aposentadoria 
de que trata o presente projeto. O art. 2"' manda contar 
"em dobro o período de trabalho efetivamente_exeTcido 
entre 19 de junho de ~964 e a entrada em vigor da Porta-_ 
ria do Ministério da Aeronáutica n"' 77-A/GM-5, de 3 de 
maio de 1979". Essa portaria revogou as normas "inter
nas sigilosas dtspondo sobre "concessão de licenças e re
validação de certificados de habtlitação". 

Pelo art. )9, o valor da aposentadoria, em todos os ca~ 
sos, de trinta vezes o maior salário miniffio _vigente do 
País. Tal posicionamento independe do montante das 
contribuições efetuadas. 

O art. 49 manda os interessados requererem direta
mente à instituição previdenciárhi-a que estejam-Vincula-
dos, correndo as despesas (art.S~') decorrentes da lei à 
conta das dotações do Orçamento Geral da União para 
o exercício em curso. 

A regulamentação da lei caberá ao Executivo, no pra
zo de sessenta dias (art. 6~'), revogadas as disposições em 
contrário (art. 7"'). 

O-Projeto é de auditoria do Sen~dor _Itamar Franco, e 
os argumentos alinhados na justificaÇão afirmam que~ _ 

- portarias- intern-as, de caracter sigiloso, no âmbi~o 
do Ministério da Aeronáutica, vedaram, a partir de 19 de 
junho de 1964, " ... a concessão de licença de vôo ... {bem 
como) ... _ a revalidação de certificados de habilitação" a 
todos os militares inTegrantes da FAB, aeroviãrios ... a-
tingidos por atos institucionais ou complementares ... " 

-sem licença de vôo e sem certificado de habilitação, 
é impossivel o exercício da profissão de aviador, aerona
utica e aerovíãriO; -

-quando, obediente à orientação da Emenda Consti
tucional n"' 11, de 1978, o Ministério da Aeronáutica re
vogou a portaria que vedava a presença de punidos da 
revolução, nas profissionais indicadas pelo projeto,. "os 
atingidos encontravam-se inapelavelmente impossibilita
dos de voltar à antiga profissão, quer pelo avançado da 
idade, quer pela falta de condição têcnico-profissional 
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em deco-rrencia do longo tempo de afastamerito da ativi- - mentares, tiveram a concessão-de licença de vôo e a reva
li_d_a~àq d~ ~~tif~~O§ d~ habilitaç_ão v~dados pelas Por
tãúaS sig[!Osàs nl'' S_OfGM-5, dt: 19/6/64, e S/285(-GM-
5, de 1/9/66. Após a Emenda CõnstitucioiiiLI n~'s-11, de 
1978,_surgíu a_ Portaria n9 77-A/GM-5, .de 3f5f79, que 
rev-ogou as referidas Portarias sigilosas. 

dade". , . ·- ,. 
O autor da proposição junta cópia das portarias mi

njst~riuis pertinentes, e tra:Z, ains!a,? edi~()!i~r-~·Céu de 
Amanhecaer''. no qual, a li de maio de 1979, o "Jornal 
do Brasil" aplaudiu o MiniStro da Aeronautica põr ha
ver (a_) levantado a proibição do acesso a ií.I:eas tTiílitares 
aos punido~ pela revolução, nas dependêncías da Aero
nªutlca; (b) ~evogado_~s portarias que suspendiam a con
cessão ou a revalidação de h.a_bilitaçào. a. pilotos milita
res, aeronautas e aeroviârios na mesma Situação. 

A proposiçfto, portanto, pretende beneficiar, com a 
aposentadoria, aqueles atingidos pelas providências re
volucioiiàrías, e que, embora anistiados, se viram il\lpe
didos, pela idade, principalmente, de voltar à atividade 
profissional que escolheram na juventude. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de lei. -

Sala das Comissões, II de abril de 1984. Almir Pinto 
- Vice.Presidente no (êxe-rcício da Presidência) Passos 
~§rto - ~R-~l_ato_!'. J\:la~!'~ ~org~_ ::-:_ ~,lte!!! ~~~1. 

PARECER N• 26, DE 1985. 
Da Comissão de Legislação SociaJ, 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
O projeto de Lei n"' 152, de 1983, de autoria do Sena

dor Itamar Franco •. "concede aposentadoria especial aos 
que tenham sofrido restrição ao livre exercício de ativi
da~_e!_ ptQ_tissional ~rn de_corrên.cia dos A tos Institucio
nais, Comprementares e legisiãÇão correlata". 

A Comissão .de Constitução e Justiça, primeira a 
exaniinâ-lo, afirmou a constitucionalidade ejuridicidade 
do projeto e a Comissão de Segurança Nacional por una
nimidade, também recomendou a s_ua aprovação. 

Cabe a~ora à Comissão de L~gislação Social co~ple
mentar a mstrução da matéria, que ainda irá à Comissão 
de Finanças. 

Não resta dúvida de que a legislação conseqUente à 
Revolução de 31 de março de 1964, permitiu que muitos 
atos de restrição, inclusive, às atividades profissionais, 
fossem praticados. E esses atOs, como não poderia deixar 
de acoiltecer, provocaram seqUelas de toda ordem, algu
mas-que não -podem ser extirpadas pelo passar do tempo 

Urge pois, ao menos, remediá-las. É o que a propo
sição em tela objetiva alcançar. 

O pãfecet, no âmbito da Comissão de Legislação So~ 
cial, é pela aprovação do Projeto de Lei n~'l52, de 1983. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1984. -:-:-Juthay Ma~_ 
galhães - Presidente. Helvfdio Nunes- -Relator. Almir 
P!_nto _- ~~r_ge Kal~m~ -~ _:loão Cal~_o_!l. _ 

PARECER N• 27, de 1985:
Da Comissão de Finanças 

-Relator: Senador J utahy Magalhães 
De autoria do- ilustre Senador Itamar Franco, o pre

sente Projeto de Lei propõe que os militares da Força 
Aérea Brasileira, aeronauticas e aeroviârioS, iffipossibiH
tados -de obter a concessão de lincença de vôo, a revali
dação do certifica~o de haOilítàÇão ·ou que hajam sofrido 
qualquer- outro tipo de restifçãõ~aO li.;re exercício profis
sional, _por força de_ ~tos Institu_cionais, Co~lement~
res ou de legislação correlata, possam requerer aposenta~ 
daria especial, na forma que disciplina. 

2. '- O v;;Yor da aposentadoria proposta será de trinta 
(391 vezes Q maior saláriQ mínimo vigeflte no País_. em to
dos os casos e independentemente do. montante das con
tribuíçõeS-efetuadis {art. 39),-contado em dobro _o pr;río
do de trabalho efetivamente exercido entre a data do iní
cio das f!Iedidas __ ~~fitivase a qe_s!!a revogação (art. 29), 
sendo p_ermitida a acu_cp.ulação da !iPOsentadoria propos
ta com os proventos da reforma militai' (parágrafo ónico 
do art. I~). 

3. _O ilus~re Autor justifica sua proposição, alegàndo 
que os militares f[ltegrantes da FAB, aeronautas e aero
viários, atingidos pelos Atos Institucionais e Comple-

Em face das restrições ímpostãs, Os inilitares ãtiii-gíâoS-
Iicaram, durante 15 anos •. "inapelavelmente impossibili
tados de voltar à antiga profissão, quer pelo avançado da 
idade, quer pela falta de condição têcnico-profissional 
em decorrência do tongo tempo de afastamento da ativi
dade", impondo-se, assim, segundo o Autor, a propo~ 
siÇãO, q-ue objetiva estãbelecer uma reparação pecu
niária, equiValente àquilo quei os a Ungidos fa-riam jus se 
nào lhes tivesse_ sido vedado o exercício profissiOnal. 

4. No âmbito de competêncía desta Comissão, ante a 
previsão do art. 5"', que debita à conta das dotações do 
Orçamento Gerar da União as despesas para a aplicação 
_da lei proposta, nada t~mos a opor, razão por que opina
mos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões 22 'de novembro de 1984 . .....:sena
-áor Itamar Franco- Presidente. Senador Jut"aliy Maga
lhães- Relator. Senador Roberto Campos- Senador 
C&rloS Lyra - Senador José Lins - -Senador Hélio 
Gueiros- Senador Guilherme Palmeira- Senador Sal~ 
danha Derzi - Senador Jorge Bomhausen - Senador 
Passos Pôrto - Seiiador_Jorge Kalume- Senador Almir 
Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - o Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre_ a -Mesa, projetas de Lei que serão lidos pelo Sr. 
111 Secretário. 

São lidos os seguiriteS 

PROJETO DE LEI DO~ SENADO FEDERAL N• 10, de 
1985-COMPLEMENTAR. 

Revoga o artigo 69 da Lei Complementar o~' 42, de 
]9 de fevereiro de 1982, que altera a Lei Complemen~ 
tar n"' S de 29 de abril de 1970, que estabeleceu casos 
de inelegibilidade. 

o Co"rigresso NaCioilal decreta. 
Art. 19 Fica revogado o art. 69 da Lei Complemen

tar n_9 42, de 19 de fevereiro de 1982. 
Art. 29 Esta lei eritra em vigor na da: ta de sua publi

cação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário~ 

Justificação 
A figura do Senador como candidato nato a uma nova 

legislaty.ra é uma aberração em termos de política parti
dária: Isto porque ele é detentor de um privilêgio que 
não _raras vezes-fere a vontade do partido que deseja indi
car um candidato que mais lhe convém no momento. Por 
outro lado, ele permanece alheio e passivo à disputa que 
se desenvolve dentro do seu partido onde surgem sempre 
novas lideranças que seus mtegrantesgostanam de sufra
gar. 

Além do rrlais favofece o que poderíamos chamar de -
"mandarinato" que estrangula as forças novas e renova-

- doras dos partidos políticos, vítimas constantes do. caci
quismo partidário. 

Várias vezes denunciamos da tribuna do Senado a 
sublegenda, essas excrescência da democracia. Repetida
mente alertamos que através da sublegenda pouco seres
peitava a vontade pOpular que ao votar num candidato -
elegia outro, falseando portanto, o resultado das urnas. 

Finalmente o Senado Federal acaba de extinguí-la. 
Pois bem, a figura do Senador como candidato nata que 
jâ não se justificava na vigência do instituto da sublegen
da, ficará moralmente insustentável, caso ela venha a ser 
efetivamente revogada. 

AcreditãffioS-queCstenossÔ projeto de fel seja maís Um 
passo no caminho do aperfeiçoamento da nossa demo
cracia e do fortalecimento dos partidos políticos. 

_Em suma, um maior respeito pela vontade política do 
eleitorado. 



Março de 1985 . I)I~RIODO CONGltESSO NACIONAL (Seção ll) 

Sala das Sessões, 8 de março de 1985_,_- Alfonso Ca~ 
margo. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 42, DE 

I• DE FEVEREIRO DE 1982 

Altera a Lei Complementar n~" .5, de 29 de abril de 
1970, que estabelece, de acordo com o art. 151 e seu 
parágrafo único da Emenda Constitucional n~' 1, de 17 
de outubro de 1969, casos de inelegibilidade, e dá ou~ 
tras providências. 

Art. 6~' Os atuais senadores serão considerados can~ 
didatos natos dos partidos a que pertencerem ou dos 
partídos a que se filiafem,--respcitados-o-piazo e a ressal
va constantes da alínea c do_§ 4"' do art. 110, da Lei nl' 
5.682, de2J de julho de 1971, com a redação dada por 
esta Lei. · 

(À Comissão de Constituicão e Justiç-a.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE 1!185 

Altera o inciso IV do art. 496, acrescenta parágra
fo único ao art. 530 e modifica a -~pígraf~ do Capitulo 
IV do Título X do Livro I da Lefn95.869, de J9deou
tubro de 1973 (C6iiigO -de Pi-Ocesso Civil). 

O "Congresso Nacional decreta: 
Art. 1\' O incisõ IV .do art. 496 do Código de Proces

so Civil passa a vigorar com a seguinte redação: 
.. IV- emb~rgos infríngentes e embargos de di

vergência." 
Art. 29 Ao art._ 530 do Código de Processo Civil é 

acrescentado um parágrafo único, dCdiOr-seguii1te; 

.. Parágrafo único - Os re:&imentOs internos-dos 
Tribunais poderão dispo! sobre o cabimento, pro
cesso e: julgamento dos embargos de divergência, 
atendido o disposto nos§§ ]9 e _39, alínea a, do art. 
101 da Lei Complemen.tar n~> 35, de 14 de março d_e 
1979." 

Art. 39 A epígrafe do Capftulo JV do ~_ítulo ?' do_ 
Livro do Código de Processo Civil passa a ter a seguinte 
redação: 

.. Capítulo IV- Dos embargos divergentes e do_s 
embargos de divegência:" 

Art. 41' Esta lei entrará em vigor na data de Sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

A Lei Orgânica da Magistratura Nãcional,_dispondo, 
em seu art. 101, §§ l~'e 3~>, sobre embargos dedive~gência, __ 
não criou esse recurso, porém se limitou- ã. estahelecer a 
competência para seu julgamenJo, on-de Já -Criado. 

Esta ê a Jiirtsprudênc:ia que vem se ·nrmandci (RT 
552(161, ementa, 553(185, ementa, 563(72, 563/84, 
564(152, 565.(97, ementa, 567 (61; RJTJESP 74/281; 
JTA 74/202,77/304, inclusive nO.'C>rgão Especial do Tri
bunal de Justiça de São Pau(o_(RJTJESP 78/325), embo~ 
ra com muitos votos veitcidos. 

:1: mister, portanto, que a lei federal disponha expres
samente sobre o assunto, autorizando especificamente Os -
Estados a criarem o recurso. Esta soh.lção parece melhor 
do que um preceito que torne obrigatória a instituição de · 
ditos embargos de divergência j:lõri;j"Ue, confOrme as pe
culiaridades locais, pode haver conveniência a ou não em 
que tal criação se faça. . . _ _ _ 

O Projeto de lei ora apres-entado estabelece, por isso, 
em caráter opcional, a critério de cada Tribunal esta
dual, o estabelecimento de dito recurso. h certg ,qu~:!,_pgr 
exemplo. num Estado pequeno, com- reduzido número 
de turmas julgadoras, o incidente de uniformização de 
jurisprudêncía poderá 

1
obviar õs dissidios pretorianas, e 

a·-própr1ü parte tera meios de iequerer. a uniformiZação, 
porque não lhe será difícil fazer um levantamento dos ca
sos em que tem havi~o discrepância deju_lgados. Nos Es
tados effi que os Tribunais tenham composição numêrica 
mais extensa, já isso não será tão fácil, e para solucionar 
o problema ê que os embargos de divergência- podem ser 
o rcmêdío adequado. S'erá, portanto, um assunto a ser 
solucionado pelos diversOs Tribunais, cada um de acor
do com as suas necessidades e· conveniências.. Mesmo 
porque, ·até o. momento, os embargos de divergência, em 
todos os casos, não são estabelecidos em lei, porêm cons
tituem assunto regimental - Regimento Interno do Su
premo Tribunal Federal, artigos 330 a 332 e 334 a-"336; 
Regimento lnterrio do T~ibunal Federal de Recursos, 
art. 275.---

A presente proposição foi-nos sugerida Pelo- douto 
Co_nselho Diretor da nobre Associação dos Advogados 
de São Paulo, presidido pelo ilustre Dr. Jorge Roberto 
Batochio. 

-~sala das Sessões, 8 de março de 1985.- Nelson Car
nt~iro. 

LEGISLAÇÀO CITADA . 
LEI N• ·5.869 - DE II DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil 

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos 
l- : ..... .. : ............... : ..... ·.~; ........... . 
11..:.·· ....... ~ ................ ·-·········---·· 
!11- ....... .". .......... ; ................. 0 •••• 
IV - embargos de declaração; 
v __ - ·-~-~·-~ .. ; .... ._ ...• -. ·~ •........ ~ ,;;-.·.-. ... :;. ~- ~-· 

.. •"' --==- --~-------~·--·- .,__ .• -· .• -~- .• -..·-~. -- .-.-.; .•... -;;-. ;'. -. 
~.Árt. 53_0. Cabem embargos infringentes quando não 

for unânime o julgado proferido em apelação e em ação 
rescis6ria. Se o de51:_1cordo for parcial, os embargos serão 
restritos à matéria objeto da divergência. 

CAPITULO IV 
DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

(À Ciiiiiiúao de Constituição- e Jusll·ça) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1985 

Altera o art. 91 da Lei n"' 4. 737, de 15 de julho de 
1965 ~ Código Eleitoral- e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

-ArL }9 O art. 91 i:la_Lei n9 4.73"7, de 15 d6julho de 
-1965- C6digo Eleitofal- passa a vigorar com a se-

guinte redação: . ·- _ 
--- -••Art. 91. O registro de candidaios em cuja eleição 

prevaleça o princípio majoritário será sempre precedido 
de convenções, respectivamente, municipal; para a 
eleição de prefeito e vice-prefeito, estadual, pai-a gover
nador, vice-gOvernador e senador e nacional, para Presi
dente da Repúbliç~. 

§ 1~-- Às Convenções de que trata deste artig_9 deve
rão participar,_ os filiado_$ inscritos, regularmente, nos 
res-pectivos partidOs, para escolherem os candidatos às 
refendas eleições,_s~ndo considerado eleito o candidato 
que lograr maiori~ absoluta dos votos dos filiados pre-
sentes. - --- - -

§ 2~ No-caso de haver ~ais de 2-(dois) ~ndidatos e o 
mais votado não obter a maioria prevista no parágrafo 
anteiíOr, proceder-se-á a novo escrutínio entre os~ (dois) 
candidatos mais votadoS, devendo ser considerado eleito 
o que lograr maioria simples de votos. 

§ 39 Do registro dos candidatos_ à Presidência daRe
pública, Governador e Prefeito, deverá constar o dos 
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candidatos, respectivamente, à Vice-Presidente, Vice
Oovernador e Vice-Prefeito; eJeítos juritamente, com ÔS 
C<lndidatos titulares, na forma estabelecida neste artigo. 

§ 49 O registro do candidato a Senador far~se-á si
multanemante com o do suplente partidário e o de candi
dato a Deputado, nos TerritóriOs com o âo respectivo 
suplente. 

§ 59 As convenc;;ões--partidárias deverão realízar-se 
atê 180 (cento e oi_!_~_nta) dias antes da data õxada para as 
eleiçõeS. -

§ 6t> Nos municípiõs onde não haja diretório, a con
venção será con"ocada pela Comissão partidária, consti
tuída de 3 (três) membros indicadOs pelo partido. 

_Justificação 

O presente projeto visa a consubstanciar em lei a expe
riência reaJizada em alguns Estados nas últimas eleições 
majoritáriaS com objetivo de dar maior representativida
de e, portanto, :maior expressão democrática, à escolha 
dos candidatos aos cargos eletivos. 

Os resultados obtidos dessa iniciativa foram altamente 
positivos e estão a aconselhar que se converta em norma 
legislativa disciplinadora em todo o Pais para a escolha 
dos candidatos às referidas eleições. 

~_uito mais do que ~ma simples consulta às bases elei
tói·-afs,··tuSCefíVeis de lalhils, a _iniciativa f:_m apreço sere
-Veste· da -se8uran(;.i-de uma aval dado pelos eleitores aos 
seus candiçlatos. 

s~ia d-~s s~S.õe~~ 8 de março" de- 1985. -Mário Maia_. 

"LEGISLAÇÃOCJ'rADA 

c LEI Ni 4.737:::. DE IS DE JULHO DE 1965 

--Institui o Código Eleitoral 

Art. 91. O registro de_ candidatos a Presidente e 
ViCe~-Pfesideitte, Governador e Vice-Go .... ernad~r. ou 
Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á sempre em chapa única 
e íiídivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de 
Partidos. 

· · ·r~· ~c;:nt;~·à~; d~ -c~~~~it~;Ç;O· ~~j~~tf~~'.J ·-· .-.. -. · 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pro;etos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo~ pillavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PóRTO (PDS- SE. Pronuncia o se-
gui-nte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden-
te, Srs. S~~dor~: . __ 

Só hoje_ me forpossível traz.er ao conhecimento deste 
Plenário a alegria do povo sergipano pela inauguração, 
no último dia 5, na área Taquari-Vassouras, à margem 
da BR-101, nQ meu Estado, do complexo mina usina de 
silvinita, a primeira usina, no Hemisf"erío Sul, de explo
ração de _um minêrio ~e Potássio. 

Este fato, Sr. Presidente_, não é só auspicioso para o 
meu Estado; é Sobretudo, fato da maior signiõcação 
para a economia br.asileira, visto que o Brasi_l é o segun
do maior importador de sais de potáss.io do mundo. Esse 
ft;rtilizante é p[-oduzido somente em seis pafses: União 
Soviética, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, 
França, Ca~adá e Estados Unidos. Desses- países, apenas 
dois, a União Soviétic:i e o·Canadá, são responsãveís por 
cerca de 60% da produção de sais de potássio do mundo. 
Os demais estão com minas em exaustão. -

O Brasil importa cerca de dois milhões de toneladas de 
sais de potássio, que, como sabem V. Ex's, é fertilizante 
básico na agricultura. São os três eleme_ntos - nitrogê
nio, fósforo e poiássío --os nutriente báSiCos· para a 
adubação. Nosso País despende uma média de 70 mi
lhões de dólares, por ano, com-a importação desse insü
mo básico para a ecõnomia agrfcola. 
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A mina de Tilquãri-Vassouras, Sr. Presidente, foi des
coberta hã cerca de dez anos, pelas ~quipcs da PE
TROBR.As, que-são responsáveis pela pesquisa geológi
ca em cerca de 3 milhões de quilómetros quadrados da 
bacia sedimentar brasileira. Foi o Professor Fro"iS~ do 
Instituto Nacional de_ Tecnologia, que identificou no 
perfil geológico do sistema Muribeca, na área de Carmó
polis, produtora de petróleo do meu Estado, a ocorrên
cí:i- de silvínita, tactrita e c_arnalita .. 

A partir daí, Sr. Presidente, grupos privados começa-_ 
ram a interessar-se pela sua exploração, e surgiu o grupo 
LUME, que causou s-érios pfejUíiOS à-ecôriônila do Pais 
e do nosso EStado, por falta de condições econômicãs, 
técnicas e eu diiia, inclüS\ve, morais, pára a exploração 
desse fertillzante indispensável à nossa emancipação eco
nómica. Foi, então, ain-da no Governo do Presidente 
Geisel que ele tomou a- concessão dessas minas do grupo 
e .entregou à PETROBRÃS, que críou uma subsidiári~, 
ch,mada PETRO~USA (PETRQBRÁS Mineraçã-o)~ -
com a responsabilidade da exploração_ desse minério, e 
não só dele, mas de todos os minerais que ocorrem em 
toda _a bacia sedimentar brasileira. Foi. então, Sr. Presi
dente, criada a PETROMJSA, cuja vice-presidência foi 
entregue a um ex-colega nosso do Congresso Naçiqn_al, o 
ex-Deputado Edilson Melo Távora, engenheiro cearen
se, homem de vocação política, administrador dos me
lhores, já côt'hprovado quando dirigia a Companhia Na
cional de Álcalis. Designãdo vice-presidente _dessa subsi
diária, com ele começaram os trabalhos, preliminareS-de 
abertura dos túneis, chamados "shafts" _usando-se a tec
nologia da empresa estatal francesa de potássio. 

E ai, Sr. Presidente, reãlizou-se talvez, neste País, o 
primeiro trabalho de natureza te01ológica de exploração 
de minérios em galeríãs-_pfofundaS. 

O Brasil tem uma experiência priritltiVa, pioneira em 
minas de ouro e de carvão em áreas subterrâneas. Mas a 
exploração da sitvinita de Carmópolis é feita em uma ga
leria, Sr. Presidente, de 500 metros de profundidade. Há 
mais de 15 quilómetros de galerias, os dois shafts estão li
gados entre si com eCr.uipainentos e pessoas- cercã de 400 
homens vão funcionar na exploração dessa galeria pro~ 
funda. 

O trabalho, Sr. Presidente, de uma grandeza que deixa 
todos nós estupefatos diante-da beleza da tecnologia mo~
derna. No curs_o das perfurações ocorreu Um lençol aqUí
fero, que parece inviabilizaria a exploração da PETRO
MISA. São os chamados aqUíferos, que já no subsolo 
prejudicavam o prosseguimento das escavações, E os téc
nicos brasileiros, ajudado_s pela experiência francesa, 
usaram um tipo d.e resina especial e fez-se a concretagem 
desse rio subterrâneo, o que permítiu se chegasse ao nível 
de exploração da silvinita. 

Mas não ficou só aí, Sr. Presidente, a grande dificulda
de nessa escavação. Sendo uma ár~ de_ petróleo, hã 
ocorrências de gases explosivos, sobretudo o metano, 
que causou e causa sêrias preoCupações à exploração 
desse minério. Mas tudo isso foi vencido, Sr. Presidente. 
os-equipamentos estão,-hoje,-todcis, nO pátiO-da usina e 
do complexo-mina da PETROMISA. 

Ficamos tristes porque o S_eilhor Presidente da Re
pública não esteve presente-. Lá estavam o Ministro de 
Minas e Energia, Cesar Cais e o Presidente da Petrobrás. 
Se o Senhor Presidente da República tivess_e ido, teria as
sistido à mais signliic<itivâ-lnaugUração da melhor obra
do seu Governo"; porque a exploração da silvinita de Ser
gipe vai signifiCai a produção de cerca de 600 mil tonela
das de cloreto de potássio, o qUe equivale a 1/4 do con
sumo nacional. S.Ex~. iria: ver não só a explorãÇão do sis
tema Taquari-Vassouras, ma:s a 'possibilidade de se esta
belecer uma galeria por mais 15 quilómetros e se al
cançar uma nova jazida no Município de Santa Rosa de_ 
Lima, que dará, talvez, a Sergipe a condição de uma pro
dução de cerca de I milhão _de toneladas por ano. 

Mas não é só isto, Sr. Presidente, e vale a oportunida
de qu_e V.Ex'., como Presidente eventual da Casa_, filho 
do Acre, nos dá para dizer-lhe que, no Amazonas, na re-

gião de Fazendinha de_ DJinda, onde há anos ocorreu 
também petróleo, lá está a maior jazida de silvinita, ta
quidrita de_ carnalit_a do __ País. 

Concluído o sistema usina-mina de Sergipe, o Gover
no terá que ir buscar, na Amazônia, a complementação 
da sua carência e-m potássio, porque a jazida já avaliada 
na região de Olinda, em Fazendinha, à margem direita 
do rio Mudeira, dará para suprir o Brasil desse minério 
bãsico. 

O Sr. Mauro Borges - Perm_íte V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PÔRTO - Ouço o nobre Senador 
Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges - Quero aproveitar a oportuni
dade dessã comunicação que V. Ex~ faz à Casa e ao Pais, 
_que não é propriamente em primeira mão, maS uma rea
firmação, já que ouvimos falar desse fato auspicioso, a 
exploração da gmnde jazida de sais de fosfato da região 
de Carmópolis, de Taquarí-Vassouras- isto é realmen
te da maior importância; o menor Estado do nosso País 
dâ, talvez, a maior contribuição para a nossa agicultura, 
sobretudo, para a segurança futura da nossa agficultura 
porque, como V. Ex• muito bem disse, a agricultura é 
dominada por três macronutrientes como são chamados 
os NPK: nitrogénio, fósforo e potássio - nõs importá
vamos a totalidade do potássio e, agora, graças a esse 
auspicioso acont_ecimento, !em~~ uma wo_dução, em fase 
final, uma produção garantida, segura e de rotina, de 
uma quantidade que, como diz V. Ex~. é da ordem de I /4 
do nosso uso. Juntado esse fato com as recentes explo
rações de fosfatos, sobretudO -na região do Brasil Central 
- em Araxã-, posteriormente no vale do Paranaíba, na 
região de Catalão, e na região de Patos de Minas- in
vertemos, modificamos_ totalmente_ as n_osas perspectivas 
de se_guraf!Ça da ªgric!:_lltura, so_b_retudo e!ll caso de im
possíbilidad_e _de importação desses sais. Temos, agora, 
tranquilidade relativamente a potássio e a fosfato. Em 
vírtude da re_cessão agrícola, mais acentuda que nos ou
tros se_tores da economia, passamos a acumular estoques 
de fosfa-to; sobretudo em uma- subsidiária da PE
TROBRÁS, a GOIÃSFERTIL, que produz fosfato na 
região de Catalão. E uma região que não aperias dá o 

- fosfato maS também mióbio e terras raras, de maior ~m
portância. Na verdade, eles acumularam, tanto fosfato 
que o Brasil fez a sua primeira grande _exportação de 
concentradoS- de fosfatos, invertendo o passado. Mas 
não nos hqnra muito esse fato da_ exportação; honra-nos 
a possibilidade de produzir o fosfato, m3Sflão pelo fato 
de exportar, porque isso ê demonstração,-plena e cabal, 
do estado de desastre em que se acha nossa agricultura. 
Não podendo, nossos agricultores, plantar, não podendo 
comprar o fosfato, ele se acumulou e tivemos necessida
de_de exportar. V. Ex• bem sabe, como homem conh~ce
dor dos n()ssos problemas, as objeções, as dificuldades 
para a agricultura são tão grandes que o Governo só fal~ 
ta proibir a atividade agrícola, dizer que é uma atividade 
clandestina e criminosa, porque a falta de amparo, as di
ficuldades são tão grandes que só quem tem muito capi
t3.1, que aplica o seri próprio Capital é que pode explorá
la. Quem pretende _utilizar recursos do Governo, não_ os 
terá Ou, se os tiver, ficai-ãO por preços absolutamente lm
poJsíy_eis. Portanto, _de qualquer ~?rma, é_ m?tiv~ de 
gra-nde salíSfiição Para nós, para todos os brasileiros que 
amam e confiam no futuro deste País, a existência de 
quantidades enormes de potássio no Sei"gipe, que pode 
assegurar em quaisquer situações, de guerra ou de paz, a 
produção de fosfato necessária ao desenvolvimento da 
nossa agricultura. Meus cumprimentos a V. Ex•. 

Q SR._ PASsoS- PÓiiro - Agradeço a V._ Ex~ o 
aparte, que enriquece n-osso discurso. O que eu gostaria 
de destacar no fato das explorações dos sais de potássios, 
os chamados evaporitos de Sergipe, é que _só seis países 
do tTil,lndo detêm a produção desse minério, dess_e fertili
:Z.ante. Desses seis pafses, quatro estão com as snas minas 
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em e_xaustão; só dois estão com a produção en: ascensão, 
que são a União Soviética e o ~nadá. E ossats de potãs
&io só ocorrem nas regiões de mares antigos, só naquelas 
regiões próximaS aos oceanos, que são_deposições mile
nares de animais marinhos que têm evtdentemente uma 
composição potássio. O_ fato é significativo pela quebra 
do possível o!igopólio da venda de potássio ao mundo. 
Quanto ao nitrogêõio, temos amplas c_ondições.no Bra
sil, já somos auto-suftdentes. Temos dtversas ~tnas f?~
fáticas no Brasil, conforme V. Ex• chegou a asstqal!lr, tn~ 
clusive a de-catalão, Já qUanto aos sais de potássio, não! 
Temos essa produção de Sergipe, que pode chegar à n:e
tade do consumo a tua!, mas temos a grande perspecttva 
do Amazonas, onde, na região que citei aqui, de Olind_a à 
margem do Rio Madeira, cerca de 150 Km de Mana1,1s, 
temos uma jazida imensa tambêm de sais de potássio, 
dos chamados evaporitos, e com isto teremos condições 
de, por pouco tempo, ser auto-suficientes nesse ins_umo 
básico da nossa agricultura. 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. PASSOS PÓ RTO --Com multa ho...mra, ouço 
o Senador José Uns. 

O Sr. José ,Lins ~_En]inel)_te Senador Passos Põrto,
a ~Otícia que V. Ex• nos Íraz hoje é auspiciosa. Tlnhamos 
_larga tradição de exploração de_ minério de ferro e jazi
das de ouro, como sabe V. Ex~. a exemplo da mina de 
Morro V~lho, que tem hoje uma profundidade de cerca 
de 3 Km, mas tínhamos uma extraordinária-deficiência 
sobretudo em potássio, em fósforo e em nitrogênio, Com 
o surgimento do petróleo, os nitrogenados começaram a 
aparecer no País. Mas duranie muitos anos vivemos na 
dependência da importação da rocha básica do fósforo, 
enquanto o potássio vinha já acabado, lá de fora. Ora, 
Senador Passos Pórto, já há cerca de 15 anos as jazidas 
de evaporitos de Sergipe eram conhecidas. V. Ex~ se 
lembra bem de que um primeiro projeto de exploração 
dessas jazidas foi feito por uma empresa pfivada, que o 
encaminhou à SUDENE- éJmca em que eu era Supe
rintendente. - O projeto estaVa dirigido para a explo
ração dos evaporitos atfavés da injeção de ágUa e reco
lhimento de liquido que seria reevaporados. V. Ex~ agora 
me diz que o projeto é de exploração direta no subsolo 
através de. "shafts", de galerias e de poços. Naquela êpo
r;a, não foi possível aprovar o projeto. V. Ex~ se lembra 
bem, havia inúmeras implicações que não recomenda
vam a sua aprovação - o que para mím, realmente, foi 
uma pena. Por isso, há cerca de dez anos, os sergipanos 
esperam que o evaporito de potássio e de outros elemen
tos, que V. Ex• bem conhece, como o próprio salgema, o 
magnésio e até o íodo, que essas jazidas fossem desenvol
vidas. Agora, o País já conta com o nitro gênio, O fósforo 
tem imensa disponibilidade no território nacional, prin
cipalmente na Amazônia, em Carajás, e aqui em Minas 
Gerais, e atê no Ceará, onde vem ligado ao minério de 
urâOio. Agora, trãz-nos V. Ex• a notícia de que o -pdl.'âS
sio está praticamente disponível. Isso comp[eta o ciclo de 
operações de mineração que vão apoiar a agricultura. B 
uma notícia certamente auspiciosa, não só para os sergi
panos, mas, para todo o País. Graças a Deus, che~ou _a 
confirmação de V. Ex• de que, afinal, o minérío será, em 
pouco tempo, posto à disposição dos agricultores. O 
problema da agricultura, agora, meu caro Senador Pas
sos Pórto e meu caro Senador Mauro Borges, vai sedes
loca.r para a área do crédito, este elemento tão difícil de 
ser ordenado e que estã faltando, não só no sistema pro
dutivo básicO mas tainbém no campo do transporte e da 
comercialização. Todavia, se Deus quiser vamos Vencer 
a batalha. Parece que estamos percorrendo os últimos 
passos dessa luta que jã vai longe cõlii a -nõtícia que nos 
traZ o nobre Senador Passos Pôrto. Muito obrigado a V. 
Ex~ 

O SR.. PASSOS PÓ RTO- A contribuição do Sena
dor José Lins foi muito importante, sobretudo porque V. 
Ex~ me fez lembrar que realmente a tecnologia que o 
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Grupo LUME iil -uSar erã-àeSOIUbilização-da Ca-rOaliiã, 
que é um sal de potássio e magnésio. mas à medida em 
que se foi aprofundando o jazamento, em Vassoura
Taquarí, observou-se que a melhor exploração não seria 
da carnalita, mas da silvinita, que é o cloreto de potáSsio 
somado, um complexo de cloreto de potássio e de cloreto 
de sódio, que é a chamada atina- uma camada de alina 
e, sobre ela, sHvinita, o processo ê apenas direto, atravês 
de injetores que retiram o minério, ele sobe através de 
elevadores pelos-doi$ ... shafts" e, então, passam por um 
processo de solubilização, extração, congelamento, tritu
ração e secagem - isto para a chamada silvit~, que ê 
K20,_ elemento iridispensável, e justamente o elemento 
fertilizante. Os dois túços -de clori::to de sódio- saifiio 
através de um salmouroduto, que vai passar a cerca de. 
20 quilômetros da área, até 2 quilômetros mir ãdeilirO, 
onde serão despejados nas correntes marítimas. O qUe 
há, também, de importante neste evento de natureza ad~ 
minisirativa, é que pela primeír8. Vez, no BraSff, se usou 
uma tecnologia moderna em minerações e galerias, por~ 
que as minerações de ouro e de carvão são feitas de for~ 
ma expedita no Brasil. Hoje, os estudanttes de Geologia 
terão grande campo experimental para saber como se faz 
mineração em baiX-a profundidade, com todo aquele 
equipamento de ventilação e areação, de controle con
tra gases explosivos e contra, sobretudo, a presença de 
aquíferos, que são os elementos perturbadores nas esca
vações em profundidade~--

Foi um empreendimento, Sr. Presidente,_ enl que o Go
verno Federal gastou 300 mil dólares. Só a economia 
anual de 75 mil dólares, com a não importação do mi
nério de potássio, vai significar que,-Cnl pouco tempo, 
esse investimento será saldado. Além do seu aspecto 
turístico, pois, vai ser uma visita muito intereSSante para 
quem quiser_conhecer o que ocorre abaixo de soo-me
tros. 

Era este fato, Sr. Presidente, que eu gostaria de trazer 
e trouxe nesta tarde ao conhecimento da Casa, para que, 
na oportunidade, pudesse congratulat-me com os técni
cós da PETROBRÃS, que~fO!ãm a base de t0d~ esse 
processo de desenvolvimento do projeto; com o Ministro 
César Cais, das Minas e Energ-ia, que deu todo impulso, 
todo apoio e toda cobertura; com o Presidente da área 
da PETROBRÁS, o D.r. Belotti mas, sobretudo, com O 
engenheiro cearel1se Edilson de Melo Távora, Deputado 
conosco durante algumas legislaturas, nordestino apai
xonado pelo desenvolvimento do seu País, que se dCdi
cou, em tempo integral, nesses quatro anos a esse traba
lho da PETRO!'JISA, cujõ êxito ruía êSó'effi exPior~ção -
do potássio, mas também a avaliação-do enxofre natural, 
que também existe em Sergipe e que estã sendo objeto Cle .• 
pesquisa pela PETROMISA e que dará, sem dúvida al
guma, condições ao nosso Estado, depois desse evento, 
de qlJe o Governo Pederal não só explore o sal de potás
sio, mas o cloreto de sódio com o calCâi-lo-que hâ na ie
gião, para que se instale, lá, uma usina de barrilha ou de 
soda cáustica, para reparar a grande injustiça que se fez 
con_1 o meu estado- desviou-se a usina de barrilha que, 
ao invés de se instalar em Sergipe, se instalou no Estado 
do Rio Grande do Norte; só mesmo:~ falta de p~triotis
mo, a falta de espírito público poderia retirar isso d~ 
meu Estado, que tem as condições básicas, sobretudo 
econômicas, piua a exploração destes dois insumos em 
condiçOes muito mais teiltáveis; para servir a interesses 
no Rio Grande do Norte, se desviou do meu Estado a 
usina de barrilha e a de soda cáustica, que -fOri:nãfiarii, 
então, o complexo cloro químico que· S-efgípe· ê capaz de 
fazer c-omo ajuda que o meu Estado, atraVés do seu r:icÕ 
subsolo, pode dar ao desenvolvimento do nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Máiio Maia)- ConCedo a Pa
lavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, por cessãO do 
nobre Senador Hélio Gueiros. - -

O SR. OCTÁVIO CARDOSO\PDS-RS. Pronuncia o 
seguinte discursoS- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Ontem, tive -a oportunidade de manifestar a opinião 
do meu Part(dO com relação ao requerimento para a for
mação de uma comissão parlamentar de inquérito dizCri
do que o meu Partido eraJavorâvel a esta, como a outras 
investigações que se pretenda fazet nesta Casa. 

Entretanto, hoje, penso que dev~ alongar-me um pou
co mais, dizendo que a bancada fedCral do PDS repudia 
a proposta de liquidação extra-judicial das instituições 
financeiras SUI6fasileiro- e Habitasul, postas sob inter
venção pelo Banco Central. 

A bancada considera imprescindível assegurar a todos 
os funcionários destas institujções, o direito ao emprego. 

A bancada considera, ainda, fundamental assegurar 
aos investidores a devolução de suas aplicações com ur
gência, tendo em vista a perda dos valores reais em 
função da escalada inflacionãria. 

A bâncada apóia as iniciativas que vêm sendo propos
tas no sentido de viabilizar o levantamento das inter
venções, observadas as prioridades dos itens 2 e 3, aqui 
citados, quanto aos funcionários e _investidores~ 

Consid~ra, também, import_ante que as alternativas 
preservem os bons princípios de técnica bailCária e ade

- quada capitalização, para ~segurar o êxito de tais inicia.: 
tivas. 

Tendo em vista que, no pressuposto de punir a unS' 
p_oucos, criaram-se sofrimentoS a tantos, a bancada pede 
(iue seja rigorosamente aplicada a legislação cabível aos 
crimes contra a economia popular e a má administração 
das instituições. 

Sr. Preside_nte, quando se fala em levantar a inter
venção ÇlU não ultimar a liquidação extrajudicial do 
Sulbrasileiro e do Habitasul, não se pretende com isso 
excluir a responsabilidade dos dirigentes, mas encontrar 
uma solução de mercado para que esses valiosos patri
mónios, tanto .de um quanto de outro banco, não sejam 
arruinados. 

Este é o desejo, Sr. Presidente, dos homens de pro
dução do Rio Grande do Sul, é o desejo das entidades de 
classe, das Federações da Indústria e do Comércio e da 
Ag-ricultura, é o desejo de todo$ os trabalhadores de am
bas as institUições. E pensamos mesmo que a responsabi
lidade dos diretores não pende apenas da liquidação ex
trajudicial, porque realizando-se como se realiza, um in
quérito administrativo pelo Banco Central do Brasil, 
·uma vez que este inquérito seja remetido à Justiça, o Mi
nistério Público examinará se se constituíram ou_n_ã_o de
FiOs pelos quais devam ser· denunciados os dirigentes. 

-Assim, a caracterização, a tipificação dos delitos de
correntes de atas ilícitos das diretorias, não depende ex
clusivamente da liquidação, senão da investigação que se 
pode fazer pela via administrativa, e que se pode comple
mentar por diligências do Ministério Público. Se houver, 
por exemplo, o delito de estelionato ou de falsidade não 
será necessário que o Banco entre em liquidação para 
que sejam investigados, ou que sejam puníveis tais deli
tos. Uma vez que atinjam a sua tipificãção ê perfeita
mente dispensável para o efeitO' da apuração penal, o 
procedimento da liquidação extrajudicial. Alguêm dirâ: 
mas levantada a intervenção, ou não realizada a liqui

-dação extrajudicial; os bens dos diretores que agora são 
inâispi;míveis passam a se tornar disponíveis, e eleS, antes 
qUe se apure' a responsabilidade de cada um, podem alie- _ 
har os seus bens~ frustra,ndo a reparação do ato ilícito. 

Ora, Sr. Presidente, estou informado pela imprensa da 
minha terra que os diretores colocam em disponibilidade 
os seus bens, para que respondam por eventuais prejuí
zos. Vejo tarilbêm --qUe os diretõres se afastam de suas 

_ f!:_lnções, antes de_ qualqurer outro procedimento, para 
que o Banco Central encontre os caminhos que levem à 
salvação- de ambos os Bancos _aqui nominàdos - o 
SUlbraSHetro e o Habitasul. 
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Penso, portanto, em uníssono com a classe produtora 
e com os trabalhadores do setor do meu Estado, que o 
Governo Federal deveria realizar todos os esforços para, 
uma vez saneados estes Bancos, uma vez tornados aptos 
a operarenl";návamente, cOm outra diretoria, sob outro 
controle acionãrio, que se aproveite esse património 
imenso que eles representam, e uma rede material bem 
estruturada para o seu desempenho. 

Não faltam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelos de 
prefeitOs, de entidades representativas da produção do 
Rio Grande em favor deste apelo, como recebo agora 
das lideranças do município de Panambi, como~ o apelo 
das lideranças do Vale do Rio dos sinos, o vale calçadista 
do Rio Grande do Slli, cOmo é o apelo da FIERGS -
Federação das Indústrias, como é o apelo da Federação 
das Associações Comerc~ais, como é o apelo da Fede
ração dos Sindicatos Rurais, colno é o desejo também do 
Governador do EStado e da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul. 

Assim, estou dando ressonância a esse acontecimento 
do desejo _de que o Governo Federal, através do Minis
tério da Fazenda, através do Banco Central da Repúbli
ca, encontre os caminhos que levem ao saneamento des
tas -inStituições bancárias region3iS, mas com 8rande re
percursão em todo o País, e que também causaram um 
sentimento de expectativa muito forte quaO.to à rede 
bancária riaci.onal. Porque nessas horas -já me referi 
oritem - os boatos são incessantes, não se sabe de onde 
vêm, interessados_ veiculam acontecimentos que, na ver
dade, não existem, fatos que, na verdade, não ocorreram 
para os seus propósitos, muitas vezes escuses, em detri
mento da comunidade bancâria 'e da credibilidade do sis-
tema. 

São essas: Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras 
que desejava transmitir à Casa ·e o faço, tambêm, em 
nome da Liderança do meu Partido, porQuant6 foi este o 
sentimento que me manifestou ontem o nobre Líder da 
minha Bancada, Senador Aloysio Chaves. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OCTÁ· 
VIO CARDOSO. EM SEUIJISCURSO) 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Oti!_vio Cardoso 
DD.- Senador 
Brasília 

Para· êOnhecTffientO de Vossa .ExcefêÍlcia, copia telex 
enviado em 5~3-85 ao Exmo Sr. Presidente da República. 

34.85&.9-nos transmi 

~ermitimo-n_os transmitir _a Vossa Excelência opnião 
desta comunidade intilnamente ligada ao Banco Suibra
sileiro sobre o futuro dessa importante organização gaú
cha. Acreditamos que antes de buscar qualquer outra so
lução deveriamos convoCar uma assembléia geral do 
banco. em caráter extraordinário e emergencial para con
seguir uma substituiÇão da atual diretória p_or homens 
is~ntos de qualquer comprometimento com o antigo es
quema, de confiinça do Governo Federal, Estadual e da 
comunidade pananbiense, e que dariam nova credibili
dade ao empreendimento para conseguir substancial au
mento de capital que pudesse viabilizar a continuidade 
do sistema financeiro. Temos a certeza de que o Rio 
Grande do Sul não faltaram ao Governo Federal se per
seguir o objetivo primeiro de manter o Sulbrasileiro fun~ 
cionando. Somente esgotadas realmente todas as possi
bilidades neste sentido restaria o caminho da capitali
zação do próprio Banco do Estad{) do Rio Grande do 
Sul para que este incorpore o essencial do sistema 
SulbrasiJeiro tr~nsformando-o num banco gaucho real~ 
mente forte dentro_ da estrutura do sistêma fmanceiro 
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BANRISUL._ Não cremos que a criação de _um novo 
possa solucionar o problema primordial, crusciante e urM 
gente da reativação do movimento bancário mesmo par
cial dos valores aplicados e a garantia dos empregos para 
os atuais funciõnários. Colocamo~nos inteiramente à dis
posição de Vossa Excelência para gestionar na nossa re
gião, junto ao emPresariado, um posicionamento de c_o
laboração e integração numa sQlJlção objetiva que venha 
primordialmente garantir a continuidade do Sulbrasilei
ro e somente em segunda hipótese uma capitalização do 
Banco do Estado para assumir o comando do sistema fi
nanceiro gaúcho com o engajamento de todos. Em torno 
da liderança de Vossa Excelência acreditamos que_os 
gallchos unidos ac~itarão esse desafio ~a recuperação do 
Sulbrasileiro. 

Atenciosamenté.- Orlando ldilio Schneider, Prefeit9 
Municipal de Panambi - Luiz Schneider, Diretor da 
COTRIPAL- Ingonar Brune, Diretor dõ Grupo Ernes
to Rehn - Miguel Schmitt-Pryn, Secretârio - Lulz A. 
A. Desimon, Diretor do Grupo Kepler Webber- Hugo 
Bruno ~norr, Presidente da Associação Comercial In
dustrial de Panambi - Alfredo Fockink, Diretor do 
Grupo Alfredo Fockink. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder 
do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA, PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO !)0 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Gastão MUller, para uma breve 
comunicação. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB -,MT. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Tenhp dois assuntos a tratar. Hoje é o Dia Internacio
nal da Mulher, e ao começar esse pronunciamento quero 
homenagear as mulheres de um modo geral, aqui repre
sentadas, no momento, por duas ~ .. '{tJÍgrafas, duas jorna
listas e uma enfermeira de plantão. ue um inoâo global, 
Sr. Presidente, quero homenagear hoje, no Dia Interna
cional da Mulher, a mulher no sentido amplo da palavra, 
a uma menina de cor, obscura, de uma favela de Cuiabá, 
que se revelou uma grande atleta otasileira, 
distinguindo-se em todas as corridas em que tem tomado 
parte, tendo se colocado por duas vezes em segundo lu
gar na grande Corrida de São Silvestre em São Paulo. É 
a Jorilda, a pequena Jorilda que representa para mim, 
neste momento, a mulher. As minhas homenagens a ela. 

..Em segundo lugar, Sr. Presidente, quer_o que V. Ex•. 
dê como lido essas minhas palavras, que representam a 
minha aspiração, para que cOnStem nos Anais desta 
Casa do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente e .Srs. Senadores, existem discursos, en- _ 
trevistas, enfim, mãnifeStações-das figuras de destaque 
da vida brasileira que não podem ser esquecidas. Deve-se 
registrá-las nos Anais, por exemplo, no caso em pauta, 
do Congresso Nacional, onde militamos como represen
tantes do povo de Mato Grosso, a entrevista do Presi
dente Tancredo Neves. 

No dia 17 de janeiro~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
Presidente eleito do Brasil, Dr. Tancredo ___ Neves, de-
monstrando que vai haver mudanças na vida politica e 
administrativa do País, deu magistrãl entrevista à im
prensa brasileira e ~trangeira, no Plenário da Câmara 
dos Deputados_, Nessa oportunidade, o Presidente Tan
credo Neves, .. deu as linhas mestras de seu governo" _e 
mostrou_ a toda a Pátria e tambêm aos de outras Pátrias 
que é o homem talhado para dirigir o Brasil neste mo-
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mento tão angustiante da nacionalidade. O Brasil inteiro 
aplaudiu a entrevista, paralelamente, a demonstração ca
bal do Presidente Tancredo Neves que mudanças _existi
rão, no seu Governo. O conta to pessoal com a imprensa, 
de forma ordenada e respeitadora será um fato normal 
do seu GOverno. Q_Presidente Tancredo Neves não terâ 
porta-voz. Ele dialogará com a imprensa e assim coloca
rá o povo bra!>ileiro e estrangeiro a par dos acontecimen
tos e das providências tomadas. 

=-= Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a referida entre
vista para que conste dos Anais ll.o Congresso Nacional. 

"O presidente eleito, Tancredo Neves, 
deu as linhas mestras de seu governo na sua 

primeira entrevista formal 
após a vitória no dia 15. 

Õs temas dominantes foram inflação, 
dívida e, é claro, democracia 

As muitas faces da 
Nova República 

Como democratas que somos, sabemos que não 
compensaram as vantagens de ordem material com terrí
veis restrições impostas à Nação nesses últimos 20 
anos". Esta declaração, contida na resposta à jornalista 
Sônia Carneiro, da Rádio Jo_rnal do Brasil, o presidente 
eleito Tancredo Neves procurou diferenciar com toda a 
clareza o governo Civil que pretende realizar dos gover
nos militares que dirigiram a Nação nos últimos 20 anos. 

Durante_ quase duas horas, respondendo à cerca de 50 
perguntas de diferentes jornalistas presentes à sua pri
meira entrevista coletiva, o presidente eleito, Tancredo 
Neves, foi deixando claro a cada pergunta as "mu
danças" prometidas durante a campanha. 

"O nosso compromisso é realizar um governo austero, 
_digno e de irreprovável morálidade administratíva. No 
nosso governo, qualquer· deslize que se pratique com a 
confiança do povo, será punido severamente de acordo 
com as leis _administrativas", disse ao responder uma 
pergunta de Maurilio Grilo, da Rádio Itatiaia,_d_e B~Jo 
Horizonte. 

Ao falar sobre o Pacto Social, o presidente eleito ma1s 
uma vez deixou claro que seu governo não apostará em 
sllperp:rojf:tos, em obras faraônicas, mas -apostará nos 
trabalhadores: "Isso tem que ficar permanentemente 
explícito, porque os trabalhadores já não têm mais nãda 
o que dar, e eles vêm corando na sua própria carne, por
que é sobre os seus ombros que tem sido lançada ares
ponsabilidade da manutenção da_ ordem política e social 
do Brasil nesses últimos 20 anos" 
_ Q clima da entreviSta foi de grande civilidade_ e o Jor

nal de Brasília estev_e presente através de duas perguntas: 
uma do analista Haroldo Ho_llanda, sobre as contra
dições entre inflação e desenvolvimento; e da do repórter 
Luiz Artur_ Toiibio . 

Ao final desta sua entrevista coletiva, o presidente ~lei
to Tancredo_ Neves confidenciou a um dos seus assesso
r~ sua satisfação pela "forma organizada" com que a 
entrevista se desenvolveu e registrou também a preocu
pação dos entrevistadores com os temas econômicos. 

BarbQsa Ljma Sobrinho - "Situo-me no campo da 
inflação, que é o maior problema que O Brasil encara 
nesse momento. Gostaria, por isso, de perguntar: com 
uma inflação de 230%, a maior já verificada no Brasil, e 
com o compromis~o de procurar combater a ~ecessão e 
proporcionar novos ambientes aos empregos e aos sa
lários_~do operariado nacional, gostaria de perguntar em 
qui: m-omento e que perfodo as medidas tomadas pelo 
seu Governo irão _refletir-se em realidades perceptívi:is 
para todos os brasileiros e para todas as famílias que 
Compõem a nossa nacionalidade. Naturalmente que não 
esperamos milagres, porque milagres nessa área seriam 
de todo impossíveis, e depois, se a conhecemos bem, sa
bemos como Podem ser os milagres no Brasil. Mas gos-
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tarfamos, por isso, de perguntar que tempo será neces
sário para que esse -trabalho, ·esse esforço se reflita em 
medidas prãticas que dêem ao povo brasileiro a satis
fação de contar com um novo Governo, que se _destina 
exatamente a propugnar por todas as medidas que vão 
proporcionar a sua felicidade. É a primeira pergunta. 

Taricredo Neves - Quero agradecer a oportunidade 
que se me depara de poder falar à imprensa do meu País 
e à imprensa internacional aqui representada logo em se
guida-a minha eleição para Presidente da República. 
Quero, com isso, manísfestar meu aprf:ço e minha admi
ração a esses Que se dedicam à atividade jornalística. E 
não encontraria maneira mais expressiva para simbolizar 
todos os meus sentimentos, a não ser- exaltando a figura 
dessa exemplar personalidade brasileira que ê Barbosa 
Lima Sobrinho (Palmas). Ele, um dos mais- infúmsi.Sen
tes, dos mais decididos e dos mais determina_dos lidado
res- da democracia brasileira. Ele, um dos mais devotados 
defensores da liberdade de imprensa em nosso País. Ele 
mesmo, pela sua própria vocação e convicção, uma das 
penas mais ilustres, mais vibrantes,, mais dignas e corajo
sas de que se honra a imprensa brasileira. Ao iniciar essa 
nossa conversação, eu queria de início, deixar bem assen
tado que a grande tarefa do meu governo deve ser a reto
mada do crescimento econôrhico que precisarã resultar 
na criação de novos empregos, na melhor remuneração 
da força de trabalho e melhor redistribuição da renda 
nacional. Essa retomada do processo de crescimento não 
se sustentará em bases sóli~as sem que haja uma rever
são do processo inflaCionário, o saneamento- financeiro 
do setor pllblico e se mantc:_nha o equilíbrio das contas 
externas. 

Passo agora a responder a primeira pergunta formula
da aqui pelo nosso eminente mestre Barbosa Lima Sobri
nho: '-'Como conciliar uma inflação que jã vai a 230% 
cCirrl o processo da retomada do desenvolvimento econó
mico?". Ainda há pouco, falando à imprensa do País, 
tive a oportunidade de responder a essa pergunta de ma

-il.eínl iriuito explícita, muita clara e muito objetiva, e 
- voU-me permitir· va]er-me dessas declarações, pois que 

-elas guardam perfeita sintonia com a interpelação muito 
honrosa que acaba de ser feita. 

A inflação - dizia eu- tem tantas e tão grandes re
percussões negativas, sobretudo para os setores mais ca
rentes da• população, que torna dispensável discutir a ne
cessidade de combatê-la com rigor e persistência. 

A inflação tem componentes políticos, económicos e 
até mesmo psicológicos. Para combatê-la, temos que 
atuar simultaneamente com a mesma força nos três cam
pos. 

No campo político, cabe-no$ persuadir, através do 
diálogo, as lideranças partidárias e·os diversos segmen
tOs representativos da sociedade civil, de que a vitória 
sobre a inflação --exige o engaJamento de todos. Existe 
uma distribuição dos custos da poUtica antiinflacionária 
que deve ser compatível com as possibilidades de cada 
um. Não é justo que esses recursos recaiam uniCamente 
sobre os ombros de um determinado segmento social. 

No c~inpo económico ã ênfase tem de concentra-se no 
~forço para melhorar a produtividade do gasto público, 
com o cambate sistemático a todo tipo de desperdício ou 
de despesas suntuárias, criteriosa seleção de prioridades 
na aplicação dos recursos, privilegiando aquelas que ge
r_em retorno~ mais ~ápidos, utiliZem mão~de-obra inten
siva e tenham maior repercussão social. Deve exístir 
maior controle na expansão das atividades do Estado, 
sobretudo aquelas não diretamente vinculadas às 
funções privativãS do poder público. São exatamente es-
sas atividades as que mais têm pressionado para o au
mento do déficit do setor público que estâ longe do con
trole desejado, aO contrário do que apregoa o Governo. 

A política monetãria e creditícia tem de ser reorintada 
de maneira a reduzir ao estritamente indispensâvel a 



Março de 1985 

emissão de titulas da dívida pública e direcionar o cr6di
to para os setores que ofereçam maior contribuição à ge
ração de empregos e de renda. 

No chamado componente psicológico, o !xito da polí
tica antiinflacio·nãria exige que o Gõverno· sejá exemPlar 
em matéria (je" austeridade e de eficiência adffiinisti-ati
vas, como forma de infundir, na população, a indispen
sável confiança nas medidas que venha a adotar para 
conter a alta dos preços, 

Sem credibilidade governamental, qualquer política 
antHnflacionãria está fadada ao fracasso e esta credibili
dade somente será obtida através de um comportamento 
sóbrio, sereno, democrático, firme e coerente de todos os 
que detenham função de Governo. 

Pergunta o nõsso eminente-mestre que ffiedidas devem 
ser tomadas visando a retomada do desenvolvimento 
económico e a criação de empregos. Respondo: a reto
mada do desenvolvimento e a elevação do nível de em
pregos constitui, realmente, prioridade indispensável 
para que possamos superar a crise, equacionar os proble-
mas que nos afligem e, sobretudo, restituir a esperança 
ao nosso··pavo: 

Entretanto, a eficácia de qualquer mudança política 
econômica está suJeita a pré-condição -seiTI a qual a 
adoção de alternativas técnicas estará condenada ao in
sucesso. Refiro-me a preliminar polftica que invoca os· 
aspectos de confiança, credibiridade e- apoio popular. As
segurada esta preliminar e restabelecida a credibilidade a 
situação poderá desanuviar e as alternativas técniCas 
passarão a definir as condiçOes indiSpensáveis. Por isto 
mesmo vou constituir um Ministério de alta qualifica-ção 
e indiscutível idoneidade. _ 

"A partir de 15 de março, 
mudarão no Brasil primeiro 
a mentalidade, segundo o 
comportamento, terceiro o 

estilo e quarto, o 
acatamento a todos os 

direitos e liberdades 
democráticas'' 

Com a ajuda dessa equipe e com base nos estudos que 
até lá já estarão inteirãmente conChifdos serão imediata
mente implementadas as medidas indispensáveis à reto
mada do desenvolvimento e à elevação do nível de em
prego. 

Que medldas são essas? 
Bem, não obstante às dificuldadeS com que nos deba

temos e a maior inflação de nossa história, existem con
dições que nos permite antever a possibflidade -de uma 
recuperação económica. O ciclo dos grandes investimen
tos necessários à construção de nossa infra-estrutura e 
instalação de capacidades satisfatórias nas áreas de insu
mos básicos, etc., estâ praticamente encerrado. Existe, 
aliâs, capacidade ociosa em vários setores industriais. 
Não necessitaremos de grandes investimentos se reorien
tarmos a retomada em direção aos setores que al~m de 
absorver maior quantidade de mão-de-obra atendam si
multaneamente à satisfação das carências básicas da po
pulação em matéria de alimentação, vestuário, edu
cação, habitação, saúde, saneamento, etc. 

O País tem capacidade industrial ociosa e alguma dis
ponibilidade para crescimento das importações, o que 
garante aumento da produção sem pressões inflacio
nárias e sem danos maiores ao equilíbrio das contas ex
ternas. 

Além disso, de imediato, pretendo lançar um progra
ma baseado em obras públicas espalhadas por todo o 
território nacional, sobretudo em áreas carentes, volta
das para saneamento, melhorias urbanas, programas de 
habitação popular, etc., o qu-e beneficiarão as classes so
ciais menos favorecidas. Estas obras públicas consumi
rão grandes quantidades de mio-de-obra e serão possibi-
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litadas financeiramente por u.m reman~jamento de des
p~as públicas, désviando verbas que hoje são alocadas 

- ão Consumo suntuârio do Governo ou em obras faraóni
cas~ desnecessárias. ~te programa~ terá aipQa_o mér~to 
dC ser eXecutado descentralizadamente pe:l~s Est_ado~ e 
M-unicípios, através de transferências de re_cursos. 

Pretendo, ainda; adotar, tão logo seja empossado, me
didas que resultem no estímulo à indústria de construção 

_ civil, sobretudo de habitação popular, tendo em vista sua 
cont~ibuição p_a!a a aplicação de mão-de-obra _no apoio_ 
às pequenas e médias empresas, tradicionalmente utiliza
doras de mão-de-obra, através de maior disponibilidade 
de c~éditos a ~1~ dirigídos; no decidido apoio à agricultu
ra; iiliprescírid{veJ -pari a garanti<i. do ab~stecimen~o, das _ 
export~ções e do emprego, sobretudo assistindo o peque~ 
no e mêdío produtor-de alimentos. 

IndB.ga ainda o eminente mestre para o_ lapso de tempo 
necessário para se promover o ajustamento do equilíbrio 
financeiro e económico do Pais. ~muito difícil prever-se 
com precisão cronomêtrica o que se pode alcançar nesse 
objetivo. Podemos porêm assegurar -que IHJ que depen
der do Governo todas as medidas serão tomadas com ri
gor para que encontremos realmente com rigor e ao seu 
te~po o equilíbrio da economia brasileira. 

.e. verdade qu~ a inflação brasileira não tem causas ex
ternas e essas escapam ao nosso controle ... maior deci
são, maior determinação". 

Audálio Dantl:ls ::- Audálio Dantas, presidente da Fe· 
deraçilo Nacional dos Jornalistas. Temos a Certe.z;a, Sr. 
PresideD.te-, de que as fndagações que aqui trago, seriam, 

. neste momento, de todos os 25 mil jornalistas brasileiros, 
cuja participação nas lutas pela democracia, todos nós sa
bemos, custou a muitos de nós inclusive a vida, como o jor· 
nalista Wladimir Herzog, em 1975. Em nome dessesjorna
Ustas trago a V. Ex• duas indagações: a primeira ê sobre a 
questão da legislação de informação no País. Toda a Iegls
la~;ão autoritária, cerceadora da liberdade de informação 
mantida nesses 20 ttnos continua em vigor, inclusive o 
Decreto-lei que instituiu a censura prévia em 1969. Ao 
mesmo tempo, os jornalistas, e certamente a sociedade 
como um todo, Indagam de V. Ex• quais as medidas que es
tão sendo pensadas no sentido da implantaçilo de políticas 
democráticas de comunicação, uma vez que essas polfticas 
democráticas de comunicação - efetivamente democráti
gs -não interessam apenas aos jornalistas, mas interes
sa~:-à s~?_Ciedade co~o um todo e ao próprio regime demo
crático. Quais as medidas que o Governo de V. Ex• pensa 
tomar no sentido de que sejam estabelecidas essas políti
cas, principalmente no que diz respeito ao acesso aos ca
riitls de rádio e televisão, hoje e"cessivamente mantidos nas 
iiiãos do Poder Executivo e prhilegiadores de certos gru
pos e-não da sociedade como um t~do! 

Tanc~do 1\leves - O nosso _companheiro Audâlio 
Dan tas, eS~e velho lutadQr também das cau~as libertárias 
em riosS'O Pais me formula duas perguntas. Uma diz res
peito à refotmulaçAo da lei d_e imprensa. Evidentemente, 
ela está ainda inspirada num forte espírito de autoritaris
mo: Podemos, de imediato r~lizar algumas reformas na 
lei de imprensa para. democratizá-la, mas tenho, para 
mim, que só cOm a implantação da Assembléia Nacional 
Constituinte vamoS fealmente fixar parâmetros definiti-" 
vos para que tenhamos uma lei de imprensa à altura da 
nossa, tradição e mais do que isso à altura da nossa cul
tur{L A que ai está, se fosse realmente aplicada seria um 
vexame, um opróbio para a cultura brasileira. A segunda 
pergunta-diz respeito à democratização dos instrumentos 
de comunicação. Evidentemente, nesse setor, prevalece a 
inaior--iilterisidãde; ainda o espírito autoritário. Sabemos 
que as concessões de rádios e de televisão são distribuí
das por esse critêrio exclusivamente políticos, partidários 
e atê personalistas. A primeira idêia que me ocorre, sem 
entrar no exame detalhado da matéria através da consul
ta feita ás entidades de classe nelas interessadas mas pa-
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rece ser a criação de Um Conselho Nacional de Comuni
cação que tenha realmente partícipaçlo direta não ape
nas na decisão da concessão de rádio e de televisão mas, 
sobretudo, na fi.scalização do seu funcionamento. 

AudáÚo Dan tas- Muito obrigado, Presidente. 
Carlos Castelio Branco- ("Jornal do Brasil") 
Pergunto ao Presidente Tancredo Neves se pretende 

manter, no exerdclo do Governo a mesma estrutura dos 
serviços de assessoramento da Presidência da República, 
em especial do Serviço Nacional de lnformaçi5es? E se em 
caso afirm11tivo se pretende manter o status de MiniStro, 
dado atua)mente aos chefes desse serviço? 

Tancredo Neves ~ Respondo com a maior honra a 
pergunta cjue me é feita por este notável jornalista que é 
Castello Branc_o._ O entendimento do Chefe da Nação 
com a imprensa é sempre feito nos regimes democráti
cos, atravês de padrões previamente acertados. Decorre, 
fealmente, do entendrmento entre o Governo e os jorna
listas_ ou as entidadeS que repTesentam. Posso não obs
tante assegurar que o tratamento que pretendo manter 
com a imprensa no País não será em nenhum momento 
inferior àquele dado pelos presidentes das nações mais 
democráticas do mundo como na França, na Itália, na 
Inglaterra, como nos Estados Unidos. 
"Reabrir os processos para punir os iorluradores do regi
me mifitar seria lmjJ/ontãr no Brasil o revanchismo. E não 
cuidarfamos do presente e nem do futuro." 

Quanto ao processo de serviços de comunicação feito 
hoje, ainda em termos muito rígidos é nosso pensamento 
em contãto realmente com os jornalistas e suas entidades 
de classe adotar o processo mais eficiente para que esse 
entendimento pOssa ser mantido sempre em nível de cor
dialidade, de bom entendimento e de competência. Coin 
relação ao Serviço Nacional de Informações tenho que 
alegar o seguinte; em primeiro lugar, todas as nações do 
mundo possuem o seu serviço de informações. Não há 
nenhuma nação que possa dele prescindir. Os serviços de 
informações mais eficientes são os das ~epllblícas socia
listas. Nenhumã naçt\6 que atingiu o estágio e a impor
tância que o Brasil tem hoje no conceito internacional 
pode prescindir de um serviço de infórmações. O mal 
não está no serviço de informações desde que ele ê exer
cido, executado e praticado democraticamente. b que no 
Brasil ele assumiu um carâter policialesco ou um caráter 
realmente, profundamente vexatório e violentador das 
nossas tradições democráticas. O que nós pretendemos é 
colocar o Serviço Nacional de Informações dentro das 

--suas estritas finalidades técnicas como órgão de assesso~ 
ria e realmente de infomações do Governo. 

Charles Vanhecke (Le Monde) - O Senhor foi eleito 
por uma Coalizio que reúne fÕrças contraditórias que vão 
desde a direita liberal até a esquerda e ao mesmo tempo 
quer fazer reformas sociais profundas. Então, a minha per
gunta é a seguinte: i{uais silo os interesses que o Senhor es
tá disposto a atingir com essas reformas e, nesse caso, nilio 
corre o rijco de romper a coalizão que o levou ao poder? 

Tancredo Neves - Eu acho que essa sua preocupação 
é r~almente Jegítilna, mas não tem procedência. Eviden
temente, fomos eleitos por umã suStentação de formas, 
as mais díspares do ponto de vista da conotação ideoló
gia- ou da orient:içào do seu pensanlento politiéo. Disse
me outro dia um -moforístá em cujo tâxi eu entrava e ele 
me perguntava: -:-."O Sr. é õ Dr. Tancredo Neves? Eu 
respondi que sim e ele disse.- O Sr. é danado: reuniu do 
índio atê o Cardeal: (risos.) Realmente, eu tenho nessa 
minha heterogeneidade de forças que me apóiam não um 
aspecto negativo da minha candidatura, mas, antes, um 
aspecto positivo. E que realmente na sust~ntação desses 
divei-Sos setores de pensamei1to político que me apóiam 
eu encontro realmente autoridade política e, sobretudo, 
autoridade para comandar o processo de mudança da 
transformação por que a Nação reclama. Nós não esta
mos nessa campan~a para executar um programa de ini
ciativa ou da responsabilidade do Presidente da Repúbli
ca. Nós temos um compromisso com a Nação: e esse 
compromisso está estereotipado num documento em que 
criamos a Aliança Democrática e no mesmo instante em 
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que eu era lançado candidato dessas forças pcilítjcas ã 
execução desse programa é que me cabe levar a efeito. E 
esse programa, feito com muito discernimento, CO!p: mui
to equilíbrio e com muita vislo política, na realidade ele 
consagra todas aquelas reformas e todas aquelas mu
danças que a Nação estã a reclamar. VamOs realm~rlte 
levar a efeito as mudanças nas reformas_ institucionajS, 
vamos levar a efeito mudanças políticas e sociais recla,_
madas por este Pais. 

Abrangendo inclusive a reforma monetãria, a refo.rm-ª 
universitária, a reforma educaciõ.nal, a reforma agrãri~ e_ 
todas as outras dentro desse programa fixado por essas 
correntes políticas que nos apóiam. 

Sergio Gregory (TY Ma~chete) - P_re~dente, quais 
serão as bases para a renegociação da nossa dívida extef
na? 

Tancredo Neves - -A dívida externa está sendo negç:
ciada neste mome.nto pelo atual Governo. Trata-se- de 
problema da competência e da responsabilidade do atual 
Governo. Espero que essas renegociaçõe~ !!l)tejam Cbn
cluídas até o dia em que eu tomar posse; Antes, não me 
cabe senão buscar informações-a resp~to e acompanhar 
essas negociaçõ~."Não estou .recebendo,_sobre _o assun
to, nenhuma informação oficial do GQverno. Uma. vez_ 
concluídas essas negociações, não me resta outra iniçjatí
va, de acordo com a tradição_se._c_til_a,r__do Governo brasi-. 
leiro, senão acatar os nossos entendimentos internacio
nais. E aqueles compromissos as_sumidos que o Governo 
a ser empossado não estjyer em condições de cumprir te
rão de ser objeto de r~eggclação dentro dos processos 
vigentes entre as nações civilizadas. 

Led_a_Beatriz (Es_tado de Minas) -_Pr. Tancredo, V. 
Ex• cogita a criação ·de um Ministério da Defesa que reu
niria os Ministérios Mi.litares? 

Tancredo Neves- A criação de um. Ministério da Õe
fesa é uma velha aspiração do Brasil_. Já lutava por ela o 
saudoso ex-presidente CasteUo Branco e tem sido uma 
tese de palpitante interesse sempre debatida. A criação 
do Estado Maior das Forças Armadas, em plena ati vida
de, criou, por assim dizer, um e-mbrião, um germe, um 
estágio _de preparação para que possamos alcançar esses 
objetivoS. 

Mas não creio que haja entre as nossas Forças Arma
das uma preparação técnica e política adequadas· para 
que possamos, de imediato,- criar o Ministério da Defesa. 

Francis.co_ Figueroa (Agência de Notícias da Espan~a) 
- O seu partido propôs o engajamento da Nova República 
na luta pela democracia no Cone Sul. Eu queria perguntar 
ao senhor: o que vai fazer concretamente para a defesa das 
liberdades ou dos povos que lutam pela liberdade na 
América do Sul? 

Tancredo Neves- O progresso da democraCia, a luta 
pela democracia no Corte Sul estã hoje, merCê de_ J;>eus, 
muito avançada. A república da Argentitla ê hoje uma 
nação na plenitude de um regime demcrático._O_ Uru.
guai, dentro em breve, vai empossar um presidente eleito 
em toda a sua força para exercer um governo plenamente 
democrátlcO'." Onde teni.os problemãs é- no Chi!~ A po
sição do Governo BrasilCirO e de toda a_ consciên_cía na
cional é de apoio integral às forças democráticas que lu
tam nesse País pela -instauração das instituições livres.· 
(Palmas). 

José Silva Pinto (<Y Jornal, Lisboa) - Costillna-se 
dizer que para onde vai o Brasil, vai o resto da América 
Latina:. 

Pensa V, Ex• que a democracia no Brasil poderá in
fluenciar outros países da regiito? 

Tancredo Neves- Evidentemente que sim. O-entrosa
mento, a articulação, 

"Não exfste nenhuma nação 
no mundo_ mais séria no 

respeito aos seus 
compromissos financdros

que o Brasil. Ao contrário, 
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1emos sido vítimas de 
lesões à nossa economia, 

praticadas por outras nações" 
a perfeita interdependência das diversas nações dã. 
América do Sul umas influencíam-·as-oufi'3s. O BrasiL 
pela sua extensãO -territorial e pela- coildição de cOnfron
tar com quase todas as nações americanas, senão todas, 
tudo que se passa evidentemente dentro do nosso terri
tório" tem as Suas influências nos territórios das nações 
am1gas e vJZmhas 

Haroldo Hollanda (Editor de Política do Jornal de 
Brasília) - Sr. Presidente, volto ao tema do desenvolvi
mento econômico simultâneo com o combate à inflação. 
Na França o Governo Mitterand, no seu início; na Argen
tina o Governo Alfonsín, também no início da sua adminis
tração, tentaram promover o desenvolvimento económico e 
combater a inflação. As tentativas feitas neste sentido em 
ambos oS paíSes se frustraram. PerguDto: em que exeinplos 
económicos o senhor se inspiraria para realizar essa em-
preitada? -

Tancredo Neves- Cada inflação, .te(ll a sua peculiari
dª-d~, A in_fla_ção na Argentina não é a inflação no Brasil. 
E Argentina é uma nação autosuficiente e;n petróleo e 
autosufidente em grãos mas não possui o parque indus
trial da complexidade e da dimensidade que possui o 
BrasiL 

Evidentemente que não quero entrar no exame e nem 
na crítica dos processos adotados na Argentina para o 
combate à inflação. Mas posso dizer que hoje, no exame 
e no estudo da inflação brasile_ira não há rnais segredo 
para ninguém. Todos sabemos como contê-la, porque 
eliminá-la é impossível, debelá-la seria um sonho, mas 
sabemos como neutralizar os seus efeitos maléficos. Ain
da há pouco, respondendo ao Professor Barbosa Uma, 
deixei bem explícito, de_ maneira bem clar:a, como pro
mover a transição de uma inflação para um regime de 
desenvolvimento econômico e; mais do que issó, as me
didas que podem e devem ser adotadas, e serão adota
das, para que a retomada do desenvolvimento ecooômi
co_se faça sem abalos, sem choques e sem exacerbação do 
processo inflãcionário.- · -

Meta económica é o saneamento nacional 
Agnelo Alves (Tribuna do Norte de NataL Rádio Cª

bogi de Natal e Rádio Dif.usora de Mossoró)- Sr. Pre
sidente, V. Ex• enfatizou na primeira resposta, 'que a reto
mada do desem'olvimenio é a meta principal. Pergunto a 
V. Ex•: e o Nordeste? Como ele se vai inserir nessa reto
mada de desenvolvimento para a Nova República brasilei
ra? 

Tancredo Neves- O processo do Nordeste-:- tenho 
dito e de maneira a mais-imfática possível- serâ a pri
meira, a maior, a mais importante e a mais absoluta de 
todas as prioridades do meu Governo. (Palmas) O Nor
deste é um caso especial. Nós nos temos entregue ao es
tUdo desta região brasileira com o maior empenho e o 
maior biteréSse. Ainda quando GOvernãdor de Minas, 
elaboramos um projeto de exame da conjuntura nordes
tina e este projeto foi Jeyado à consideração _do Conselho 
da SUdene._E:~teve e ·estã~em debate nàs Universidades.âo 
N ardeste e nas entidacJes de classe e lâ nQs mostrando 
que ~vide~temente o problema dO Nordeste, ·pera ·su-a 
complexidade exige realmente medidas de uma abran
gência totaL O maior prOblema do Nordeste não ê a se
ca, não é a carênCia d'ãgua, o maior-problema do Nor
deste é a assistência, a proteção e a colocação do homem 
em padrões compatíveis com sua dignidade. (Palmas.) 

Temos que valorizar o homem nordestino e por isto 
temos que adotar além das políticas clássicas de combate 
às secas, de todos conhecidas, um vasto programa educa
cional e de recuperação social e humana daqueles nossos 
irmãos. Muito obrigado. 

Antônio Brito (Rede Globo de Televisão)- Sr. Presi
dente, V. Ex• ~em ditCJ que seu Ministério será form!!do em 
base, em crit~rios politicas, visando a composição entre di-
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versas forças que o levaram à Presi_dêncla da República e 
com base nos conlpromissos da Aliança Democrática. 

Peiguõto, tendo em vista o caráter especifico e as dlfi~ 
culdades da situação econômica, estes mesmos critérios 
políticos serão utilizados na composição da área econômi
ca do Ministério, ou aí se deveria buscar ou se buscará com 
mais empenho, maior unidade ideológica, programática e 
até operacional entre os componentes da área econômlca 
do Ministério? 

Tancredo Neves - Evidentemente que a heterogeneí~ 
dade das forças que me apóiam não se pode refletir na 
execução de uma política administrativa. Temos com
promisso com um programa, mas este só pode ser execu
tado se organizarmos um Ministério coerente, uniforme, 
competente e dinâmico. Sinto-me muito feliz a essa altu
ra e digo isSo em homenagem às forças politicas que me 
apóiam. Nenhuma delas, em nenhum momento, me fez 
qualquer exigência com relação a nomes ou a grupos 
para a composição do Ministério. Por conseguinte, não 
tenho nenhum compromisso, nem com o meu partido, 
nem c_om _os_ outros partidos que me apóiam, visando a 
colocar essa ou aquela pessoa nesse ou naquele Minis
tério. Evidentemente que essaJiberda_d-e de -ãção poderia 
até permitir-me nomear um Ministério de notáveis, de 

-capacidades, mas, se esse Ministério não tiver lãços Pó lí
ticos, em que pese toda a notabilidade_dos_seus integran
tes, será sempre um mandarinato, não serã nunca um 
Ministério. Para ser eficiente, um Ministério tem qué ter, 
ao lado do critério da: competência e da probidade, a sus
tentação política, Por conseguinte, _o _Ministério não 
pode ficar divorciãdo, de maneira alguma daquelas 
forças que se expressam partidariamente no Congresso 
Nacional, porque é c;om ela_s que governarei. Não será 
um governo exclusivamente do Executivo, mas um go
verno democrático, com- a integração do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário. Dessa maneira, organizare
mos um Ministêrio de base política sem a qual não pode
ria administrar, mas recrutando os melhores, os mais ca
pazeS e os mais eficientes para que possamôs alcançar as 
metas dos nossos compromissos com a Nação. (Palmas.) 

Antônio Brito -_Muito Qbrigado. 

Sônia Carneífo (Rádio_ Jornal do Brasil) - Sr. Tao
credo, depois de 21 anos a eleição de um civil representa a 
restauração parcial Õu integral da democracia no Brasil? 
O que é que ainda falta e qual a avaliação que o senhor faz 
hoje da Revolução de 64? 

Tancredo NeVes - A avaliaÇão da Revolução de 64 
demandaria uma exposição longa e que não poderia ser 
feita um debate que exige realmente o aproveitamento de 
tempo para que todos possam fazer as suas indagações e 
darem as suas respostas. Mas poderíamos resumir aRe
volução de 64 no s_eu aspecto político e no seu aspecto 
material. No aspecto político foi o retrocesso, no aspecto 
político foi realmente a usurpação dos direitos, das liber
dades democráticos. No aspecto polftico foi realmente 
um retrocesso de conquistas democráticos que nós tinha~ 
mos até conquistas definitivas. Mas no aspecto material 
não seria injustiça se nós negássemos que ela troUxe real~ 
mente um grande avanço em alguns setores, como da Te
lecomunicações, setõres da eilergia elêtrica, setores de 
vias de comunicaçõe:s-.-Foi realmente uma contribuição 
que nos colocou de uma posição de vigéssima oitava 
Nação do mundo, em termos de Produto Interno Bruto, 
para que nós pudéssemos alcançar hoje a sétima posição 
entre as nações do mundo em Produto_ Interno Bruto. S 
o velho tema, ê a velha discussão política que se o mais 
importante é a restrição da liberdade e efiçiêncíª admi
nistrativa ou mais fiberdade com restriç_ão -e eficiência 
administrativa. Evidentemente, como todos nos sabe
mos, como democratas que somos, que não compensa
ram as vantagen~de orde_m material com as terríveis res~ _ 
trições impostas à Nação nos últimos vinte anos. (Pal
mas.) 



Março de 1985 .)J!Ã,R!O DOCONGRESSONACI0]\1AL (Seç~o I!) 

Maurílio Grilo (Rãdio Itatiaia, de Belo Horizonte)
Presidente, nos últimos cinco anos o País abalado por su
cessivos escândalos financeiros. O governo revolucionário 
não conseguiu impedi-los. Este será um dos maiores desa
fios do seu governo. Como combatê-los? 

Tancredo Neves - O nosso compromisso é realizar 
um governo austero, digno e de irreprochãvel moralida
de adminíStrafiva. No nõSso governo, qualquer deslize 
que se pratique com o dinheiro do povo será punido se
veramente, de acordo com as nossas leis. (Palmas.) 

Carlos Chagas (O Estado de S. Paulo) - Presidente 
Tancredo Neves, insisto na pergunta .anterior. A anistia, 
admite-se, apagou tudo, dos execráveis atas de terrorismo 
aos mais execráveias atos de repressão ao terrorismo. No 
entanto, terá a anistia apagado realmente os atos de cor~ 
rupção - Coroa~Brastel, i>eHin (empresa) --todos esses 
atos praticsdos pelos governos anteriores ou à soma deles? 
Como V. Ex• os trataria. Consideraria tais atos aos extin~ 
tos, apagados pela anistia, ou colocaria o seu governo a 
serviço da apuração dessas práticas malsãs? 

Tancredo Neves--A anistia não pode abranger esses 
casos, porque ela foi realmente declarada, sanciona~_a 
pelo C_o_ngresso e pelo Executivo antes que eles eclodis
sem. 

São casos p-osteriores que nãô podem Pai Conseguinte
ser beneficiados pela anistia. Quero lenibrar ao meu caro 
amigo Carlos Chagas que esses casos têm sido C?bjeto-de 
Comissões Parlamentares de Inquérito,- que as têm es~ 
miuçado em todos os seus aspectos, em todos os seus de
talhes, em todas as suas origens e conseqílências. Todos 
eles jâ estão neste-momento entregues à Justiça. Jâ estão 
no Poder Judiciário. O que temos é que confiar realmen~ 
te na ação do Congresso que está exercendo uma ativida
de patriótica na apuração desses casos e confiar na ação 
da Justiça brasileira que merece todo o nosso respeito e 
toda a nossa confiança. 

Etevaldo Dias (Revista Veja)- Sr. Presidente, duran
te a sua campanha, por alguns momentos, temeu-se a ação 
de golpes militares. Hoje, teme-se que os grupos de extre
ma direita possam perturbar o seu governo. A minha per
gunta é a seguinte: se o senhor tem esse temor e quais as 
medidas que- seu governo pode tomar para e-vitar um novo 
Riocentro. -

Tancredo Neves- Confio muitO nas forças democrâ
ticos do País. Acho que'eSsas fOrças de direífa OU d; eS
querda, levadas ao extremo, que pretendar:J?-_ a_subversão 
do regime, encõntrarão na próPriasoCieda~t~ resistên
cia aos séti:s pi-apósitos, aos seus írltentoS: - • 

Walter Marques (Gazeta Mercantil)- Sr. Presidente, 
as condições do pacto social que o senhor propôs na Confe
deração Nacional do Trabalhador na Indústria ainda não 
foram definidas. A hipótese de umã trégua nos elnbates so
ciais durante seis a nove meses para abrir o espaço político 
necessário ao início de seu programa de governo, esbarra 
na multiplicidade de intcrlocadores sociais. o senhor" pre-
tende promover o pacto convocando entidades de classe ou 
o Parlamento detém representatividade suficiente para 
conduzi-lo? Eu acrescento, ainda, se o Sr. me permlte, um 
adendo: em que termos o seu governo pretende restabele
cer a reciprocidade entre as partes, o governo, as empresas 
e os trabalhadores, o governo, as empresas estatais e seus 
empregados, o governo e os funcionários públicos da admi
nistração direta e indiretaM? 

Tancredo Neves - Bem, o problema do pacto social 
não é sequer uma inventiva, o pacto social realmente é 
vital à vida das democracias._ A nossa eleição o que~ se
não um pacto polftico de grande proporções? Nós tive
mos realmente_ que organizar esse pacto, e foi com o 
apoio dele que conseguimos a maioria no Colégio Eleito
ral, que permitiu a nossa eleição: O-paCto político v-ai 
prosseguir, o que será a Constituinte .s..enão__ úm grande 
pacto nacional, que vai realmente determinar de maneira 
definitiva as nossas estruturas políticas, -Socíais e econó-

mié:as? O que estamos pensando é sugerir nãO -só com a 
participação do governo, mas com as classes empresa
riais e trabalhadores, um entendimento mínimo no camM 
po social para que possamos enfrentar 'a !nflação cqm 
mais possibilidades de êxito. Não chega ":~ser uma inye~M-= 
tiva brasileira, ela foi posta em prâtica com grande suces
so na Espanha, de Felipe Gonsalez, e nos dias de hoje o 
presid;nte Alfonsin estâ colqcando ·~m debate nQ_ seu 
pars O seU ~sfo~Ço,~ a sua tentativa para que o Pacto social 
argentino, visando melhorar as condições ric~nômicas do .. 
·povo argentiilo, possa à.lcançar O seu-resultado favorável 
e colimar os seus objetivos. S com essa idéia que nós di
visamos estudar todos os pontos de atrito entre governo 
e empresários, entre governo e trabalhadores, entre em~ 
presários e trabalhadores não exigindo ma,is nenhum sa
crifício aos trabalhadõres (palmas) e isso tem qUe fiCar 
permanentemente explícito, porque os trabalhadores jâ 
não têm mais nada o que dar, eles vêm cortando na sua 
própria Carne, porque sobre os seus ombros é que tem 
sido lançada a responsabilidade da manutenção da or
dem política e social no Brasil nesses últimos vinte anos. 
Mas é preciso um denominador comum que possa realM 

-mente possibilitar ao governo realizar medidas que faci
litem e que alcancem o objetivo de debelar a inflação se

-não debelar, que é impossível, mas amenizã-la e contê-la 
nos seus efeitos e se _alcançarmos esses objetivos a classe 

-·-mais beneficiada será a classe dos trabalhadores. (Pal
hfa.S:) 

Ariosto Teixeira(O Globo)- Sr. Presi_de~te, a Nação 
· tenl assistido nos últÚnos-tempos ao espetáculo antifedera
tivo e até mesmo vexatório dos governadores vindo à sede 
do poder central mendigar recursos, pedir dinheiro, supll
--~r diDheiro para_ poder levar a cabo as suas_ adminis
trações. Que_urgên_cla o Sr. atribui ã uma_refo_rma consti
tucional que devolva aos Es~ados_e também a~s municípios 
a sUa autonomiã adffiinistrativa e até mesmo polítlca-, em 
alguns casos? 

Tancredo Neves - Evidentemente o problema finan
ceiro de .Es!ados e Municípios é dos mais graves e posso 
dizê-lo com autoridade porque fui governador dUrante 
quase dois anos do meu Estado. Isso dec.orre realmente 
das deformações que o centr~ism_o imposto ao __ ~rasil 
nos últimos anõs gerou para- as rlossas entidades regio
nais. Estados e MllnfCípiOs foram absorvidos nas suas re
ceitas mais importantes, e issO gerou parã eles uma si
tuação das mais precàrias· na manu_~nção de suas resM 

- -po-õsabilidades, dos seus serviços póblicos peculiares. Só 
lfã uma solução para esse problema; é a reforma tribu
tária que vise realmente promover uma distribuição mais 
justa dos recursos nacionais. (Pal_mãs.) Não uma refor
ma tributária com objetivos meramente fiscais, mas uma 
re(orma tribUtária' Qüe Venha também acompanhada de 
objetivos sociais, porque atravês dela podemos dar uma 
contribuição importante à divisão da renda nacional, 

-para- torná~ la maiS justa e mais humana. 

Miriam Leitão (Abril Vídeo)- Sr. Presidente, recen
temente, fiz uma entrevista com V. Ex' e perguntei se 
achava que era revanchismo ou justiça pedir a punição de 
quem matou vârios brasileiros e torturou muitos outro_~, 
como, por exemplo, o deputado Rubens Paiva e o jornalis
ta Wladimir Herzog. V. Ex~ me disse que a anistia havia 
apagado tudo, que era melhor construir o futuro do_ que 
pensar no passado. Mas continuo com a mesma dúdda. 

-QUero sober, Dr. Tancredo, se não fere o seu espírito de 
JUStiça o fato de que criminosos fiquem sem punição? 

Tancredo Neves- E-videntemente, minha filha, os fa
tos ocorridos no Brasil foram deveras lamentáveis. Mas 
alcançamos, por deci~ão praticamente unâ11ime do Con
giesso Nacional, a ~nistia. Ela é abrangen~e e é recipro
cã._-Ela a-tinge todos os lados _e todos os departamen~os, 
todos os setores da vida social brasileira. Reabrir __ çsse 
problema ser[; implantar no Brasil o revanChismo e nós 
não cuidarfamos do Presente e nem do futuro. Todo o 
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nosso tempo -seria pequeno para voltarmos realmente a 
esse rebuscar, a essa revisão, a esse processo de inqui
rição sobre o passado. Não creio que a sociedade brasi
leira aspire por isso. 

-Henrique Gonzaga Jf. (FÕlha áe S. -PaUlo)- Sr. Pr~
sidente, como se sabe o sistema financeiro tem sido o gran
de privilegiado pela política econômlca nos últimos gover
nos. V. Ex' entende que é chegada a hora de os banqueiros 
arcarem com uma maior parcela de sacrifícios no enfrenta
menta dos problemas econômicos ou acredita que eles já 
der_am__a sua contribuiçiio? 

Tancredo Neves - Bem, a contribuição dos banquei
ros ao desenvolvimento econômico-naciorial tem sido 
das mais relevantes e não é preciso que se ponha isso em 
destaque. Temos hoje no Brasil perto de 85% do crédito 
estatizado. O Estado é responsável pela distribuição de 
85% do crédito. Até os radicais âa nacionalização dos 
bancos foi posta em prática na França pelo presidente 
François Mitterrand não tem se revelado, realmente, 
auspiciosa e nem proficua para aquela Nação que está 
atravessando, neste momento, alguns problemas econó
micos graves e dizem os economistas que foi -eSsa deses
tatização bancária precipitada que gerou realmente 
grande parte dos problemas que o francês está enfrentan
do, no momento. 

Na Espanha, Felij,e Go~za(es com, talvez, mais argú
cia- e mais clarividência:, quando indagado por que ele 
não nacíonalizava~ os bilncos ele respondeu; 

Aqui na Espanha temos perto de 75% do crédito esta
tizado. Do que resta não preciso nacionalizar, porque te
nho um Banco Central da maior eficiência, da maior ca
pacidade e da maior força de controle. Não acredito que 
haja no mundo um Banco Central com mais poder_es do 
que o do Brasil, porque o Banco Central no Brasil é mui~ 
to mais do que uma organização financeira, é quase um 
estado ao lado do Estado ou um estado dentro do Esta
do, porque ele legisla, julga e executa sem que haja quaiM 
quer possibHidade~de revisão -das suas decisões .. Acho 
que o problema da atividade bancária nõ Brasil que teni 
sido realmente favorecida pela conju_ntura financeira e 
de duas naturezas. Primeiro exigir muito rigor do Banco 
Central na fiscali;lação das atividades bancárias. Segun
do exacerbar o imposto de renda para que possamos, 
através dele, forçar as instituições financeiras de um 
modo geral a dar uma maior contribuição ajustiça social 
em nosso País. 

FrançoiS Castéran (Agência France Press)- Sr. Pre
sidente, com relação à dívida externa o PMDB chegou a 
falar de moratória em caso de pressões intoleráveis dos 
credores óU de ameaça à soberania do Brasil. Eu gostaria 

, de saber do Senhor se concorda com esta posição? 
Tancredo Neves- Tenho manifestado de maneira íne-:. 

quívoca que sou contrário à moratória unilateral. A mo
ratória não resolverá nenhum dos problemas financeiros 
do Brasil. A moratória signíficarâ uma suspensão brusca 
dos nossos pagamentos com os nossos credores, o que 
significariâ um abalo tot8.1 na nossa economia. As nossas 
reservas não são si.J.ficierites para que possamos bancar 
um jogo desta violência. Temos que assegurar a impor
tação de nossas matériasMprimas, temos que assegurar a 
nossa reimportação de petróleo. Temos que assegurar 
nossa impcrrtação de petróleo, hoje, felizmente, com a 
crise menos aguda do que há dois anos. Temos que asse
gurar um mínimo de estabilidade económica para que o 
País possa alcançar seu desenvolvimento. Se suspender
mos nossos pagamentos aos nossos credores estaremos 
criando condições económicas das mais g'raves, porque a 
medida em que não pudermos fazer face aos nossos pa~ 
ga.mentos, ficaremo-$ sujeitos inclusive a medidas vexa
tórias, ao se_qUestro, à penhora dos nossos bens existen
tes no.exterior ou situados no exterior. Não me animo a 
participar da tese da moratóiia unilateral e nem vejo ne:
cessidade dela. O que precisamos é pagar o que de_vemos. 
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h um compromisso de honra da Nação. Dizer que oBra
sil não é uma Nação séria é uma infâmia, uffia balela, 
uma agressão, porque não existe nenhuma nação do 
mundo mais séria no resgate dos seus compromissos fi
nanceiros do que o Brasil. Pelo contrário, temos sido 
vítimas algumas vezes de lesões em nossa economia, le
sões praticadas por outras nações capitalistas (Palmas). 
Devemos promover sempre a negociação. E na base do 
entendimento que poderemos realmente vencer nossas 
dificuldades; jamais com medidas drásticas, contunden
tes, se temos tudo para promover essa negociação. O que 
não podemos é na negociação com os nQSSQS credorc;_s 
aceitar cláusulas punitivas, o que é pior, cláusulas que 
violentem a soberania nacional. (Palmas). Devemos aos 
nossos credores dinheiro e dinheiro se paga com dinhei
ro. Não se paga dinheiro com fome, miséria e o· desem
prego dos cidadãos brasileiros. (Palmas). 

Luís Gutemberg (Semanârio José, Jornal da Semana 
Inteira de Brasília)- No compromisso com a Nação o se
nhor estabeleceu o seu compromisso de restaurar a autono
mia sindical, a liberdade de organização sindical e o direito 
de greve. Perguntaríamos se esse compromisso se estende 
também ao fim dos sindicatos autorizados cartorialmente 
pelo Ministério do Trabalho e por ele controlado com o uso 
do imposto sindical, principalmente pennitindo que essa si
tuação estabeleça o controle do sindicato nas mãos de pele
gos e minorias radicais acidentais. Pergunto se a exemplo 
de outras democracias ocidentais o Brasil vai libera_r a or
ganização sindical ampla? 

Tancredo Neves- Sem dúvida que este é o nosso pro
pósito, o nosso compromisso: assegurarmos a autono
mia sindical ampla e is-so quer dizer por termo às inter
venções, as demissões sumãrias dos seus dirigentes, o 
afastamento pela força dos mesmos de suas funções e, 
sobretudo, a supressão pela violência das cartas sindi
cais, Gostaríamos de ver, realmente, o sindicato no Bra
sil entrar numa nova fase, que seria a fase de plena auto
nomia que vem desde a sua organização prefixada em lei 
até realmente o pleno exercrcio das suas finalidades es
pecíficas. Com relação ao imposto sindical, não acredito 
que os sindicatos estejam realmente animados a abrir 
mão dessa fonte de receita. Temos ê que estudar, talvez, 
uma maneira mais democrática· para que o sindicato re
ceba, com o nome de imposto sin-dical ou qualquer outro 
nome, esse fortalecimento dos seus recursos financeiros, 
dependendo sempre a cada vez mais da aç1io estatal, ou 
seja, do Ministério do Trabalho. 

Hélio Fernandes (Tribuna da Imprensa)- Presidente 
Tancredo Neves, algumas das expressões e das palavras 
mais pronunciadas hoje no Brasil são as seguintes: dívida 
externa, exportar é a solução, explosão da base monetária 
e inflação. A dívida externa é causa e realimentação da In
flação. A explosão da base monetária é causa e conseqüên
cia da inflação. A exportação desvairada, criminosa e in
centivada, como se faz hoje no Brasil, prejudica o mereado 
consumidor interno e sobrecarrega a inflação. Anteontem, 
logo depois que o senhor foi ungido, sagrado e sacramenta
do como o novo presidente do Brasil, o Sr. declarou que 
iria combater a inflação e não sacrificaria o desenvolvi
mento do Brasil. Eu pergunto então ao Sr. com a maior 
tranqUilidade e satisfação: o senhor acha que juntando 
apenas do índio ao cardeal, o senhor vai conseguir apoio 
para unir e reunir palavras e expressões tio conflitantes, 
tão chocantes, tão hostis entre si? 

Tancredo Neves -Todas essas palavras a que o meu 
caro amigo se referiU resume~Se- iluma só que é a in
flação. Em verdade, é a inflação que gera o endividamen~ 
to, o déficit público, o desemprego, obriga as expor
tações tão onerosas à vida da economia brasileira, como 
estamos presenciando no momentQ._De_ maneira Que. õ" 
que ê preciso é imprimir uimi maíor ailsteiídade na vida 
pública brasileira para que possamos atingir a inflação 
no seu fulcro e, atingida a inflação no seu fulcro passar-
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mos para o saneamento financeiro nacional. Providência 
aliás que tem que ser tomada simultaneamente. A nossa 
política tem que ser: pôr termo às obras chamadas faraô
nícas. Fdi:íírierite iódas as grarldes obras "faraónicas em 
curso que estavam demandando grandes sacrificios fi
nanceíros do País ou já estão- terminando ou prestes a 
terminar. Sacrificamos muito ó homem brasileiro para 
realizarmos grandes obras. Basta agora de erigir esses 
monumentos em ferro e cimentO- e voltar novamente, pa
trioticamente a cuidar do homem, no estômago, quer di~ 
zer na sila -alimentação, no seu VestuáriO, na sua edu
cação, na sua saúde, na sua casa própría, nO -setfSanea~ 
menta porque é esse o objetivo do- nosso Governo, sem a 
preocupação de realizar obras monumentais, mas reali
zar um obra que -faça o homem brasileirO ac_red_itar __ na 
sua Nação, a confiar- nela e a confiar llo seu governo~ 

Roberto Fernandes (Jornal âi:Yl3raSu)~ Presidente, o 
senhor pretende convocar eleições dlretas para as capitais 
ainda em 1985? 

Tancredo Neves - Meu pensamento é este, mas evi~ 
dentemente que não é decisão que dependa do Presidente 
da República. Acham-se no Congresso, já em fase devo
tação, diversas emendas constitucionais visando às 
eleições diretas nas capitais. Essa decisão, por conseguin
te, evidentemente não no ponto em que se encontra o 
problema entre nós vai depender menos do Presidente_da 
República do que muito mais do Congresso Nacional. E 
a decisão do Congresso qualquer que ela seja terão meu 
acatamento. 

Miro TeiXei~~ (R~de Bandeirantes de TeleviSão) .:.:. 
Presidente no seu discurso o senhor fez menção aos traba
lhadores, que foram muito importantes no começo de sua 
vida pública e que ao longo de sua vida pública também o 
senhor procurou sempre corresponder a essa confiança. 
Ocorre que os trabalhadores vêm tendo os seus salários 
achatados, confiscados e têm sido vítimas até de fraudes 
como houve a fraude anunciada em 1972 em que os índices 
para os reajustes salariais foram adulterados. Existe algu
ma esperança, Presidente, desses índices serem corrigidos 
e os Sãlários d~ traJJalhadores voltarani a ter realmente o 
poder de compra que deveriam ter hoje corrigindo a in
flação? 

"O Nordeste é um caso 
especial no País e será a 

primeira, a maior, a 
mais importante e a 

mais absoluta prioridade 
do Governo. A falta de 
água não é o problema 

maior da região" 

Tancredo Neves- O problema salarial todos sabem é 
dos mais graves e dos _mais complexos do nosso Pafs. 
Nós sabemos muito_bem pelos estudos dos economistas 
e _técniCos e experts e por essa grande organização brasi
leira que é o DIEESE, e que ê realmente um instrumento 
dos mais eficientes no esclarecimeto de pontos ambíguos 
e obscuros na economia nacional, que o limite do salário 
é a -inflação. 

Na medida em que o salãrio acOmpanha o índice infla
cionário e não o ultrapassa ele não inflaciona; mas, todas 
as vezes que o salário ultrapassa o índice inflacionário 
ele inflaciona. Quer dizer que nós estamos num jogo pe
rigoso porqUe dando salãrios noininais aos trabalhado
res nem sempre estamos dando salário efetivo, real. O 
problema, por conseguinte, do salário brasileiro, é fazer 
com que-a inflação se elimine e nós possalnos combater o 
clistõ de vidª- para que ele seja realmente compatibiliza
do com o salãrio do trabalhador. Todas_as vezes que pu~ 
dermos reajUstar o salário do trabalhador até aquele li
mite em que ele não ultrapasse a faixa vermelha da in-
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fiação, nós o faremos e o faremos com o coração em fes
ta. Mas, não vamos iludir o trabalhador dando a ele fal
sos salários, salários meramente nominais, -que vão sem
pre tendo, com o crescimento da inflação, cada vez me
nos poder aquisitiVO. O problema salarial do Brasil estâ, 
por conseguinte, em conseqUência do saneamento da 
economia nacional e os trabalhdores são, por conseguin
te, os maioreSirttere.ssados em que se promova esse sa~ 
neamento financeiro do País porque ninguém consegue 
realizar o milagre de um salário elevado sem promover 
uma inflação muito elevada. O exemplo mais recente é 
na Argentina, em que uma política salarial adotada para 
atender às reivindicações dos seus sindicatos fez com que 
uma inflação de 300%-chegasse a uma de 750%-. A Argen
tina tem 15 milhões de habitantes. O Brasil tem 130 mi
lhões de habitantes. Uma inflação desse nível talvez a 
Argentina possa suportar mas o Brasil não tem con
dições de suportá-la. 

Manoel Vilela de magalhães (O Estado de S. Paulo)
Sr. Presidente, ao responder a primeira pergunta V. Ex• 
fez referência a programas para gerar empregos. No en
tanto, quaSe sempre esses programas dio oportunidade de 
emprego à mão..(le-obra pouco qualificada. Como seu Go
verno encara a falta de oportunidades no mercado de tra
balho aos milhares de jovens que se formam anualmente 
em nossas universidades? 

Tancredo Neves- Só hã uma safda, meu caro Vilela: 
promover o desenvolvimento econômico. O desenvolvi
m~nto_ ec;_onômico não absorve apenas a mão~de-obra 
não-qualificada, mas absorve a mão~de-obra técnica, 
profissional de alto nível. O que não podemos ~ conti
nuar na situação em que estamos: fazendo da recessão 
um instrumento de combate à inflação, em que através 
dela apenas ampliamos a área do sofrimento, da mis~ria, 
do desemprego, sobretudo desses empregos profissionais 
altamente quatificados que estão hoje condenados à 
marginalização sociaL 

Mário Nelson (Rãdio Jovem Pan) - Sr. Presidente, 
V. Ex• tem respondido a diversas perguntas da maior im
portância sobre ~roblemas políticos, sociais e económicos. 
Certamente os c~legas que me seguirem voltarão a esses 
temas. Mas eu queria abrir um breve espaço para tocar 
num assunto que jnteressa diretamente a milhares de brasi
leiros ~ moyimenta bilhões de cruzeiros todos os anos: o es
porte. Estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, esta
mos saindo de uma Olimpíada, da qual só metade do mun
do participou, cujos resultados continuaram sendo alta
mente insatisfatórios. lt um assunto que diz respeito a to
dos nós. O senhor também já sofreu e já tentou vibrar nas 
competições nos últimos anos, onde temos colhido resulta
dos insatisfatórios. Qual a sua diretriz; o que é que o se
nhor pretende fazer para que consigamos sair desse estado 
muito ruim e abrir uma perspectiva mais favorável? 

Tancre_do Neves- Tem sido esse o tema realmente dits 
respostas que tenho dado até agora. O Brasil hoje é uma 
Nação estacionada, uma Nação paralisada; uma Nã.ção 
contida no seu desenvolvimento económico em -razão 
apenas de um problema que se chama inflação. Ou te
mos capacidade para dominar, para resolver os proble~ 
mas da inflação, ou vamos todos continuar agravando a 
situação atual em que nos encontramos. 

ÁlVaro Pereira (Rede Globo de TeleVisão)- Alguns 
partidos políticos, como o PT, PDT, vão assumindo clara
mente uma posição de oposição ao futuro Governo. Eles 
questionaram a legitimidade do Colégio Eleitoral e defen
dem eleições diretas o mais breve possível. Gostaria de sa
ber se o senhor está ·preocupado com essas pressões. Se o 
senhor acha que essas presssões poderão prejudicar de al
guma forma a realização do seu programa de Governo. 
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Tancredo Neves - De forma nenhuma. Acho que a 
oposição é normal na vida democrãtica. Eu não gostaria 
de um Govemo unânime. Isso seria ruim para o Gover
no e seria ruim para a Nação. Desejamos a opOsição e 
desejamos que ela se apresente com todas as característi
cas de oposição democrâtica, quer dizer, uma oposição 
esclarecida, uma oposição severa, mas uma oposição al
tamente responsável. 

Luís Artur Toríbio (Jornal de BraS11ia) - Como o se
nhor pretende dar solução de continuidade a alguns dos 
programas de desenvolvimento da Revolução de 64, o Pro
grama Nacional do Álcool, o Programa Nuclear Brasil/ A
lemanha, o programa hidrelétrico, o Projeto Grande Cara
jás e o prOgrama de auto-suficiência em petróleo da PE~ 
TROBRÁS? 

Tancredo Neves- Vamos por partes: o programa do 
álcool foi um sucesso. Hoje ninguém pOe em dúvida que 
realmente nós encontramos no PRO ÁLCOOL um gran~ 
de instrumento do nosso desenvolvimento econõmic_o. 
Talvez hoje na execução do programa, PROÁLCOOL 
devamos racionalizá~lo no sentido de impedir que âreas 
que realmente são vocacionadas para a produção de ali
mentos estejam sendo aproveitadas para a produção de 
cana (palmas) e isso com o sacrificio da política alimen
tar brasileira. A meu ver a falha é do PROÁLCOOL 
porque o excesso de produção não me preocupa, porque 
para o álcool haverá sempre mercados externos para 
absorvê-lo. · 

Com relação ao acordo nuclear com a Alemanha nós 
temos dito e repetimos qúe é nosso pensamento mantê
lo, mas ele estâ reclamando uma revisão, uma revisão se
vera que não apenas o coloque tecnicamente dentro das 
melhores condições de evolução da tecnologia no campo 
nuclear, mas, sobretudo, em condições compatíveis com 
a nossa situação financeirã(J.ue nos possibilite capacida
de de poder promover a ampliação e o aprimoramento 
da técnica nesse setor sem secrifício da economia nacio
nal. Em suma, nós não podemos nos marginalizar das 
conquistas científicas, na conquisti do átomo. TCmos 
que acompanhar todas as etapas do processo nuclear 
porque é hoje uma nova demissão ·do mundo, e o BraSil -
não pode ficar distante desSâs conqui-Stas teCnológiCas. 
Mas, em relação ao acordo específico com a Alemanha, 
acho que a solução mais racional será mantê-lo, fazendo 
aquelas revisões que a nossa comun1dãde cientifica e téc~ 
nica está recomendândo aos Go_vernoS. Con1 re-i8.Çã0 aO 
programa energêtico; demoS Uril grande avaDÇO fl'esses 
últimos anos. O Brasil realizou a maior usina hidrdét;lCa 
do mundo, que é ltaipu, e a terceira maior ustna hidn!lé~ 
trica do mundo, que é a que se a-caba de realizar agora no 
norte do Pafs. Muitas outras usinas estão em execução. 
Se não me traí a- memória, são vinte c Oito. O Govenló
não pode ter outro programa se não promover meios 
para que essas usinas em const!uçãÕ sejam ultimadas e 
que não se realize nenhuma outra obra nova enquanto 
essas usinas não estiverem realmente terminiidas a sua 
construção e já em fase de produção~---

Tarso de CastrO (Folha de _S. Paulo)- Presidente há 
uma tentativa permanente de Intervenção americana na 
América Central. Dentro da sua política externa, qual será 
a posição do Brasil, se efetivada uma intervenção? 

Tancredo Neves- Manter a mesma política que o Ita
rnarati tenha seguido até agora. Somes pela autodeter
minação, somos pela não intervenção e enviaremoS to
dos. os meios ao nosso alcance, dentro das nossas possi~ 
bilídades, para que seja assegurada plenamente a sobera
nia das nações da América Central. (Palmas.) 

Murilo Melo Filho (Manchete e TV Manchete)- Dr. 
Tancredo V. Ex• foi eleito dentro de um clima de grandes 
esperanças e expectativas populares, que estão aí aguar-
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dando o verdadeiro milagre. Pergunto a V. Ex~ então, 
quais as medidas de Impacto e de emergência que V. Ex• 

· pr~fende a dOtar, logo -após sua posse, __ a fim ~e evitar uma-
decepção popular? - -

Tancredo Neves-- Não temos a preocue_ação de reaH~ 
zar inedidas de impacto apenas para efeitos demagógf
cos, porque isto seria realmente agradar o povo em um 
primeiro momento e depois gerar para o futuro uma de
cepção ainda maior. Mas realmente estamos muito preo
cupados com os problemas sociais do Brasil e medidas jã 
estão sendo postas em prática para assegurar ao povo 
mais alimentação, assegurar ao povo melhores condições 
de moradia, implantando uma nova política no BNH e 
sobretudo assegurar ao povo absoluta segurança, com 
uma Previdência Social mais adequada as suas necessi
dades.. 

Emílio Braga (Correio Braziliense)- Sr: ·PresldCõte~
-considerando que- o Poder Legislativo é um poder autôno
mo, mas considerando também que o Poder Executivo é 
constituído de vontade política e que tem enorme capacida
de de mobilização político~parlamentar, queria perguntar 
a V. Ext o segulnte:-V. Ex' tem anunciado à Naçio o dese
jo de encaminhar ao Congresso algumas reformas prepara
tórias à Constituinte, como a reforma partidária, a reforM 
nia eleitoral, a Lei de Segurança Nacional, acredito que 
também a reforma tributária e uma reforma na área de Le~ 
gislaçio trabalhista. Gostaria de saber de V. Ex• quando 
estas reformas serão encaminhadas ao Congresso, se elas 
serão votadas em bloco a quem caberá a iniciativa das re
formas e sendo elas preparatórias da CoÕstituinte, gosta
ria de saber se não alcançada a maioria de dois terços para 
aprovar algumas delas, a Constituinte não estaria inviabi
lizada. 

"Medidas de impacto demagógicas serviriam apenjJs
para agradar o povo em primeiro momento e depois gerar, 
para o futuro, um rzível de decepção ainda mafor" 

Armando Rollemberg (Revista "Isto ~") - Dr. Tao
credo, há uma grande expectativa em torno da liberall::
zação da íegisfS.ao que regula a formaçi.o e o_ funciona
mento dos partidos. Embora seja este um problema a ser 
decidido no âmbito do Legislativo, qual a opinião de V. 
Ex• sobre o assunto'? A reforma partidária deve preceder a 
Constituinte? Os partidos ditos clandestinos devem ser le~ 
galizados a tempo de disputarem o plefto de 86? 

Tancr.edo Neves- O problema da reforma partidária 
eleitoral deve ser realmente encarado, examinado e resol
vido ainda neste ano de 1985. Nao vejo corno ConVocar~ 
se uma Assembléia Constituinte sem que tenhamos essa 
área perfeitameõittajustada .à.s aspirações demoCfãticas 
do País. A nossa lei partidária é Por demais democrática, 
ela é muito solene, ela é muito peS'ada. Ela ~preciS-a s-er 
re:al-o1eiite-ãgiiizada para que os pãrtidos posSam se orga~ 
nizar sem maiores dificuldades, sem maiores entraves. 
Alguns temas da reformulação partidária do Brasil serão 
colocados na proposta do Executivo ao _Congresso, mas 
sem dúvida que o Congresso; que vive mais diretamente 
o problema, há de trazer a sua contribuição para que o 
problema encontre a melhor solução, reclamada pelos 
interesses nacionais. Com relação à reforma eleitoral, os 
nossos partidos de Oposição têm uma longa luta. Nós 
sempre fomos contra a sublegenda, nós sempre fomos 
contra a vinculação levada a extremos, nós fomos sem
pre a faVor da aliança partidária. Nós ten:los esse proble
ma trágico e dramático que é o do distrito eleitoral e não 
·compreendo que se possa convocar uma Constituinte nõ 
Brasil coln_ voto dist~ital. Pessoalmente, não entendo 
(palmas), de mãneira que acho que são problemas-. real
mente, políticos, graves que têm que ser examinados 
ciportuilarriente pelo Congresso Nacional. Achamos que 
a reforma partidária e a reforma eleitoral têm que ante
ceder à Constítuin!e Para que essa Constituinte possa, 
realmente, expressar, n~ sua força representativa, todos 
o·s diversos segmentos da população nacfonal. 
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Com relação ao reconhecime~to dos partidos clandes
-tinos tenho dit9 e repito: _é um problema de reforma da 
Çonstit1,1ição._Por conseguinte, é um problema que se in
sere na competência do Congresso Nacional que se não 
está, vai ser chamado a examinar o problema no mo_men~ 
to oportuno. A decisão que o Congresso Nacional ado
tar, evidentemente, serâ acatada por toda a Nação. 

Jackson OiehL (Washington Post)- Quando V. Ex• 
visitar Washington ou tiver contato com o Governo dos f.s.. 
tados Unidos quais serão os temas prioritários da conver~ 
sa? 

Tancredo Neves - Bem, na minha visita ·a Washing
ton, o que está programado é um entendimento com o 
Presidente Ronald Reagan e uma visita ao Congresso 
Nacional. A visita ao Congresso será, sem dúvida, uma 
visita de cortesia, de mera cordialidade. Não comporta 
colOcaçãO de nenhuni problema PolíticO ecoliômiCo oU 
soCial do Brasil. Mas na Conversa que irei ter com o Pre
sidente Ronald Reagan traçarei a ele o quadro da realí
dade.nacional e o que nós pretendemos levar a efeito. E a 
colocação que podemos receber dos nossos amigos dos 
Estados Unidos. 

Carlos Horácio Eichelbaum (Clarin- Buenos Aires) 
-Desejo pedir a V. Ex• que faça uma descrição das prio
ridades da política externa do seu Governo. 

Tancredo Neves- A política externa do nosso Gover
no não pode deixar de ter a importância que tem, uma 
dimensão de prirneÍra grandeza. A -nossa polftica externa 
executa ciclos concêntricos, hã prioridade absoluta para 
com a América. Depois temos a prioridade para com as 
nações européias e depois ã.s prioridades para as nações 
do Orieilté Médio. Com ielação à poÍítica levada -a efeito 
pelo nosso Governo, com relação ao Continente, será 
sempre incrementar por todos os meios possíveis todas 
as medidas e todas as iniciativas tendentes a uma maior 
integração dos nossos povos. COm- refação ios Estados 
Unidos a nossa polftica externa estâ hoje muito balizada. 
Não temos problemas políticos com os Estados_ Unidos, 
temos problemas econômicos. os Estados Unidos ferem 
a nossa economia de maneir-a: muito contundente através 
de sua política de juros que é uma das causas fundamen· 
tais da exacerbação inflacionária em nosso País. E em se
gundo lugar, através de sua política protecionísta que ê 
realmente uma iniqí!idade de vez- que o Brasil representa 
no global do comércio norte-americano, hoje, menos de 
2% dest~ volume e, apesar dessa insignificância da_nossa 
presença no mercado dos Estados Unidos os nossos pro~ 
dutos como _o aço, os nosso p_rodutos de couro, e os nos· 
sos têxteis recebem- injustifiCáveis sanções de ordem Pro· 
tecionista na zona norte, não obstante continua sendo 
nos.~o maior pnrceiro econômico. Dos 12 bilhões de sal· 
dos positivos em noSsa balança comercial esse ano, 6 bi~ 
Ihões advêm dos Estados Unidos. Com relação à política 
européia é realmente manter nõssa tradiç~o que é da me
lhor cordiulidade, c da maior eficiência, procurando tan
to quanto possível absolrver no continente europeu não 
apellaS Sua tecnologia, ciênda e cultUra, mas também 
ampliar nosso mercado para com aquelas nações. Temos 
uma posiçüo muito singular diante da África. Temos 
com muitOs países africanos vínculos decorrentes até dâ 
mesma língua e 'isso nos cria lâ um·a situação de muita re
ceptividade, o que tem permitido ao Brasil colaborar 
para a sÕlução.dos problemas africanos e ocidentais. Te
mos o probleina da África do Sul que para nós é extre- -
mamente penoso, ou seJa, o apartheld, posto em prática 
naquele país e que é a condenação universal da consciên
cia cristã de todos os povos (palmas) e nenhum povo 
combate com mais violênda o apartheid do que o Brasil, 
Temos- o problem3 da África do Sul com relação à 
Namíbia e a posição do Brasil é muíto conhecida, ou se
ja,_somos pela plena soberania da Namíbia e que o con
trole dessa naçõo seja entregue aos seus habitantes, aos 
se.us filhos. Com relação ao problema da Ásia, os proble
mas do Brasil são mais delfcadcis .. Temos uma posiÇão 
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excepcional com relação ao Japão -que é hojt! um dos _ 
nossos melhores parceiros no campo econômico. Está
mos ampli:mdo as nossas bases de entendimento com a 
China e temos em outr~s nações mercado-S -auspiciosos 
para a colocação de nossos produtos. Em suma, a políti-

galização do Partido ~omunista Brasileiro, que já lhe foi 
entregue Pelo próprio autor, tem o apoio e já rol assinado 
por mais de 2/3 dos integrantes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, por isso a leitura e a tramitação será 
prioritária na reabertura dos trabalhos legislativos em 
março. PerCuDto: qual é a posição do novo GOverno sobre 
a legalização dos comunistas. Faço um pequeno adendo: se 
se repetirá aqui o exemplo da redemocratização grega, 
portuguesa, espanhola, argentina e uruguaia? 

ca externa do Brasil é uma política p=mgmáiica~ o"u-me-
lhor, é uma política objeüva Que preservamos acima de 
tudo os princípios básicos da nossa política externa,- a 
luta pela paz, a luta pela autodctcrminaç1'ío e ll luta pela 
não intervenção na vida dos povos de todo o mundo. 

Medidas de impacto, sem demagogia 

Luís Weis (TV Cultura de São Paulo)- Dr. Tancredo, 
o senhor assume o Govefno cOm a -virtual unanimidade da 
opinião pública, do índio ao cardeal como o senhor mesmo 
disse, o senhor assume o Governo com ampla maioria par~ 
lamentar, o senhor assume poderes que o regime de 64 coo~ 
fere ao Presidente da República, o senhor assume o Gover~ 
no, como o senhor tem reiterado, sem nenhum compromisM 
so prévio com grupos ou pessoas. Diante disso tudo eu lhe 
pergunto: Dr. Tancredo, o que o senhor pretende fazer 
para não cair na tentação, muito compreensível, de Ser um- -
Presidente Imperial? 

Tancredo Neves - Esse perigo não ocorre de maneira 
nenhuma. r:: mais fácil eu deixar de ser Presidente ã ser 
Presidente da República Imperial. A minha (armação, as 
minhas convicções, meu estilo de vida e os princípios os 
quais acredito e os quais tCnho guardado invariável fide
lidade por todo esse tempo não me pemitirão exercer a 
Presidência da República, a não ser na observância rigo
rosa dos mandamentos da Constituição e das leis e o 
mais religioso acatamento aos-Poderes que integram a 
soberania nacional. 

Newton Flora (Rãdio Bandeirantes de São Paulo)
Presidente Tancredo, os preços dos gêneros alimentícios 
sobem diariamente. A Sunab jamais funcionou neste País e 
fala-se muito num acordo de cavalheiros. O senhor tam
bém acredita nesse acordo de cavalheiros para que os 
preços dos gêneros de primeira necessidade não subam tan
to no País, prejudicando principalmente a classe pobre? 

Tancredo Neves- t;:_tudo o mesmo problema. Sobem 
os preços porque não se contém a inflação. Sobein os 
preços, porque a agricultura no Brasil foi abandonada. 
Estamos há cinco anos colhendo 50 toneladas de grãos, 
enquanto a população cresceU neste período em escala 
apreciável. Então, temos realmente _que voltar à atividaM 
de agrícola, prestigiando, amparando e estimulando 
realmente uma maior produção de grãos do Brasil para 
que haja u~a maior oferta -n-o- mercado e havendo uma 
maior-oferta caem os preços. Sabemos muito bem que 
nesses últimos cinco anOs a agricultura no Brasil foi to
talmente marginalizida. Ela está enfrentando problema 
de crédito, problema de transportes, todos os subsídios 
foram suprimidos, e quando se suprime todos os subsíM 
dios, como acontece no Brasil e na maioria das nações ci
vilizadas, atribuem-se uma polítici-de preços justos aos 
produtos da agricultura e no Brasil supriminioS todos os 
subsídios e não demos preços justos aos produtos agríCo
las. De maneira que dá Um grande desânimo no setor 
agropecuário que preciSa Ser estiriúdado neste momen
to.E quanto ao abuso, à ganância, à intermediação desa
vorada que exarceba o_ preço dos produtos de consumo 
popular em determinadas quadras. O Governo só tem 
duas saídas: ou faz a -interVerição, limitando os preços 
que é uma política desastrosa que não consulta, ou, tem 
que promover a importação desses produtos para que 
haja realmente excessáde produto nã. praça e o abasteciM 
menta possa ser normalizado. 

Newton Flora- MuitO- obiigado. 

Luis Madri ("Diário- de Lisboa") - Sr. Presidente, 
projeto de emenda constitucional do Deputado Roberto 
Freire, membro da Comissão Nacional Provisória pela le-

Tancredo Neves- Jã declarei hã pouco que esse é um 
problema de decisão do Congresso Nacional. Trata-se de 
emenda constitucional que nem sequer vai ser examina
da pelo futuro Presidente da República. Tomando o 
Congresso _essa decisão do reconhecimento dos partidos 
clandestinos não resta, não apenas ao Presidente da Re
pública mas todos os órgãos da Nação acatar essa deci
são do Congresso NacionaL É preciso, de início, que se 
estabeleça o_seguinte: muitas dessas reformas não são de_ 
iniciativa privativa do Executivo. O Congresso pode 
promovê-las a todo e.qualquer momento, e acredito mesM 
mo que o Congresso, que está agora realmente vivendo 
uma nova atmosfera, resolva exercitar essas suas prerro
gativas, mas não deixaremos de colaborar com o ConM 
gresso, enviando aqueles projetas de reforma absoluta
mente i~presciildlveis à modernização do País e a sua 
maior democratização. E para que isso aconteça é neces-_ 
sâiici que Executívo e·Tongi'esso encOntrem realm6nte 
um clima de harmonia e de entendimento. Essas refor
mas podem _chegar ao Congresso tanto espaçadamente 
cOmo globalmente, e o Congresso encontrará dentro do 
seu regimento a melhor metodologia de estudá-las e 
aprová-las. 

Villus Boas Correu (Jornal do Brasil) - Acho que 
está na hora de inicialmente, agradecer e celebrar a volta 
dessa prática democrática e civilizada que é a entrevista 
coletiVa de um presidente da República à Imprensa. (Pal
mas.)E quero fazer-lhe aqui uma cobrança amigável: que 
isso não seja apenas uma estréia de um presidente eleito, 
mas não empossado, mas se incorpore como uma prática 
regular do Governo. Bom, Sr. Presidente, quem fala por 
fim , tem um assunto menor. Mas não creio que esse seja 

-um assunto menor. Acho que a autoridade do novo Gover-
no vai ficar muito dependente de alguns atos que marquem 
uma posição. llm deles é este problema pequeno, mas 

--- grande, que é o problema das mordomias. Eu lhe pergunto: 
o se~or já tem uma decisão amadurecida sobre este 
problema? Se a solução vai ser a solução radical e definiti
va de estirpar as mordomias, ou o senhor vai cair naquela 
solução paliativa que até agõra não -aeu Certo? Os últimos 
decretos para regular a mordomia, na verdade, consolida
ram, ampliaram e sofisticaram a mordomia. O senhor vai 
resolver a mordomia com um murro na mesa ou passando a 
mão de leve sobre a cabeça? 

Tancredo Nel'es- O problema é realmente uma aspi-
ração- nacional. Que n·M vamos ac_a_bar_ com as mordaM 
mias, -iremos -acabar com elas. Agora, existem diferentes 
tipos de mordomias. Existe a mordomia que assegura o 
padrão, vamos dizer, alimentar de funcionários gradua
dos. Essas nós podemos acabar com elas de imediato. 
Quem quísei beber e comer bem que o faça as suas custas 
(Palmas). Mas o Estado é que não pode de maneira ne
nhuma assegufar a mordomia alimentar a seus fu~cioM 
nãrios graduados. Jã a mordomia da residêncja, o 
problema é mais complexo, porque, em primeiro lugar, 
se nós colocarmos em hasta pública todos os imóveis ofi: 
dais oU entregues ao uso de funCionários públicos em 
Brasília, nós nãâ ericontraríamos aqui nem mercadO
para absorvê-las. No tocante realmente à mordomia de-
corrente da moradia, ninguém vai ter mais ãjuda da casa 
de graça até que _uma comissão de estudiosos procure dar 
a orientação'-e-_o destino a essas casas. Os que vierem a 
ocupá-las, terão que pagar o aluguel correspoadente. 
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José Carlos Bardawil (Revista "Senhor")- Presiden
te, seria muito grato a V. Ex•, se- me desse a honra de esM 
clarecer algumas dúl'idas nacionais sobre o seu Ministério. 
Primeira: V. Ex• vai anunciar alguns nomes do seu Mlnis~ 
tério antes da sua: viagem ao exterior? Segunda: quais se
riB:m as pastas a serem desde já Preenchidas? A terceira, 
enfim: V. Ex• vai aceitar o conselho de alguns de seus as
sessores que lhe têm recomendado exigir dos futuros minis
tros o compromisso de não serem candidatos em 1986, sob 
pena de V. Ex' ter de realizar uma quase completa reforma 
ministerial já no segundo ano de seu Governo? 

Tancredo Neves- O problema ministerial está muito 
relacionado com a subjetividade do candidato eleito à 
Presidência da RePública. É um problema que tem de ser 
resolvido e estudado com as diversas lideranças parti
dárias do País, e só o presidente está em condições de di
zer como e quando deve ser tornado público o nome dos 
escolhidos. 

Roherlo Müller (Guzcl~t Mercantil) - Sr. Presiden
te, V. Ex• tem dito por diversas l'ezes que o limite da tole
rância, do desejo de respeitar os acordos com os credores 
estrangeiros é a soberania nacional. Pretende V. Ex• que a 
questão da soberania nacional, no caso da dívida externa, 
seja definida pelo Congresso Nacional? Em outras pala
vras, pretende V. Ex• encaminhar essa questão, a certa al
tura, para a discussão do Parlamento? 

Tancredo Neles- Evidentemente não tenho nenhuma 
reflexãO.sobre O assunto, mas acho que o Congresso Na
cional não pode nem deve ficar distante de um Problema 
dessa complexidade. se; pelas necessidades ditadas pelo 
interesse nacional, essas negociações têm de ser encami
nhadas com a velocidade que reclamam, isto não quer 
diz(!'r que o Congres-sO" Naciollal venha a ficar distante 
delas. Se- não fodnforrilado antes, sê-lo-à depois de rea
lizadas essas negociações. 

Flávio Tavares -(Jornal Excelsior do México) -Sr. 
Presidente, l'Oito ao tema da dívida externa. A dívida exM 
terna está sendo renegociada e encaminhada pelo atual 
Governo no seu aspecto técnico financeiro. Pergunto: 
como pretende o Presidente Tancredo Neves enfrentar o 
aspecto político da dívida externa? Através de uma unida
de dos países devedores, como México e a Argentina, ou 
atrav~s da negociação política com o Governo dos países 
credores? 

Tancredo Neves- No caso, o que dita o comporta
mento das nações devedoras é a realidade econômic3. e 
financeira de cada um deles. O Senhor está no Méxíco e 
acompanhou de perto. O presidente De La Madrid fez 
uma negociação bilateral, embora sentindo e sendo, em 
princípio, partidário de negociações feitas coletivamente 
com as nações devedoras. O mesmo está acontecendo 
com a Argentina que está sendo levada a uma nego
ciação bilateral e o Brasil. Devemos reconhecer que Car
tagena e Mar Dei Plata _ foi'am duas conquistas 
avançadissimas. Tanto em Cartagena, como em Mar Dei 
Plata já ficaram realmente esfabelecidos os princípios 
que criaram realmente como que uma comunidade de 
nações devedoras que possa, em determinado momento, 
agir conjuntamente ~aquilo que diz respeito aos pontos 
que são comuns ao endividamento destas nações. Acha 
que isto- é ·um processo que estã em curso_, tende _a 

desenvolver-se e tende a consolidur-se. (Palmas). 
Carlos Henrique (SBT- Sistema Brasileiro ~e Televi

são) ~.Dr~ Tancredot. ~Brasil já formou quadros capazes 
-nas áreas de cultura e de ciência. Mas esses quadros têm-se 
mantido à margem do processo decisório. Que novos meca
nismos de assessoria ou de consultoria o senhor pretende 
iriaugurar- no seU Governo para que chegue até o Palácio 
do Planalto a melhor informação que permita aoGovemo a 
melhor decisão, usando essa massa critica que nós já temos 
e que está aí, à- margem do processo? 

Tãricredo Neves - TemoS de criar órgãos adC::quados 
para poder examinar essa massa imenSa de informações, 
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nos seus diversos aspectos, na sua procedência, na sua !e
gitimidade, à fim de que possam ser incorporada à civili
zação brasileira, como conquistas. O_setor da Cultura, da 
tecnologia e da ciência, no Brasil, estão reclamando re
formulação ampla e profunda, e com a ajuda dos estu
diosos, dos competentes e dos experts pretendemos levar 
a efeito esSã refórmuiaçâO. -

Humberto Gi<inini (ANSA- Impren.sa Internacion~ 
Italiana) -Sr. Presidente, D.ã 1ilP6teSe de (iu-e olJrasil não 
possa cumprir seus compromissos inter~aclonais, que P'_)
sição adotaria seu Goverriõ. ·na iDtegração de um bloco 
latino-americano para tramento da dívida externa? 

Tancredo Neves- Se não pudermos pagar os compro
missos assumidos pelo BraSil, hipótese que considero 
muito remota, porque nossa potencialidade ê impressio
nante, só nos resta o caminho _da renegociação; e dizer 
aos cred-ores que nós não temos condições de pagar e que 
só p_odemos pagar dentro de determinadas condições, 
apresentar a esses credores essas condições e em torno 
delas iniciarmos iun longo coD.tencioso. Não .ê do_ inte
resse dos credores levar o Brasil ao estrangulamento, da 
mesma maneira que não é -interesse· Cfo Brasil criar pâni
co no sistema monetário internacion-al. Di manCira que 
nós haveríamso nessa hipótese extrema de encontrar a 
fórmula e a situação adequada para sairmoS das díficul_
dades. Quanto ao enteD.dimento latino-americano eu 
acho que é um dos aspectos mais impOrtantes da inte
gração continental. Teremos de criar entre as nações de
vedoras do continente uma mentalidade comum, ~em ra~ 
dicalismo, mas com muito realismo, que nos permita 
criar padrões que sejam compatíveis co"m a possibilidade 
de pagamento de cada uma dessas naçõ~s, sem que issõ 
implíque em trãvar o ·processo- de d"ese~volvimento eca-
nômico. (Palmas).- -

Lygia Girão (Sistemas GlObO de Râdio)- O slogan 
da sua campanha foi mudanças-já, a que muda prioritaria
mente no Brasil a partir de 15 de março? 

Tancredo Neves- Primeiro a mentalidade, segundo o 
comportamento, terceiro o estilo de Governo, qüarto, o 
acatamento de todos os direitos e liberdades democráti
cas, de que é exemplo esse eSpetácuio que estamos -aqui 
assistindo, coisa que hã vinte anos não se realiza igual no 
País. (Palmas.) Finalmente, a iniciã.üva; desde o primei
ro momento para que as reformas institucionai~ e .sociais 
sejam submetidas à consideração do Congresso pára ob
ter a colaboração dele a fim de que e:ss~_!El_Udanças não 
fiquem -apenas em- palaVraS, m8.s tãmbém em institutos 
legais. __ _ 

Fernando Martins (Revista Afinal) - Presidente, eu 
não tenho a pretensão de seleclonar frases mais importan
tes do seu discurso de anteontem, mas bá nele um trecho 
que me chamou a atenção em especial, é quando o senhor 
relaciona sociedade democrática com estado frágil. Isso 
me permite supor que haverá uma ação fundamental no 
sentido de fortalecer a sociedade, portanto, enfraquecer o 
Estado. Eu gostaria de saber como é que o senhor iÕfclaria 
essa operação de desconstruçlo da força estatal no Brasil. 
O senhor pensaria, por exemplo, em iniciãr um processo 
de desestatização na economia? 

Tancredo Neves - Em primeiro lugar, o enfraqueci
mento do Estado no Brasil tem que ser feito pelo fortale
cimento do Congresso;-devolvendo ao Collgresso as suas 
prerrogativas fundamentais. (Palmas.) Em segundolu
gar, no campo económico, acompanhando a ação das 
empresas estatais, muitas delas são essenciais, são funda
mentais ao desenvolvimento económico do Pafs, mas 
aquelas que não se tornarem necessárias, podem ser pri
vatizadas para serem entregues a empresas nacionais, 
quando muito associadas a empresas estrangeiras e nun
ca ou exclusivamente às empresas estrangeiras, porque 
eu não sei qual o malefício maior, se o da desnacionali
zação, ou se da estatização. Isto, em acontecendo, nós te
mos que realmente buscar um tratamento adequado 
para que essas empresas estatais possam atingir a sua fi. 
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nalldad~ sem s~ "transformarem em foco de inflação, em 
ônus pesado à economia nacional. 

Fernando Martins- Muito obrigado. 
Ferreira Neto (Abril-Vídeo, Rede Capital de Comuni

cações) - Sr. Presidente, faço minhas as palavras de 
Villas Boas Correa a-ó saudar essa maneira democrática 

-em tratar assuntos da imprensa e através dela falar à 
Nação. A Nação está curiosa. V. Ex• foi eleito anteontem, 
está de parabéns, nós todos queremos cumprlmentá~lo, 
a!;;r_edito que falo em nome de todos aqueles colegas que 
aqui se encontram, o Brasil todo gostaria de apertar as 
suas mãos. Mas, estamos muito preocupaods, eu particu~ 
lar mente. V. Ex-f resolveu fazer uma viagem à Europa no 
momentoem que- os rigores do inverno estão aí se_ªdo noti
ciados ~Peia prOprlilirDPrenSa e ficamos bastante apre-ensi
vos com isso. V. Ex• tem uma missão nobre, mas não seria 
preferível transferir essa viagem para outra oportunidade? 

Tancredo Neves - lnfeHzmente, nãO. Eu não vou 
nunia viagem de passeio, numa viagem de descanso. Essa 
minha viagem tem um sentído politico da maior signifi· 

... cação e da maior importância. Eu não me decidiria a 
___ essa viagem s_e ela não fosse realmente acompanhada de 

uma rTiissão que eu posso exercer como candidato ele[to, 
mas não poderei exercer como candidato empossado._ De 
maneira, Creia, qUe essa Viagem tem para o g()'{_erno que 
VoU- desempenhai- a maior importância~- a maior signifi
cação. Em segundo lugar, esSa viagem é tainbém um 
atestado que eu dou ao mundo todo, que o PaíS é hoje 
uma_ democracia plenamente institucionalizada e uma ci· 
vHização que_ encontra a sua _estabilidade na confianÇa 
que _inspira tias inslitUfções políticas. · · -

Ferreira Neto - Muito obriJi_lldo. 
-Lincoln Brun (Representante das Emissoras de Rádio 

e Televísã9 Educativa) - Qual será a grande prioridade 
do seu- Governo para a educação? 

Tancredo Neves- A reforma completa de todo o sis
tema educacioriál brasileiro e, de maneira furidamental, 
da Universidade, A Universidade brasileira estâ hoje es
faç_elada: A _universidãde brasileira está reclam·ando -e 

_eS_s_e_ê um clamor nacional - algumas políticas que ve
nttam_a c;oloc;_â-la er:n compatibilidade com os anseios da 
s.uciedade.--A Universidade brasileira sofrê em t_QdQs os 
~eu_s aspectos. Ela precisa de uma mudança de mentali
dade, de estruturas, de têcnicas e de mêtodos para que 
possa set recuperada em todos os seus objetivos. 

Ossiaiii Brito (O Liberal, -de Belém do Pará) - Sr. 
Presidente, uma_ pergunta amazônica: tanto em Belém 
q@ilto-efu Manaus e Territórios Eederais observa-se que 
nos seus pronunciamentos, durante a peregrinação cívica 
empreendida, V. Exf quase sempre deu ênfase ao Nordes
te, região com tantos problemas quanto a Amazônia. Por 
quê? A SUDAM, o BASA e a SUFRAMA são órgãos de 
desenvolvimento, permanentemente sem recursos para 
atender aos programas de sua ação. Por isso, foram eleitos 
Governadores da Oposição na Amazônia. Digo algo, E"
celência, a respeito - como alento aos que estão espe
rançosos com a Nova República- já que foi divulgado que 
o Sr. Deputado Rozemburgo Romano, do PMDB de MI
nas Gerais, encaminhou-lhe um_estudo para criação de 18 
novos Estados brll.!lileiro sendo 5 no Pará. 

Tancredo Neves- Quero ponderar ao meu caro ami
go, que as observações de que tenho me omíti~o em refe
rências ao Norte e a Amazônia, são improcedentes. Fize
mos- juntamente com o Deputado Ulysses Guimarães 
e outros líderes políticos da Aliança Democrãtica, inclu::. 
sive o Senador iõsé Sarney, que ê meío nordestinO e 
meio hornem da Amazônia, tanto quanto falamos em 
Manaus, quando falamos em Belém, quanto falamos em 
Porto.Velho, tivemos opottunidade de colocar, em toda 
a sua nitiâez, os problemas da Amazônia - e criamos 
d].lrante a campanha o simpósio de técnicos dos mais 
abalizados_ par"ã- toda a reformulação da problemática 
amazônica. E esse trabalho está concluído e será um dos 
roteiros· da nossa atuação política em direção à Amazô-
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nia. Não subestimamo-s a· Amazônia. Sabemos que ali 
existe um outro Brasil - diria melhor - ali existe um 
outro Continente e preservar a Amazônia, torná-la sem
pre cada vez mais brasileira, recuperá-la económica e so~ 
cialmente é realmente uma das tarefas que nenhum go
verno no Brasil pode dela se demitir. 

Flávio Mendes (Revista ViSão}- Sr; Presidente-, há 
opiniões de que os esforços brasileiros na busca da estabili
dade democrática serão sempre infrutíferos até que se ab
sorva a convicção de necessidade de um verdadeiro estado 
de direito. Vencem-se crises, mas ourras advêm mais gra
ves. O verdadeiro estado de direito, entre outros pressu
postos, exige rigorosa aplicação do princípio da separação 

-dos poderes. E a atuação do prezado Presidente em face do 
descalabro hoje- reinantes no qual preponderam um Execu
tivo fortíssimo contra um Legislativo e um Judiciário, Infe
lizmente, dependentes do poder n_~aior. 

Tancredo Neves - Evidentemente que o Executivo 
forte, o Exe_cutivo transformado em superpoder, é uma 
característica do Estado autoritárío._ Porque estamos ca
minhando realmente para uma democratização das nos
sas instituições, nós temos que manter o Executivo no 
máximo da sua eficiência, da sua-força de realizações e 
da sua capacidade de_ solucionar os problemas nacionais, 
mas de nenhuma m_an_eira se_superpor, nem Legislativo e 
nem-~~-Judi~iãl-Ío.- -

Yuri Bespelko (Agência Tassa}- Sr: Presidente, V. 
Exr. já re(:ebeu a mensageiil do Presidente Chernenko 
felicitando-o por ocasião da sua eleição à Presidência da 
Re~ública Federati~a do Brasil e os votos de êxito para sua 

- gestão. Sr. Presidente, em abril deste ano comemora-se o 
40'i' aniversário do reatamento das relações diplomáticas 
entre o Brasil e a Uinião Soviética. E mais, este é o ano do 
409 aniversáriO da vitória das forças aliadas sobre a Ale
manha nazista. Como se sabe, o Brasil e a Uniio Soviética 
combateram juntos contra o nazi-facismo. E também este é 
o ano do 409 aniversário da formação da Organização das 
Nações Unidas. Entre os primeiros membros dessa nobre 
org$nização, estavam o Brasil e a União Soviética. Sr. 
Presidente, pergunto, sob a ótica dessas três importantes 
datas históricas, como é q11e V. Ex• vê no futuro as pers
pectivas das relações entre Brasil e União Soviétictl no ~u 
Governo? --

Tancredo Neves - Acho que realmente são aconteci· 
mentos rel~vautes, e o It.arnarati, pelas suas seções com· 
petentes, deve estar realmente adotando todas aquelas 
iniciativas necessárias para que essas datas sejam condig
namente comemoradas. Tenho um particular empenho 
para que isso aconteça-, porque me reservo à responsabi· 
!idade e a iniciativa de haver promovido o reatamento de 
relações do BrasH_com aR.ússia. Foi no meu governo, 
como Primeiro= Ministro, que pudemos realmente resta
belecer os nossos entendimentos democráticos. Hoje os 
nossos objetivos- SlfO os mesmos de então, manter a hu
man(daàe cada vez mais unida, dentro dos objetivos da 
paz, fazendo com que se reSpeite o princípio da não in-
tervenção das potências estrangeiras mais fortes e pode
rosas contra as potências estrangeiras mais (rágeis e rri.e-
nos militarizadas. 

~Em ação, o espírito mineiro 

Rui Nogueira 
ESPeCial para o JBr 

O espírito mineiro existe. Agora não há mais dúvida 
alguma. O doutor Tancredo Neves, se encarregou, de 
desfazer de uma vez por todas, essa dúvida de tamanho 
nacional. 

Durante quase duas horas de conversa ele encarnou o 
lado mais nobre desse espírito mineiro, a mineiridade, 
que ê uma arte diferente da mineirice que é uma artima
nha. Comportou-se como um zagueiro de área, jogando 
um futebol elegante e -ao ínesmo tempo decidido, sem 
pudor de dar um chutão pro mato. Aimal, o jogo era de 
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campeonato. Vez por outra distribuiu umas botinadas. 
Provavelmente a maior de todas sobrou para o represen
tante da Agência France Press. 

Foi preciso Tancredo Neves ser eleito, para que, quase 
30 anos depois, os brasileiros devolvessem com juros e 
correção monetária a afronta que um dia o todo podero
so De Gaulle nos jogou, dizendo que o Brasil não era um 
país sério. ontem, depois de responder à pergunta do re
presentante da France Press sobre dívida externa e mora
tória, ele aproveitou para fechar o raciocínio afirmãndo 
que .. esse negócio de se dizer que o Brasil não é um pa(s 
sério, é uma tremenda balela". Só faltou acrescentar ... 
uma balela francesa. 

Se na resposta ao representante da France Press ele 
parou pela meia palavra (o resto para um bom entende
dor estava exp[{cito), já ao tratar do Chile ele não deixou 
por menos. Do jeito que só um mineiro poderia ter dito 
ele acabou deixando claro, que o imperador Pinochet 
não seria seu convidado para a posse em 15 de março. 

Caso Herzog e revanchismo 

O grande teste, o momento em que Tancredo foLen
costado à parede, veio de uma repórter da Abril Vídeo. 
A pergunta da repórter da Abril Vídeo, foi sem dúvida, o 
termômetro com que os militares, ontem, mediram a co
letiva do Presidente eleito. Ela quis saber se Tancredo 
não-iriã tomar nCnhuma atitude em relação ao assassinoS 
do jornatista Wladmir Herzog, que apesar da anistia, ou 
talvez por causa dela continuam impunes. 

Tancredo deu a volta na cadeira, que estava meio de 
lado, pigarreou no melhor estilo meneiro começou ares
posta dizendo ... Minha filha", Depois, foi direto à única 
saída que lhe restava: não criar falsas expectativas neste 
campo. Reconheceu que foi um, entre os muitos atas da 
ditadura brasileira, mas o seu governo não vinha para fi
car caçando fantasmas. Ainda teve tempo para ensinar 
que a Argentina ficava mais em baixo. 

Revolução de M--

Sem ficar em cima dO_ mur_o. Tãncredo julgou a Revo
lução de 64. Deve ter passado a no_ite lendo algum livro 
de filosofia grega e estudando a técnica de compor os si
logismos. A revolução na sua opinião teve dois compo
nentes, um político e outro material. O poHtiCo, segundo 
o presidente eleito, fora desgraça da Nação, a partir do 
momento em que castrou as liberdades democráticas. 
No campo material, não há como negar o desevolvimen
to alcançado. Como quem diz: não dá para negar núme-
ros. 

Mas até aqui ele ainda estava em cima do muro. Logo 
a seguir fechou o raciocínio e aproveitou para descer o 
muro: quando acrescentou: "Eu me pergunto se valeu O 
sacrifício das liberdades o desenvolvimento que alcança
mos,, Ele mesmo respondeu: "E claro que não". 

O PT teve a botinada certa, na hora certa e na medida 
exata. Um repórter botou a questão do Pacto Social em 
discussão. Tancredo feZ, então, O melhor momento da 
partida. O Pacto, voltou a repetir Tancredo, não é senão 
uma idéia. Uma idêia quC-uma vez colocada em prática, 
a única certeza que se tem é a de que mal não fará aos 
trabalhadores. Pode, evidentemente, não vir a fazer -lá 
muito bem, mas tambêm mal não fará. Falou, em segui
da de salários, a torcida gostou, levantou-se na arqui
bancada' e aplaudiu, Lula deve ter coçado a barba, 

Mas a Revolução _de 64 teve ainda outra abordagem. 
Desta vez, com algum desdém, Tancredo rejeitou para o 
início do seu governo a poHtica de aplicação de "medi
das de impacto". Coni um soniso nos lábios ele rene_gou 
a demagogia que cerca, geralmente, essas medidas. Basta 
lembrar o governo Médici. 

O espirita mineiro foi Colocado mas uma vez em práti
ca quando a pergunta ao presidente eleito veio do repre-
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sentante da Agência Tass. Este começou lembrando que 
estamos no ano da comemoração ·do reatamento das re
lações diplomât!cas entre Brasil e URSS. E quis saber 
como será no seu governo esse relacionamento. Tancre
do agradeceu a lembrança pela comemoração, delicada
mente recordou que fõ[ exãtamen.te- Como primeiro
ministro que isso acOO.teceu, e api'õVeitando _a deixa vin
da da União Soviética, para dar a dica: "As superpotên
cias não devem usar a sua força para submeter outras 
nações menores e de força menor. O correspondente da 
Agência Tassejá deve ter mandado o recado ao Kremlin: 
na ONU não devemos contar o_ voto do Brasil_para as
suntos _de gênero Afega~istão. Obviament~, faltou per
guntar ao Dr. Tancredo o que ele acha da permanência 
dos Estados Unidos em Honduras na Coréia do Sul, em 
E! Salvador etc. 

Como- deixou claro a maioria dos jornalistas, o fato de 
Tancredo conseguir unir de indio a cardeal não significa 
a certeza de um bom governo. De qualquer forma, é em 
sinal positivo. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal, Claudionor Roriz, Gaivão Modesto, 

AleXandre CoSta, João Castelo, Carlos Alberto, Milton 
Cã.bral, Jutafi,Y Magalhães, MOrvan Acayaba, Henrique 
Santillo, Benedito Canelas, Jorge Bornhause, Carlos 
Chiarelli, Pedro SimOn, Octávio Cardoso. 

O SR. PRESlDE:NTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa 
requerimento que será lido pelo Sr, }9-Secretário. 

J;: lido o seguinte. 

REQUERIMENTO No 15, DE 1985 

Senhor President~ 
Nos termos do disposto no Art. 171 do Regimento ln

terno do Senado Federal, requeremos que Vossa Exce~ 
lêncil,\ submeta à deliberação da Casa proposta para a 
criãçào de Coinissão Parlamentar de InQUéritq destin~da 
a_ investigar os fatos que colocaram em risco o contro_le 
aCionário, pela União, da Companhia Vale do Rio Doce, 

-consubstancia_da na Resolução anexa, asSinada por 36 
(trítlta~ e seis) senadores, -

Sala das Sessões, 8-3-85, -, Humberto Lucena. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No ;~DE 1985 

Crii! __ Cornissão ParJament~r de Inquérito destina
da a in11estigar os fatos que colocaram em risco o_c~n~ 
trole acionário, pela União, da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Ait. [9 ~criada, nos termos do art. 170, letra "b", 
do Regimento Interno, Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a analisar a gestão da Companhia 'Vale 
do Rio Doce a partir de 1979. 

Parâgrafo único. Na análise de que trata este artigo, 
ter-se-á em conta a emissão de debêntures c_onversíveis 
em ações e seus reflexos sobre o controle acionãrio da 
Empresa, bem como os eventuais prejuízo-s causados à 
União. 

Art. 29 A Comissão Parlameritar de Inquérito a que 
se refere o artigo anterior será~ integrada de 7 (sete) 
membros e terá a duração de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicução. 

- Justificação 

A União correu o risco de perder o controle acionárío 
da Companhia Vale do Rio Doce, no primeiro semeStre 
de 1984, de acordo com documentos oficíais do governo. 
E;ntre eles, os seguintes: 
I- Em 16 de maio de 1984, o Ministro Ernane Gal

vêas dirigiu o Aviso n9 307 ao Ministro Delfim Netto, 
alertando para o fato de que "a União corre sério risco 
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de ver comprometida sua posição dominante no capital 
da Companhia Vale do Rio Doce, em razão das sucessi-_ 
vas emissões "de debêntures <:::onversíveis em açôes" ... _ 

2 ....-.No _día 25 de maio, o Presidente em exercício da 
Companhia Vale do Rio Doce, Euclides Triches, man
dou o telex n~> 556 ao Ministro Emane Galvêas, solicitan
do medidas. "que permitam à União adquirir e converter 
as debêntures em nossa Tesouraria até 31-5 (um prazo de 
seis dias, frisamos nós) equivalentes a Cr$ 31,4 bilhões. 
Consideramos tal operação de fundamental importância 
para a preservação do controle acionário da Companhfa 
Vale do Rio Doce peta União e Administração Indire· 
ta". 

Em 1979, no início do mandato do Presidente João Fi
gueiredo, 80,4% das ações da Companhia Vale do Rio 
Doce pertenciam ao Tesouro,4,5% às autarquias e 15,1% 
se enco-ntravam em poder do público. Em fins -ae maio 
de 1984, a posição do Tesouro havia baixado de 80,4% 
para 50,8% e, no mês corrente - março de 1985 - a 
União deverá desembolsar Cr$ 58,1 bilhões para não 
pe"rder o corüroli"aCionário -da empresa. 

A erosão do controle acionário da União deve--se à 
emissão de debêntures conversíveis em ações no montan
te de US$ 250 milhões, dos quais apenas USS 190 mi
lhões foram repassados ao público. 

Em troca de uma importância que corresponde à 
quarta parte dos lucros anuais da Vale, a direção da em
presa alienou expressiva fração do seu património, que 
hoje pode ser medido na escala das dezenas de bilhões de 
dólares, realizando negócio altamente lesivo ao Tesouro 
NacionaL 

Além de malbaratar património da União, essa ope
ração abriu a possibilidade de que grupos particulares 
adquiram -o direito estatutário de representação na Dire
toria dessa Empresa, que, por lei, é instrumento âa polf
tica mineral do País. 

Te-tiôo em vista a_gravidade dos fatos expostos, reque
remos a conStituição de uma Comissão-Parlamentar de 
Inquérito para investigar o risco de perda do controle 
aci_onário da Companhia Vale do Rio Doce pela União, 
a dimensão da perda de património da Uníão em função 
da emissão das de\:léntures e a condução da política mi· 
neral. 

-SALA DAS SESSOES, 5 DE: MARÇO DE 1985 
Humberto Lucena, Henrique Santillo, Jutahy Maga

lllães, Nelson Carn~iro, Roberto Saturnino, Gastão 
MUller, Fábio Lucena, Alfredo Campos, José Sarney, 
Carlos Chiare!H, Alberto Silva, Benedito Ferreira, Helio 
Gueiros, Claudionor Roriz, Cid Sampaio, Guilherme 
Palmeira, Alvaro Dias, Alexandre Costa, José Uns, Jai
son Barreto, João Calmon, Saldanha Derzi, Fernando 
Henrique Cardoso, Passos Pôrto, Enéas Faria:, Mauro 
Borges, Luíz Viana, Luiz Cavalcante, Marcondes Gade-
lha, Mario Maia, Carlos Alberto, Almir Pinto, Jorge 
Kalume, Octávio_Cilrdoso, Carlos Lyra, Severo GomeS. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri
mento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia 
oportunamente. 

O SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto)- Estã esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

--- Volação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cámara n" 26, de 1978 (n~> 317(75, na Casa de ori
gem),-que regula o exercício da profissã-o-de técnico 
em radiologia, e dá outras providências, tendo 
Pareceres, sob nl's 34, 35 e 36, de 1984, das Comis-

sões: 
-de Saúde, favorável, com emenda que apresen

ta de n' l·CS; . 
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-de Legislação Social, favorável ao Projeto e 'à 
Emenda da Comissão de Saúde, apresentan-do a 
Emenda n~ 2-CLS; e -

-de Finanças, Favorável ao PrOjeto e às ~men~ 
das n9s l-CS e 2-CLS. -

Em votação o projeto, ressalvadas as emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente a bancada do 
PDS vota sim, com as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtb)- Em votação, 
ago-ra, o projeto, sem prejliizo das emendas. 

Os.Srs. Senadores qui: o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o_ projetõ aprov-ado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 26, DE 1978 

(N'~ 317-C/75, na Casa de origem) 

Regula o exercicio da profissiio de Técnico em Radiolo
gia e dá outras providências. 

O Congresso Nacional d-ccieta: 
Art. 19 Os preceitoS dCsta lei regulam o exercício da 

profissão de Técnico em RadioJOS;ia, coficeltuiuido~sc 
como tal todos os Operadores de raios X que profissioM 
nalmente executam as técnicas~ 

I - radiológica, no sctor de diagnóstico; 
II - radioterâpica no sctor dC terapia; 
III - radioisotópica no sctOr de radioisótopos; 
IV - industrial no setor industrial; 
V- de medicina nuclear. 
ArL 211 São condições para o exercício da profissão 

de Técnico em Radiologia: 
I- ser portador de certificado de conclusão de 111 e~ 

ciclos do curso colegial ou equivalente e possuir forM 
mação profissional por intermédio de escola técnica de 
radiologia, com o mínimo de três anos de duração; 

II- possuir diploma de habilitação profissional, exM 
pedido pela Escola Técnica dC Radiofogia, registrado no 
órgão federal de saúde, ou congénere, da Unidade Fede
rada, na qual ocorra o exercício profissiõnill. -

Parágrafo único. O menor de deZoito anos não poderá 
exercer a atividade de Operador de raios X. 

Art. 39 Toda entidade, seja de carâter público ou 
privado, que se propuser instituir escola técnica de radio
logia, deverá solicitar o reconhecimento prévio do órgão 
federal de sa\Íde, ou seu congénere, da Unidade Federa
da. 

Art. 49 As escolas técnicas de radiologia só poderão 
ser reconhecidas se apresentarem condições de insta
lação satisfatória e cOrpo doCeOfe dC-fecorihecida idonei: 
dade profissional, sob a orientação de Físico Tecnológi
co;- Médico Especialista e T~nico em Radiologia. 

§ I~' Os programas serão elaborados pela autoridade 
federal competente, válidos para todo o território nacio
nal, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento 
de tais cursos. 

§ 211 Em nenhuma hipõtese, poderá ser m8.triculado 
candidato que não comprovar a con-clusão de curso cole
gial completo, ou curso equivalente. 

§ 39 -O ensino das disciplinas será ministradO. em au
las teóricas, práticas e estágios a serem cumpridos, no IÍl
timo ano do currfculo escolar, de acordo com a especiali
dade escolhida pelo aluno. 

Art. 59 Os centros de estágios serão constitu"ídõs pe
los serviços de saóde e de pesquisas físicas, que ofereçam 
condições assenciais à prática da profissão na especiali
dade requerida. 

DIÃRJO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

Art. 69_ A admissão à primeira série da Escola Técni
--Ca de Radiologia dependerá: 

-I -do cumprimento dp § 2Q do nrt. 41' desta lei; 
Ir - de aprovação em exame de sa\Íde, obedecidas as 

condições estatufdas no art. 46, parágrafos \Ínico, do De
creto n~' 29.155, de 17 de janeiro de 1951. 

Art. 79 As Escolas Técnicas de Radiologia existen
tes, ou a serem criadas deverão remeter ao órgão compe
tente do Ministério da Saúde para fins de controle e fis
calização de registras, cópia da ata relativa aos exames 

--finais,- na qual constem os nomes dos alunos aprovad_os e 
médias respectivas. 

Art. 8~' Os diPlomas expedidos por Escolas Técnicas 
- de Radiologia, devidamente reconhecidos, têm âmbitu 

nacional e validade para o registro de que trata a alínea 
b, do art. 21'_. destª lei. 

Parágrafo úniCO. Concedido o diplomá, fica o Técni
co em Radiologia obrigado a registráMio, nos termos des
ta lei. 

Art. 911 Dentro de cento e vinte dias, contados da 
publicação desta lei, o Departamento Nacional de SaiÍ
de, do Ministério da Sa\Íde, baixará instruções às con
dições, programas e exames das Escolas Técnicas de Ra
diologia. 

Art. 10. Os trabalhos de supervisão das aplicações 
de técnicas- em radiologia, em seus respectivos setores, 
são da competência do Técnico em Radiologia. 

Art. 11. São assegurados todos os direitos aos denoM 
minados Operadores de raios X, devidamente registra
dos no Órgão competente do Ministério da Saúde, ou 
congênere da Unidade Federada, que adotarão a deno
minação referida no art. 19 desta lei. 

Parágrafo único. Os profissionais (Jue se achaiem de
vidamente registradOS no Serviço Nacional de Fiscali
-zil.ção de Medicina e Farmácia, não possuidores do certi
ficado de conclusão do 211 ciclo do curso colegial, pode
rão matricular-se nas escolas criadas, na categoria de ou
vinte, recebendo, ao terminâMio, certificado de presença, 
_observadas as exigências regulamentares das Escolas de 
Radiologia. Os dispositivos desta lei se ap_licam, no que 
couber, aos auxiliares de rediologia que tfabalham com 
câmara clara e escura. 

Art 12. Ficam criados o COnselho Nacional e os 
ConSelhos Regionais de TécnlcoS em Radiologia, órgãóS 
diretamente subordinados ao Ministério da Sa\Íde, que 
fuitciõ-narão nos mesmos· moldes dos Conselhos Federal 
e Regionais de Mediciõa, obedecida Igual Sistemática 
para sua estrutura, e com as mesmas finalidades de se
leÇão disciplinar e defesa da classe dos T~nicos em Ra
diologia. 

Art. 13. ~ica aprOvado o Código de ~tica aprovado 
do Técnic-o em- Radiologia elaborado e aprovado por 
unanimidade, em 10 de julho de 1971, pela assembléia 
geral ordinária da FATREB- Federação das Asso
ciações dos TécnícOs em Radiologia dos Estados do Bra-
sil. -- ·· 

Art. !4, A jornada de trabalho dos profissionais 
abrangidos por esta lei será de vinte e quatro horas sema
nais, com direito a quarenta dias de f'erias anuais, dividi
das em dois períodos. 

Art. 15. Os beneficias desta lei são extensivos aos 
contratados do serviço p!Íblico federal, autárquico e pa
raestatal. 

Art. 16. O salãrio míriimo dos profissioilais, que 
executam as técnicas definidas no art. 111 desta lei, será 
equivalente a dois salários mínimos profissionais da re
gião, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por 
cento de risco de vida e insalubridade. 

Art. 17. O Poder Executívo regulamentarA esta lei 
no prazO de até cento e oitenta dias. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
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-O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação 
as emendas. Os Srs. Senadores que as aprovem perma· 
neçam sentados. (Paúsa). Aprovadas. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

São as seguintes as emendas aprovadas 

EMENDA N• 1-CS 

.. Acrescente-se ao arL IS: 

estaduais e municipais" 

EMENDA N• 2-CLS 

Suprima-se_ o arL 16 do projeto, renumerando·se os de 
n9s 17, 18 e 19 para 16, 17 e 18 respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Item :2 

-Votação, em turno (tnico, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 45, de 1979 (n~' 924/75, na Casa de ori
gem), que isenta da contribuição ao Instituto Nacio
nal de Previdência Social, como empregadoras, as 
entidades que prestam assistência médica, aos seus 
associados, tendo 

Pareceres, sob n9s 30 e 31, de 1984, das Comis
sões: 

-de Legislação Social, Favorável; e 
-de Finanças, Contrário. 

Em votação o Projeto. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeítado. 
O projeto vai ao arquivo, feitã a devida comunicação à 

Câmara dos Deputados. 

t o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 45, DE 1979 

(Nt 924/75, Na Casa de origem) 

Isenta da contribuição ao Instituto Nacional de 
Previdência Social, como empregadoras, as entidades 
que prestam assistência médica aos seus associados. 

-- O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 As entidades sindicais Profissionais que- pres

tam assistência médica a:os seus associados ficam isentas 
da contrihuição previdenciária, como empregadoras, ao 
Instituto Nacional de Previdência Social. 

Art._ 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (~assos Pôrto)- Item 3: 

Votação;- em turno únicO, do Requerimento n94, 
de 1985,-de autoria dos Senadores Aloysio Chaves, 
Nelson Carneiro c Roberto Saturnino, solicitando, 
nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento In
terno, urgência para o Projeto de Lei da Câinara n9 
218, de 1984 - Complementar, que cria o Estado 
do Tocantins e determina outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o ap!""ovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. MAURO BORGES- Sr. Presidente, peço a V. 
Exf verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Serâ feita a 
verificação solicitada. 

Antes de proceder à verificação requerida, a Presidên
cia vai suspender a s6ssão por lO minutos, na forma do 
Regimento Interno, a fim de aguardar a chegada ao Ple-
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nãrio dos Srs. Senadores que se em::ontrum em seus gabi-
netes. 

Est{l suspensa a sessão. 

(Suspensa às /5 horas e_/6 minutos. a sessão é rea
berta às 16 h()ras.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta 
a sessão. Persistindo a falla de quorum, a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação requerida. 

O Requerimento n~' 4/85, fica com a sua votação adia
da por falta de quorum. 

Em conseqüência, as demais matérias da Ord_em do 
Dia, em fase de votação, constituídas dos Requerimen
tos n9s 7/85 e 9/85; Projetas de Lei do Senado n9s 22/81, 
26(79, 45(79, 2/80, 207 (83 e 18(80, ficam com a sua 
apreciação adiada para a próxima sessão ordinária, bem 
como o Projeto de Lei do .Senado n~' 51/80, por depender 
da votação do Requerimento n'i' 12/85. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 12: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 139, de_ 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que revoga o Decreto~lei n~" t .541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das sublt:gendas).Jendo 

Parecer Oral. favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. TPausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_cus

são. 
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento Interno. 
O projeto irâ à Comissão de Redação. 

t o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 139, DE 1984 

Revoga o Decreto-lei P' 1.541, de 14 de abril de 
1977. (Lei das Sublegendas.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l"' b revogado o Decreto-lei n~' l.541, de 14 de 
abril de 1977. 

Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor rra data de sUa 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pussos Pôrto)- Está esgotada 
a matéría constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritoS. 
Concedo a palavru ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAlA PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE k REJ?lSÃ.O_ t:!O ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LUIZ VIANA- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Sen_adQr_Lui~ V-~~ila, para uma breve 
comunicação. 

O SR. LUJZ VIANA PRONUNClA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REYlSÃO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS""- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -.Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Estamos assistindo, nesses últimos dias, aqui em 
Brasnia, a greve da Universidade de_ Brasília, na Uni?. E 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção li) 

u greve que a cada dia cresce, a cada dia se robustece, 
cria mais corpo -e muito mais ânimo em todo corpo do
cente._daqueJfj UniVersidade, bem Co-mo, no meio univer
sitário, faz com que usem_os da palavra, nesta tarde, pa
ra num momento de reflexão, tulvez dar a nossa contri
b~ição em torno de um futuro. 

Na verdadC:,_Sr. Presidente e Srs. Senadores,_o Brasil 
int~iro assistiu e_ está assistíndo às [nudanÇaS _e às tranS
formações que foriin efetivadas não com a participação 
do povo, mas com a participação di.'! classe política e, in
diietametne, tendo o povo na grande cob!;':rtura para· que 
a Nação pudesse então eleger um Presidente da Repúbli
cadvil, um político que vai assumir a Presidência daRe
pública O? próximo dia 15 de março. 

Ora, Sr. Presidente, a escolha de reítores efetivada 
pelo Presidente da República. nós admitial!l-05 e séntía
mo-s-a necessidade que isso assim acontecesse. E por quê? 
Porque o País de 64 para câ foi o País que viveu momen~ 
tos de um regime- duro e que, após a eleição do Presiden
te Fígueredo, nôs tivemos a abertura política para que 
pud"essemos caminhar para a democracia plena neste 
País. 

-Agora; coin o advento da Nova República, a tão pro
pal.:tda Nova Rcpúblic.:J., é evidenteijue nós já nos preo
cupamos com o futuro. E se nós, agora, já anunciamos-a 
democracin tão enaltecidu e tão reclamada pelo povo 
brasileiro, nada melhor do que já levar ao Presidente que 
yai tomar posse, _no dia 15 qe março, a sugestão para que 
na verdade, os reitores sejam escolhidos pelo voto direto. 
Para que os reitores possam ter suas escolhas através do 
voto, porque só assim nós vamos dar a grande co~tri-

- bllição que a Naç~o illteira exige: a PaTticípãÇãO de todos 
no processo democrático.- Se hoje a Universidade de 
Brasília, a UnB, passa por uma séria crise, iricluslve jâ 
sendo anunciada a renúncia do Professor Geraldo Ávila", 
que foi escolhido para substituir o Professor José Carlos 
Azevedo, pelo Presidente João Figueiredo, que o corpo 
docente não aceítOU e que oS univer-Sitários também não 
aceitaram, é em decorrência, Sr. Presidente e Srs. Sena..: 
dores, do Brasil que todos nós estamos querendo, é do 
Brasil novo, é do Brasil da Nova R(!pública,_é do BrasiJ 
da participaçàÕ de todos, é do Brasil da participação da 
classe política, ê do Brasil da participação de todos os 
segmentos da sociedade. Se hoje a Universidade de 
Brasília, a UnB, se encontra em greve e não aceita que 

~esse_cidadàa_,. o Professor Geraldo Ávila, continue como 
reitor da Universidade, é porque todos entendem que o 
Brasil mudo_u, todos f!ntendem que o Brasil agora é o 
Brasil da Nova República e que, na yerdade, todos preci
sam- paitfdpar deste novo Brasil. Da~ i mfnhi sugestão, 
a minha preoucupação, porque eu gostaria de ver todas 
as universidades dirigidas por homens escolhidos por 
aq11eles que e:sti'ío dentro das próprias universidades, sen
tindo as necessidades da própria universidade, tomando 
conhecimento dos problemas da sua própria universida
de e tendo a liderança para dirigir uma universidade. Se 
hoje os estudantes e os professores da UnB protestam e 
não aceitam o Professor Geraldo Ávila, é porque nós já 
estamos vivendo a Nova Repóblica. E daí, Sr. Presiden
te,_ é que entendo que, na próxima semana, já deva apre
sentar aqui uin projeto de lei refletindo em cima do as
sunto e devolvendo às universidades o direito de eleger o 
seu Reitor. Acho.da maior importância- dar às universi
dades a sua autonom-ia. Neste momento nós políticos, 
qUe Ci~uTiamos, durante muito tempo, por autonomia do 
nosso poder, precisamos dar autonomia agora às uníver
sidad_es, _Fazer com que-as universidades de todo o Brasil 
possam escolher os seus reitores, e que o Presidente da 
República possa aceilar, o Ministro da Educação possa, 
então, também acatar as decisões da maioria e não a de
cisão de ciina para baixo. 

O Sr. MáriO Maia ....:.... Permite v: Ex• um aparte? 

Março de 1985 

O SR. CARLOS ALBERTO - Com muito prazer, 
Senudor Mário Maiu. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Carlos Alberto, 
V. Ex~. mesmo como militante da oposição, faz uma co
locação que ucho da maior importância, no que diz res
peito t1 participação das universidades na escolha de seus 
rei tore~. V. Ex~ faz-uma colocação política da maior im
portânci<L porque eu acho que e.ste deve s_er o-esprrito, de 
agora por diante, como V. Ex~ ace-ntua, criando-se, não 
apenas nominalmente um novo sistema político de con~ 
vivênCiá "entre os 'orusileiros, mas que realmente repre~ 
sente, depois da longa experiência por que passamos, no
vos métodos, novas atitudes, novos comportamentos, 
diante dos fatos políticos que são todos aqueles da nossa 
vida cotidiana e que dirigem os nossos destinos, em qual
quer lugar que estejamos. Desde aqui das duas Casas do 
Congresso Nacional, passando pelas escolas, pelas fábri
cas, pelas entidades representativas da consciência jurídi
ca e política nacionais, por todos os recantos há de haver 
um vento nov_o soprando como uma brisa-alvissareira, 
s<Judando o que está se .chamando de Nova República. 
Ac-J.bei de apresentar, hoje, nest<J sessão, um projeto, 
como uma contribuiç_ão a_ uma reformulação dos méto
dos de escolha dos repres_entantes das classes_, no caso, a 
ciasse politica. Então, nós sUgerimos_, nesse projeto, que 
seja mOdificada a lcí eleito{al, no se!-! art. 91_, e que os re
presentantes, que sejam propostos dos Partidos para car
gos majoritários. sejam escolhidos, não mais apenas pe
Jos dirctórios regionais, ou municipais, ou nacionais, 
mas por todos os cidadãos filiados aos respectivos parti
dos, porque. assim, nós vamos ter um leque_ multo mais 
abrangente, uma verdadeira prévia, uma verdadeira 
mini-elciçõo, antes da escolha dos candidatos que se pro
põem aos cargos majoritários de Prefeitos, de_ Governa
dores e de Presidente da República. Ao invés de uns pou
cos. ou de umas poucas dezenas, no caso atual, dos dire
tórios estaduais escolherem os seus governadores, atra
vés da consulta a 70 ou a 80 militantes do Partido, irão 
escolher em uma base muito mais alargada que serão to
dóS os filiáõos do Partido. Portanto, assim como nós te
mos esse pens:imento abrangente, democrático, para os 
partidos. esse pensamento pode ser generalizado para to
<ias as classes organizadas e, no caso em pauta, que V. 
Ex~ discorre Com ta"n"ta prop-riedade e inteligência, é cabíw 
vel para as universidades, que as universidades, de agora 
por dírmte, tenham os seus reitores, não apresentados em 
listas tríplices ou sêxtuplas, mas eleitos por todos os seg
mentos das universidades, pelo menos, isto é, por todos 
os membros do c_orpo docente e por todos os alunos das 
universidades! Seja o eleitorado da_escolha do eleitor, 
então, todos aqueles que estão envolvidos nas universi
dades: professores e alunos. Então, teremos realmente 
uma e.'icolha democrática e a universidade terã aproprie
dade desse nome, será universal. Muito agradecido a V. 
Ex~. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço a V. Ex•, 
Senador Mário Maia, pelo brilhante aparte e pela manei
ra também como coloca a sua opinião acerca do assunto 
que defendo nesta tarde. 

E digo, pq.ra enc_errar, Sr. Presidente, que, ma_i_s d9 que 
nunca, -O _Brasil camjnha para rumos novos. Mas para 
qu_c isto não venha amanhã torturar este povo que, com 
tanta esperança, jogou, na busca de soluções para os seus 
gravíssimos problemas, esse-povo que cantou em praças 
póblicas, o povo que caminhou, aplaudiu, gritou, esse 
povo que participou e que agora, mais do que nunca, 
aguarda com ansiedade esta Nova República, este povo 
quer paTtícipar. 

E osjç_yens, os jávens-universitários__:: os}Ovens, estes 
sim __;, é qUe estão querendo, na verdade, dar as suas 
contribuições para este Brasil novo que surge. 
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Ora, se todos queremos - claro que está no coração 
de todos- a democracia com autenticidade neste País, é 
bem verdade que nós precisamos exercer essa democra--
cia na mais perfeita Pienitiide. -

E, mais do qU:e nunca, é preciso que o Governo que vai 
se instalar, o homem que vai subir a rampa do PaláciO do 
Planalto, entenda que essas universidades que estiveram 
garroteadas, alegamadas, e, acima de tudo, tendo, du
rante todo esse tempo, os homens de cima para baixo, e 
só após o Goyerno João- Figueiredo é qUe, na verdade, 
partimos para uma abertura política, e agora que vamos 
ter um político na Presidência da República, não pode
mos admitir qUe as univerSidU-des continuem garroteaM 

das, alegemadas, e os seus reitores sejam escolhidos por 
um só homem. Porque é uma lista sêxtuplu que é levada 
ao Palácio do Governo e o Pfesidente da República esco
lhe aquele que bem o convier. Mas a comunidade univer
sitária não participa, a comu-nidade universitâriã fica-tO
talmente distanciada, totalmente alijada do processo, E é 
preciso que essã-comunidãàe uníversítária participe para 
que os seus problemas possam ser solucionados pode da 
mesma. Na hora em que todas as universidades tiverem 
líderes comandando, como reitores, é evidente que os 
problemas vão deixar de existir. 

Então, é issO Senador Mário Maia, na hora em que a 
Universidade __ de Brasília, a UnS, eleger o seu próprio 
reitor, fique ciente V. EXf- que nóS não vamos ter o_s 
problemas que estamos tendo hoje. Por quê? Porque 
:aqueles que elegeram o reitor são responSãveis pelo pro
cesso, como V. Ex• é responSãve1 pda eleição do Dr. 
Tancredo Neves, como muitos dos políticos, hoje, o sãO 
pela ascensão do Sr. TancredO Neves à Presidência da 
República. Os Senhores são co-responsâveis do proces
so; os Senhores são co-re-s-p-onsâveis pela ascenSão de um 
homem que chega ao Palácio do Planalto para dirigir 
esta Nação. 

Responsabilidade, sim, os Senhores rambém a tênl! 
Por isso, entendo que na hora em que a universidade ga
nhar autonomia, na hora em que a universidade tiver o 
direito de fazer o seu próprio reitor sair dessa camisa~de
força, é evidente que o co~p~ doc:nte, a comunidade u!}i
versitária inteira passará a ser responsável pelo seu rei
tor. E hoje, mais do que nunca, é necessário que façamos 
uma reflexão em torno do assunto, porque o governo 
que vai se iilstalar, o go\iCàiO que vai, efetivamente, go~ 
vernar esta Nação, a partir d6 15 de-março, sobe perfei
tamente que nós jâ estamos vivendo momentos torturo
sos. Aí estão estourando as greves em todo o País, e o 
que é isso senão já a preparãção daqueles que estão insa.: -
tisfeitoS com o processo? Eu entendo assim, e só assim 
poderemos evitar que, no futuro tenhamos uma explosão 
nesta Nação porque, na verdade, o candidato eleito à 
Presidência da República, o Dr. Tancreào Neves, CoiDO 
eleito foi, assinou várias proinissóriaS~-como eU disSe on 
tem aqui, ele avalizou váriaS promissórias em praças 
públicas, do mesmo jeito que foão Figu~iredO avalizou 
no dia em que subiu a r-ampa do Palácio do Planalto e 
que, no seu primeiro discurso, disse- "Hei de fazerdes
te País uma demcoracia", como na verdade o fez, resga
tando todas as promissórias prometidas na sua fala. A 
anistia que prometeu foi resgatada, a livre imprensa aí 
está, também foi resgatada, eleições diretas -para gover
nadores foram resgatadas, todas as promissórias avaliza
das pelo Presidente Figueiredo foram tesS:atadas. Agora, 
quem tem que resgatar promiss6iias é o GoVerno.Tan
credo Neves que, nas praças públicas, pr-ometeu,e o povo 
vai cobrar, e se essas promissórias não forem resgatadas 
não serão protestadas pelo 19 Cartório de Protestos. de 
Br<~sí11a, nem de São Paulo, nem do Rio Grande do No r~ 
te, sem de Pernambuco, nem do Acr~. Não, ~sas QTO

missórias não resgatadas serão protestadas pelo maior 
cartório de todos os cartórios, o cartóiio ôo povo, O Cai-
tório popular, que vai para as praças pUblicas, também, 
protestar. 
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Por isso, entendo que, numa hora em que a Universi
dade de Brasília está em greve, ela serve como adVertên
cia Já para o Governo i<irii::redo Neves, já é uma adver
tência para o futuro. E, nós, como polfticos responSáveis 
pe_Io processo de redemocratização deste Pais, temos que 
as~umir, também, a nossa responsabilidade, e precisa
mos participar, neste momento, de um_a deCisão histór_i
ca: -a-de fazer com que a Universidade ganhe a sua auto
nomia_ 

~esta a minha palavra, Sr. Presidente, _para aqui dar 
meu apoio àqueleS que estão protestando, àqueles que 
estão na luta e que não estão aceitando o novo Reitor da -
Universidade-FOOeral de Brasília. Serve, também, como 
advertência para o Presidente Tancredo Neves. Entendo 
que ãgora··e chegado o momento de fazermos com que 
todo o Con8resso possa participar e dar autonomia ãs 
Uníversidades. 

Muito obrigado. (Muiio bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson -Carneiro.--

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o sC8i.linte discurso,)-.:_ sr~ Presidente, S"rs, Sen~d0fes: ~ 

Ninguém pode nega~ ao Governo_ que finda o mêiiiO 
de grandes iniciativaS, pardal ou tOtalm~nte concluídas, 
ãtentendo a exigências iil.adiáv"iis do- tiosso desenvolvi- -
menta econômico. Negar os grandes êxitos de_It3.ij>U; da 
indústria aeronáutica,~_ d1;1s_ estradas_ pioneiras no oeste 
brasileiro, o deserivolvimento das telecomunicações ou o 
sucesso do Prograffia Grande Carajás~ equivaleria a .. a
pedrejar o sol posto", como diiia JoSê Amérlco de Ãl-

. meida. 
Evidentemente, temos o direito de critiCar oS desaCer

tos dos úl!imos seis anos, mas devemos reconhecer que 
nunca um Presidente da República, nos últimos vinte 
anos, lutou tanto pela restauração democrática do País, 
pela pacificação política e pela" reforma da legisfaçãõ" de 
exceção, a partir da anistia e da revogação do AI-5. 

Não podemos ignorar, principalmente, o progresso 
material obtido nestes seis anos, vendo nele inserido o 

-programa Grande Carajás, que teve, na mais recente 
proclamação dos seus resultados, a presença do -Presi-

- -dente J0ão Figueiredo. 

Queremos, ·nesfa oportunidade, louvar o desempenho 
do Secretárío-Executivo do Conselho Interministerütl 
desse programa, em que, de um investimento total de 
quatro bilhões de dólares, mais de cinqUenta por cento se 
deve à poupança intema. Seu resultado é a mina para 
trinta e cinco milhões de toneladas por ano: uma ferrovia 
de oitocentos e noventa quilômetros, com locomotivas 
diesel-elétricis q-ue com bóiam centÕ e sessenta vagões de" 

~-quase 14 mil toneladas de minérios e sessenta e cinco qui~ 
lômetros horários. 

Alêm da cidade_de Carajás, de dez. mil habitantes, os 
-núcleos de Marambã, Pequiâ e Santa Inês, com Cerca -de -
mil casas, completam o futuro complexo urbano, en~ 

-:.-qu3.ltto o pÕfto da Ponta da Madeira está emprestado 
para o carregamento do minério de ferro em graneleiros 
até 280 riill loneladãs- de Porte bruto. 

Escolhido parã. a Secretaria-Executiva desse empreen~ 
dimeilto, JoãO Meiteses levava a Carajás sua experiência 
de advogado, professor de Economia Politica e Parla
mentar durante nÕve legislaturãs consecutivas, presidin
do diversas comissões Técnicas nos órgãos legislativos, 
Presidente da Assembléfa Legislativa do Parã e membro 
da- Mesa da Câritara do5beplltados. uffiit vasii:t. vivência 
do-S problemas económicos, principalmente da área ama
zónica, tainbém condiCionou a ~colha de JO-ãÕ Mefleses 
par!! esse alto posto, onde revelou seu notável tirocício; 
süa -elevada capacitação, sua_ tenacidade e _seu espírito 
púhlico, que lhe--valem, hoje, a gratidão de iodo o País, 
sobre tudo da nobre gente que povoa a Amazônia Legal. 

Nós nos unirrios a esse preito, honrados por ter tido, 
ern João Meneses, há alguns anos,_um excelente compa
nheiro nas lides da Câmara dos Deputados. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. PreSidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a 
palavra ao n_obre Senador Álvaro Dias, 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A reabertura dos trabalhos ordinários desta Casa, 
após os memoráveis espisódio~ da sucessão presidencial 
e da defligração do Processo de mudança política insti
tucional, fazem oportunas e pertinentes algumas novas 
reflexões a respeito dis perspectivas de atuação do Con
gresso e do Senado em especial. 

Diss~~o. bem o novo Presidente da Câmara, o Líder 
Ulys.sés GÜirilarães:· em sua alocução inaugural, que a 
missão-- PrimaCiàl do -atual Congresso é rec_apturar sua 
função hiSfOiica de representação do Povo Brasileiro. De 
faZei'::Se a-Imagem e a_Yoz-âO homem brasileiro. 

Airiáa ciue p:ireça reiterar o óbvio, isso significa Cvo~ 
c-ar, naturalmente, os princípios fun_damep.tais da l:;>emo~ 
cracia que desejamos, -todOs; recorístrufda em nosso País. 
E o faz insistíildo não em verbalizações de cunho formal, 
mas colocando-os, estes_ princípios assenciais, em sua 
concreta situaçãÕ histórica. Colocando-os na dimensão 
prática, palpável, ao mesmo tempo do presente que vive
mos e_do futuro que almejamos para o Mundo e para a 
Nação em que vivemos. 

Sim, Srs. Senadores, substancialmente temos que assu
mir a verdadeira e transcendental importância do Con
gre5so nu~ .processo-Q~e se faz no cotidiano das tarefas 
político-legislativas, mas toma significado na síntese des
tas incontáveis tarefas em um resultado maior: no arca
bolJ_ç_Õ político-institUciÓnal em meio ao qual se constrói 
esta grande Nação. O hOje é o embrião do amanhã. E a 
Nação que aí se gesta_é uma decorrência e uma determi
nante do Mundo em que ela se integra e sobre o qual ela 
poderá influi-r,- às" v-e~e_s decisivamente. 

Daí que Dão poss-amos elidir ou tergiversar sobre a 
identidade da função de representatividade social e na
cional do Parlamento, Seu papel não é - nem deve ser 
-o de uma elite abstrata, auto-determinada, onisciente, 
que decide o -que-será e o que terá o seu Povo. Ao con
trário, o CongressO dev-e sef :..__e precisa lutar para ser
um reflexo fiel deste Povo. Deve ser e constituir-se na 
persona da Nação. E somente pautando-se por esta di
mensão o Congresso assegura sua legitimidade e alcança 
eficácia ·rw Seu desempenho e no protagonismo que pre
cisa ter e que lhe cabe, na construção do futuro dessa 
Nação. 

Aí está, nobres Pares, um projeto político presente: a 
Nova República que se inaugura. 

EJemOs aí a opOrtUnidade de validar esta missão do 
Legisl~tivo, ante o projeto político preserite: a Nova Re
pública cujo alv-orecer estamos presenciando. Nele estão 
corltidos 3Jguns dos delineamentos bãsfcos de um proje
to político do Brasil Futuro. As linhas possíveis, no pre
sente, na transição para o futuro. 

E é eiemplar que as primeiras aragens de mudança 
que este projeto presente proporciona se tenham feito 
sentir, antes mesmo da posse formal do novo Corpo Exe
cutivo do Estado, se tenha feito sentir na afirmação de 
soberania do Con_gresso.na escolha das Mesas dirigentes 
de suas_ respectivas Casas. 

Em cada qual tiveram amplo e liyre espaço de movi
mentação as diferentes forças representativas da hetero
gênea Sõcieaacfe brasileira. Acima de tudo prevaleceu a 
coritrovérsi3., o confronto, o dlreito amplo de concordar 
ou divergir, que é própri-o da vida plenamente democrá
tica. E pode-se afirmar- e rejubilar-se- que este pro~ 
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cesso teria, inclusive, purgado alguns vícios de origem da função fiscalizad,ora. Até preparatoriamente ao que ve-
própria constituição dessa Legislatura, derivados dos.diw nha a ser formulado na nova Constitução, haveremos de 
tames autoritãrios, que via casuísmos, procuraram· dis- laborar sobre os institutos que levem à reinstauração _do 
torcer a legítima formação da representação popular. princfpío federativo e às conseqüentes medidas de re-

De fato, Srs. Senadores, o encaminhamento das dispu- dução das disparidades econômicas e sociais que mar-
tas pelos postos diretivos e de lideranças, tal como os as- cam 0 desenvolvimento das diferentes regiões e unidades 
sistimos. estão a revelar e a distinguir- graças a defla~ ·da Federação Brasileira. 
gração dos movimentOs cíviCOs --pelas eleições diretas e Ademais, esta recuperação de funções passa, também, 
pela alternância do Poder- as representações mais au~ pela participação do Senado nas esttatégias e decisões 
tênticas dos segmentos mais importantes da sociedade que sejam- formuladas para a solução dos impasses nas 
brasileira. Estão c_ompetindo indivíduos e grupos a tor~ relações económicas externas do BrasiL Seja no que se 
nar nítidas suas identidades polítiCas, seus objetíVos e refere às negociações relativas à divida externa, seja no 
sua capacidade de cumprir ·suas missões de represen~ que atende às prioridades do comércio exterior, seja na~ 
tação social e polítiCa. E eStes sãO-os priineiros passos da quilo que se refere à preservação da autonomia tecnoló~ 
reafirmação democrâtica do papel do Congresso na De- gica e financeira do País, tão dura e perversamente alie-
mocracia Brasileira. nada n"estes últimos decênios. 

Por isso, é necessãrio refletir sobre os passos seguintes. Con_tra~argumentarão algumas que resta pouco tem~ 
Os passos que se traduzirão na agenda de trabalho das po, face à magnitude destas matérias, para que esta legis~ 
Casas do COngi'eS"So·e-na rntrodução de novos_mé_todos e !atura possa dar conta de tudo quanto hã por fazer. Con~-
critérios de ação Para que esta agendã seja cOnCretizada-. - _ tudo, é preciso ter em conta Qu_e _embora sejam tempo~ 
E alguns de seus itens jâ estão perfeitamente claros: are~ rãrios os _seus membros, a Instituição é permanente. E 
moção do chamado .. entulho autoritãrio" que pesa ffiais do que isso, é ela organicamente dinâmica e como 
sobre o acervo jurídico-normativo que rege a vida políti- tal, contínUa a sua vigência e seu exercício. E exatamente 
ca da Nação, a reformulação da legislação políticO- por ISso, ê vantajoSo o rato de que- sUa comPos"ição se-ai-
eleitoral, as medidas preliminares- de aplainamento do tera por partes. Precisamente para que a permanência da 
processo de elaboração da Nova Constituição e, por últi- representatividade da Federação seja mantida. 

mo e nem por isso menos importante, a assunção pelo Sobretudo, como reflexão final, vale salientar um as· 
Congresso, desde logo, de suas pre~rogativas como Po~ pecto importantíssimo deste momento do Senado Fede-
der independente e responsável pela condução dos nei:ó- ral e desta legislatura: ainda que inalterada em sua com-
cios do Estado. posição individualmente considerada, esta Casa terá cer-

É óbvio e natural que tenham curso as centenas ou mi- lamente sofrido uma considerável mudança, reflexo _da 
lhares de proposituras legislativas submetidas a exa,me mudança maior. Somos os mesmos, mas somos, ao mes-
de ambas as Casas. No entanto, é imperioso qUe se esta- mo tempo, diversos. Somos o Senãdo da Nova Repúbli-
beleça um consistente e cuidados-o· conjunto de critéríos- ca:-o Seilild6 da transição democrática. Com suas ·con-
de prioridade para as matérias de maior-alcance político- trovérsias, suas oposições, sua alternância de papéis e de 
institucional. Comissões_ especiais, com normas e Cri-- protagonismo. Os que ontem fomos oposição, somos 
térios apropriados à relevância de suas missões, precisam hoje virtualmente situação; os que ontem fomos si:-
ser constituídas, com toda a brevidade, para encaminhar tuação, hoje nos oporemos ao Governo. Mas a cada um 
os temas de mãxima prioridade. E as comissões ordi- permanece dada a missão de representar a sociedade e a 
nârias precisarão ser-agilizadas para não obstaculizar a Federação; e nesta condição, é inalienável o dever de 
tramitação mais rápida de matérias de ordem maior. E empenhar-se em defender os interesses mais legítimos de 
atenção especial deve ser atribuída à reestruturação de seus representados, em preservar os interesses maiores 
nosso arcabouÇ'O regimental para tornar possível este da N~çào toda, em lutar pela construção de um Brasíl 
conjunto prioritáriO de tarefas. maior e mais justo e solidái'io. 

E é fUndamental que se alcance maior eficiência nestes Era 0 que tinha a dizer.(Muito beln!). 

aspectos, a fim de viabilizar a formação de novas comis
sões e grupos de estudos voltados para o que chamamos 
de aplainamento _dos c_aminhos da elaboração constitu
cional. 

A Nação tem por assente de que a ConstituiÇãO do 
Brasil futuro só poderá ser elaborada por um corpo 
constitucional cuja representatividade seja inquestionã
vel e cuja competêncía não sofra restrições. E para que 
estes atributos possam ter pleno exerc!l::io faz-se imperio
so um trabalho prelimiri"ãr, a cargo ainda deste Congres
so, que lhe facilite as tarefas vindouras_. Desde logo, 
aqueles atinentes à remoção de normas ou à substituição 
daquelas que obstam o livre exercício dos direitos políti
cos, civis e econômicOs da sociedade brasileira. E, tam
bém, a formulação de normas que confiram, ao regime 
de transição, os traços verdadeiramente democráticos e 
participaHvos que foram eXigidos nas ruas, nos comícios 
e nas tratativas que levaram à alternância de Poder. 

Deste último conjUnto, ressaltaríamos aque1es que se 
referem às prerrogativas do Congresso ........ e -do _Senado 
em especial no acompanhamento e fiscalização dos pro~ 
cessas de política pública. Não podemos alienar, de ne
nhum modo, a função precípua do Senado co_mo repre
sentação primária das Unidades da Federação, comple
mentar e integrada à da Câmara como representação 
segmentai da sociedade civil. .. E isto implica que o_ Sena
do dev:erá, fundamentalmente, aperfeiçoai' e, onde neces
sário criar, as normas para o eXercício próprio desta 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao !_"!Obre Senador Lourival Baptista. 

Ó sR: LOURIV AL BÁPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

_A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São_ 
Francisco· CODEVASF, surgiu no-CenáriO administra
tivo do Pais, como urna empresa pública vinculada ao 
Ministério do Interior, incumbida de promover o desen
volvimento sócio-económico do Vale do São Francisco; 
nos parâmetros estabelecidos pela Lei n'i' 6.088, de 1974, 
a qual, em seu artigo 4'i', assim definiu a filosofia de ação 
da Empresa: 

-,·"A CODEVASFtem por finalidade o aprovei
tarr:iehto para fins agrícolas e __ agroindustriais, dos 
recursos de água e solo do Vale do São FranciSco; 
diretamente ou por intermédio de entidades públi· 
ca~ e_ privadas, promovendo o desenvolvimento in- _ 

- tegrado das áreas prioritárias e a implantação de 
-distritos agroindustriais e agropecuários, pOdendo, 

para esse efeito, coordenar ou executar, diretamente 
ou nie_diinte contratação, õbras de_infra-estrutura, 
partic1,1larmente de captação de ãgua para fins de ir
rigação, de construção de canais primários ou se
cundários, e também obras de saneamento básico, 
eletrificação e transportes, conforme o Plano Dire
tor, em articulação com os órgãos federais compe· 
tentes" 
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A amplitude, a abrangência, as dimensões e a comple
xidade dos objetivos colimados pela CODEVASF carac
terizam a importância desse _órgão integrante do Sistema 
Administrativo da União, que vem realizando, na Bacia 
do Rio São Francisco- 640 mil Km2, ou seja, 7,4% de 
todo o territótio nacional -, obras, empreendimentos e 
iniciativas de vastas proporções e vital interesse para os 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Per
nambuco, sobretudo nas áreas mais críticas do Poligno 
das Secas. 

As .realizações da CODEVASF São semelhantes às que 
a TVA (Tennessee Valley Authority) levo_u a efeito nos 
Estados Unidos, através de um modelo de planejamento 
e desenvolvimento regional integrado que obteve sucesso 
de repercussão mundial, sem paralelo, e pioneiro, pelo 
arrojo da concepção e resultados obtidos. 

As grandes hidrelétricas, barragens, perímetros de irri
gação- bastando citar Paulo Afonso, Sobradinho, Três 
Marias, o Projeto Nilo Coel_ho, entre outros- são obras 
gigint'iScãS;-agOra c'oinpletadas Com as Estações de Pis
cicultura que estão sendo implantadas e contribuirão pa
ra, dentro em breve, transformar a fisionomia, as con
dições de vida e o desenvolvimento daqueles Estados, 
principalmente nas regiões assoladas pelos flagelos das 
seciis periódicas. 

Não é esta a ocasião propícia para enumerar e divul
gar os resultados da atuação da CODEVASF, cujos rela
tórios são, provavelmente, conhecidos pelos Srs. Sena
dores. 

O que desejo, neste momento, é simplesmente chamar 
a atenção desta Casa para o documento anexo, relativo à 
''Ação_da CODEVASF no Baixo São Francisco Sergipa~ 
no" (Março, 1985), que acaba de ser divulgada para co
nhecimento das autoridades, do povo sergipano e da opi
nião pública em geral, e cuja incorporação ao texto deste 
pronunciamento ora solicito. 

-Ao fazê· lo, cumpro o dever de felicitar o eminente Pre· 
sidente da CODEVASF, Erasmo José de Almeida-

- -pe10 indisCutível sucesso de sua dinâmica gestão -, que 
contou com o apoio do eminente Ministro Mário An· 
dreazza, sempre atento aos problemas do Nordeste, e a 
quem Sergipe muito deve - bem com a notãvel equipe 
de técnicos, administradores e funcionários dessa bene
mérita Empresa Pública. 

Eram estas as considerações que desejava tecer neste 
momento. (Muito Bem! Palmas.) 
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1.1. A criação da Comfssão do Vale do São Francisco
CVSF 

Desde os primórdios da formação do Brasil, o rio São 
Francisco, caminho preférencial parS. as Bandeiras, de
sempenhou importante papel na ocupação do nosso ter
ritório e, por isto, fOi denomirl.S.do "O Río da Unidade 
Nacional ... 

De 1909 a· 1948, órgãos·· do eXtinto MinistêilO da 
Viação e Obras Públicas, dos Ministérios da AgriCultura, 
da Educação e Salide e da Aeronáutica realizaram eStu
dos e obras no vale, dentro de suas respectivas atri
buições. 

Os constituintes de 1946 inseriram na Caria Ma.S;na, 
no Ato das DísposiÇõCs Constitucíollais TrãnSitórias, o 
artigo 29, pelo qual o Governo Fedei'al ficou obrigado, 
no prazo de 20 anos, a traçar e executar um PianO de de
senvolvimento integrado do vale do São Francisco, apli
cando, na sua execução, anualmente, quantia não infe
riOr a 1% das rendas tributárias da União. 

Pela Lei n9 541, de 15 de dezembro de 1948, é criada a 
Comissão do Vale do São Francisco, diretamente subor
dinada à Presidência da República e c_om uma filosofia 
de ação semelhante à do Tennesse Valley Authority 
(TV A) norte-americano. 

Em 1950, a Presidência da República submete ao Con
gresso Nacional o Plano Geral do São Francisco, do 
qual se destaca o seguinte trecho, por conter o mesmo 
idéias básicas para o aPrõveltamento do vale, ainda in
teiramente atuais: 

"Quer examinemos Os problemas do gl-ande rio sob o 
ponto de vista dos transportes; quer tomemos em Consi
deração as necessidades da zona seca que atravessa; quer 
nos voltemos para as necessidades energêticas a que 
pode satisfazer; qualquer que seja o ângulo em -que nos 
coloquem6s, verifica-se, de logo, que a sua regularização 
é condição _sine qua non para a navegação, para a irri
gação e para a geração de força elétrica. Estes são, sem 
dúvida, os elementos cardiais ·daquele aproveitamento 
económicO -total a que se refere a Ciãusula Institucio
nal". 

A Comissão do Vale do São Francisco e a Superinten
dência do Vale do São Francisco- SUVALE, sua su
cessora posteriormente citadã, estudaram os aspectoS re
lacionados com os meios físico, económico e soCia1 óa 
grande Bacia Hidrogrâfica---;---re-alizando diretamente, ou 
em convênios com outros órgãos públicos, elevado nó
inero de obras e serviços nos setores de eiler&:ia elétrica, 
transporte rodoviário, fluvial e aéreo, saúde, educação e 
agropecuário. -

1.2.- A Criação da Superintendência do Vã te do São 
Francisco - SUVALE 

Pelo Decreto-Lei n9 292, de 1967, cria-se a SOVALE. 
autarquia vinculada ao Ministério do Interior. 

Sua filosofia de trabalho foi a criação de pólos de de-_ 
senvolvimento, a serem implantados em ãreas bem dota
das de recursos naturais, notadamente água e solos agrí
colas, e de infra-estrutura básíca de energia e transpor
tes, as denominada~. "Ãreas Programas". 

Cri<irain-se nOve dessas ãreas, perfazendo uma su
perfiCie fotil de 73.639 Km2 (Vãrzeas Inundáveis, Bacia 
Leiteira-A L/SE, PetrolinajJuazeiro, Irecê, Rio Grande, 
Rio Corrente, Jequitaí, Parã.catu e Três Marias), poste
riormente acrescida da décima, a do Jaíba, com 28.000 
km2, já no período da CODEVASF. 
1.3. A Criação da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco- CODEVASF. 

A criação da CODEVASF, vinculada ao Ministério 
do Interior, originou-se pela Lei n' 6.088, de 1974, suce~ 
dendo a SUVALE. 

Em seu artigo-4'>', é definida a filosofia~ de ação da Ém~ 
presa;·-'<-A CODEVASF tem por finalidade o aproveita# 
menta, para fins agrícolas, agropecuários e agroindus
triais, dos recursos de água e do solo do Vale do São 
Francisco, diretamente ou por- interniédio de entidadeS 
públicas privadas, promovendo o desenvolvimento inte~ 

. grado de áreas prioritárias e a implantação de distritos 
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agroindustriais e agropecuãrios, podendo, para esse efei
to, coordenar ou executar, direta ou mediante contra-

- tação,_ obra~ de infra-estru~ura particularmente de ~p
taçãO de âiuãs paTa fins de irrigação, de construção de 
canais primários ou secundários, e também obras de sa
OeamenJo b~sico, eletrificação e transportes, confOfffie o 
Plano Diretor, em articulação com os órgãos federais 
competentes". 
- 0 piíildpafinotivO da criaçãO da CODEVASF foi_ o 

-_de dotar o Ministério do Interior de um organismo mais 
ãgil, ou seja, uma empresa pública, para promover o de
senvolvimento sócio-económico do Vale do.§ão Francis
co. 

"Já é expresSivo o acervo de realizações da CODE
VASF-IloS setoreS de rodovíir.S, -ele~rihcação, armazen_a
ge~.-s<~:úde e ~duca~ã~, como apoiO--_à-implementação 

dos projetaS- de irrigaÇão. · -

2. AS DIVISOES -DO VALE 

A bacia do São Francisco abrange parte de Sete unida
des da Federação (Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Per
nambuco, Goiás e Distrito Federal), sendo por esta ra
zão denominado. "Rio da Unidade Nacional". A maior 
parte da Bacia (84%) situa-se nos Estados de Minas Ge
rais e Bahia. A ârea_mais_Oaixa do rio São FranciSco dre-

- na os Estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe e, a 
mêdia, inclui uma pequena parte do Estado de Goiás. 

O PolígonÇt das Secas no Nordeste brasileiro tem 56% 
de ârea compreendida pela Bacia do São Francisco~ seõ

.=-- do que 40% localiza-se no Estado da Bahia. 
As dimensões do Va.le do São Francisco são superio"res 

às da França, ocupando uma área de 640 mil km 2, o que 
corresponde a 7A% de todo o território nacional. A ex
tensão longitudinal do Rio ê de2.700km e seu caudal foi 
estimado em 3.180 m 1 por segundo. Em termos compa
rativos, a área da Bacia e o comprimento do rio São 
Francisco, são semelhantes aos do rio Colorado nos Es
tados Unidos, mas o volume médio de descarga supero o 
do Colorado em, aproximadamente., 4,5 vezes. 

O vale está dividido em quatro (04) regiões climãticas 
bem d~finida$: o Alto São Francisco, com precipitaÇão 
acima de 1.000 mm anuais; o Médio São Francisco, com 
precipitação-entre 1.000 e 500 mm anuais; o Submêdio 
São Francisco, com precipitação mínima de 300 mm 
anuais_na parte central (entre JuazeírofPetrolina e Paulo 
Afonso) que, geograficamente, coincide com o centro do 
Polígono das Secas e, o Baixo São Francisco, di Pão-de
Açúcar (A lagoas) a Brejo Grande (Sergipe), numa exten
são de 165 km, com precipit.<lção médja anual entre 60Q e 
1.200 mm. 

Cabe à 4• Diretciria Regional a ex~cução da progra
mação estabelecida pela CODEVASF no Baixo São 
FranCisco sergipano. A sua jurisdição corresponde a 26 
nlurilcfP1os lócaJizadOs no EStado de Sergipe. 

Este espaço se1ecionado como área de atuação da CO
DEV ASF nos municípios total ou parcialmente perten
centes à baCia tem uma superfície de8.157 kml, número 
correspOndente à 37% da superficie estadual e sua popu
lação (225.411 habitantes em 1980), corresponde a 20% 
da população sergipana. 

Em que pese a densidade demográfica da ãrea de 
atuaçã<? (2& habLkm 2), esta não se distr_ibui de forma ho
mogênea, sendo que na microregião de Propriá a densi
dade é de 52 habjkm 2 e a da microregião do Sertão Ser-

~-gipano do São Francisco é de 18 habitantes por km~, am
bos incluídos na área de atuação da _CODEVÃSF. 

A área prioritária das Várzeas_Inundãveis abrange 9 
ffiunicípios sergipanos, ou Seja, Ámpâl:-o do São Francis
co, Brejo Grande, Canhoba, f!ha das Flores, Neópolis~ 
Pacatuba, Propriá, Telha -e Nossã Senhora de Lourdes. 
Sua superfície mede 1.45lkm 2 e em 1980 co11_tava cpm 
uma população de 75Al9 habitantes. 

Ent_r_e Pão-d~-Açúcar e a Foz existem 47 vãrzeas em 
Sergipe, sendo 5 grandes várzeas (Propriã, Cotinguiba,_ 

-- Pindoba, Betume e_ Brejo Grande), 3 mêdias v_~rzeas (1-
- Íha do Ouro, Canhob-ã: e Garuru) e 39 pequenas várzeas . 
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Nas v~rzeas inundáveis, caracte~izadas por terras fér
teis e de aJta densidade populacional, a CODEVASF 
concentroy seus investimentos e, entre outras reali
zações, mantém em operação os projetas Betume, Pro
priá e CotinguibajPindoba, este último em implantação, 
porém todos com agricultores em .franca produção. 

Até dezembro/84 foram assentados 1.$45 famílias nos 
três projétos do baixo Sà9 Francisco sergipano, ocupan
do Uma área total de- 5.64lf.!-a.~ O Projeto Betume 
destacou-se dos demais, tanto em relação ao nómero de 
ocupan!es quanto em relação à ãrea irrigada ocupada. 
Efs~ projetas não comportam empl-eendimentos empre
sariais, somente pequenos irrigantes sob a forma de colo
nização." 

3. O BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO 
3.l. 4,ntecedentes, Concepção e FWtdamentos da Pro
gramação 

Para se proceder uma anãlise efetíva e coerente da- real 
atuação da CODEVASF, no baixo São Francisco, tem
se que retroceder um pouco no tempo. E, numa rãpida 
incursãO no passado recente, a constatação mais siinples 
diz respeito ·a existêri-cia dei um processo de decadênciã., 
atingindo toda a economia ribeirinha e, principalmente, 
uma massa enorme de agricultores, secularmente explo
rada em seu trabalho. De outra maneira, paradoxalmen
fe, riulna região potencialinente ríCa, configurava-se-uma 
situação de misêria absoluta. 

Sob o ponto de vista social, a estrutui-a fundiãi-ia seca
racterizava Por relaçõês -verticalizadas, nas quais estava 
presente a relação dominaçãojsubmissão, com predomi
nância dos valores autoritários. Por seu turno, a remune
ração dos trabalhos era irrisória e, na maioria das vezes, 
injusta e desumana. o emprego-da mão-dri-obra era esta
cionai, deixando o assalariado, posseiro, meeiro ou até 
mesmo pequeno proprietárío sem renda e, por extensão, 
seín as mínimas condições de subsistênciá, durante a 
maior parte do tempo. A terra estava concentrada nas 
mãos de uma minoria altamente privilegiada. Além do 
mals, ~ê mesmo os pçquenos proprietários, em função 
dos seus baixos -irigressos, não tinham acesso ao·c:rédito e 
outros serviços de desenvolvimento. Destaque-se, tam
bém, a reduzida utitização do solo, os baixos índices de 
produtividade, ao lado das precárias relações 
capitaljmão-de-obra e capital/terra 

Alêm disso, o baixO São Francisco apresentava enor
meS deficiência em sua organização sócio-eéonômiCa, 
materializadas: 
-ã1 na ínexistência de uma adequada infra~estrutura ffsica 
de apoio (estradas, comunicações, etc.); 
b) nos baixos níveis tecnológicos e culturais dos agricul
tores e escassez de crêdito e assistência têcnica; 
c) na insuficiente oferta de serviços sociais bãsicos, como 
escolas, hospitais e outros--de natureza comunitária. 

Sem dúvi_da, um quadro triste e_de sombrias perspecti
vas, carente, J::!Ortanto, de radicais transformações estru
turais. 

A -execução dos projetas hidroelétricos da CHESF, 
dentre os quais se incluem a barragem do Sobradinho, 
alterando completamente o regime fluvial do rio São 
Francisco, veio acelerar o processo dê mudança que há 
muito a região requeria. 

Na verdade, a conseqüência m3.is evídente prende-se 
ao aumento da vazão mínlilla do rio para 2.100m3fs, de
terminando, por um lado, o fim das cheias periódicas 
que ·acorrem no período de dezembro a abril, as quais 
perm itiiim aos agricultores realizar a agricultura de va
zante, e, por outro lado, a desativação de quase dois 
terços da área de cultivo de arroz, ou seja, 5 mil h a, por 
problemas de inundação ou seca permanente, prejudi
cando cerca de quatro mil famílias. 

Para eliminar esses sérios prêjuízos à economia local, 
geradores de tensões sociais, nuriia área que é dê"nsanlen
te povoada, a CODEVASF elaborou projetas para 
construção de diques de proteção nas grandes várzeas e 

- de_lnstalação de estações de bombeamento e drenagem, 
hem como de sistemas de irrigação, tendo em vista man
ter, sob condições artificiais, a mesma disponibilidade de 
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área anteriormente explorada e com possibílidade de 2 
cultivoS anuais.-

Consciente de seu papel de órgão de desenvolVimento 
regional, a CODEVASF. além dos programas voltados 
para irrigação, executa uma série de atividades de apoio 
à produção e ao desenvolvimento_ social, envolvendo to
dos os aspectos c setores, em integração com os diversos 
órgãos vinculados à área, __ 

Como se pode percebe-r, -tfãlil.-=se de uma programação 
que aba_rca um conjunto d<:; ações indispensâveis ao- aten
dimento da região tendO a conotação de uma verdadeira 
reforma agrária. 

Alicerçando-se na desapropriaÇão -de terras, são cons
truídos sistemas de irrigação e drenagem, remaneja-se a 
população, permitindo o seu acesso à terra, estabitizaMse 
a unidade familiar, organiza-se os agricultores em coope
rativas e implementaMse todo um sisternª---cl_e$uporte eco-
nômico e social, imprescindível ao desenvolvimento re
gional. 

Obje-tiva-se, sobretudo, o melhor uso dos recursos lo
cais disponiveis, em benefício do maior número possTvi!l 
de indivíduos. A pretensão básica é melhorar o padrão 
de vida da população, através da elevação da renda e sua 
adequada distribuição. 

A contribuição da empresa e de suas prodecessoras, 
para o Baixo São Francisco, é das mais significativas. Ai 
estão as obras portuárias (Propriá e Ilha das Flores), as 
redes de eletrificação,_as estradas e pontes, os sistemas de 
abastecimento d'água (Brejo Grande, Ilha das Flores, 
Propriá, Cedro, Telha, Amparo, Canhoba, etc), as Adu
toras Sertanejas, os hospitais e postos de saúde_(P_ropriá, 
Neópolis, Gararu, etc.), __ os_ programas de_mecanização __ 
agricola, revenda de insurnõs, etC, _ 

Ê interessante voltar à dizer que a concepção básica 
reside na redistribuição da terra a população dfretamen
te afet<lda e dota_çào,_a essa população, de assistência so
cial, mediante programas de saúd~. educação, habitação 
e ação comunitáriu.-Complementarmente, inclui-se_com
ponentes voltados a_o _ _apoio às atividades produtivas, tais 
como, pesquisa e extensão, bem_ assím a ínfraMestrutura 
econômica, como energia détríca, eStradas, armazena
gem e beneficiamentQ. 

Em termos de execução_ d_os_ Programas de apoio, o en
foque principal é de integração setorial e institucional, 
atuando a CODEVASF como órgão repassador de re
cursos e de coordenação das ações, principalmente no 
que se refere aos serviços_ sociais e alguns serviços agríco
las. 

Para tanto, a CODEVASF mantém convênios com as 
Secretarias da Educação e Secretaria de Saúde de ScrgiM 
pe, SUCAM, FSESP, PrefeituraS Municipais de Penedo, 
Propri~. Neópolis, etc., ENERGIPE, EMBRAPA, CE
ME, BNH, DNOCS, fNAN, DER-SE, etc., posiciona
mento que_visa_eliminar o paralelisrrio de funções e adis
persão de recursos. 

A propósito, é válido âestaCar O trabalho _que vem sen
do realizado na área da piscicultura, não só no que tange 
à produção de alevinos, inclusive das espêcies_ nativas 
Curimatà Pacu e Piau, mas de ati v idades de observação 
sobre rizipiscicultura e suinorizípiscicultura. Para esse 
trabalho, foi construída uma Estação em-_Betuem, com 
capacidade para 5.000.000 d_e alevinos por ano. 

Um outro trabalho de importância fundamental é_ o de 
cessão de uso gratuito de terras desapropriadas, benefi
ciando estritamente o pequeno produtor, que recebe ain
da, sementes melhoradas, assistência técnica e creditfcia 
e, em alguns casos, até o solo preparado. 

Trata-se de sistemátiCa adotada desde I 980, com o que 
se busca incrementar_ o processo produtivo da região, e 
cuja execução implica cm prejuízos em termos de im
plantação dos sistemas de irrigação e drenagem; 

Na verdade, a idéía hoje preconizada ê de_ se utiliZar, 
produtivamente, as áreas ociosa's em conseqüência dos 
projetas em implantação ou em início de operação e ocu
par o numeroso contingente de população ali residente. 
De outra forma, preconiza-se a implantação das obras 
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com o mínimo de redução de produção, aproveitando-se 
ao máximo a mão-de-obra local. 

É claro que, no período que se estende desde a desa
propriação efetiva e o início da construção dos diques e 
sistemas de irrigação até o fim das ohras, ocorreu e ainda 
ocorre, agora com menor intensidade, interrupção das 
lavour<ls. Mas, aos trabalhadores rurais, meeiros, possei
ros e proprietáriõs; antes nela ocupados, é oferecida 
nova ocupação, ou na própria CODEVASF, para ser
viço de campo, ou nas empreiteiras que implantam os 

-projetas, ou, o que é mais comum hoje, sob a forma de 
cess-J:ó de uso gratuito das terras desapropriadas. 

t interessante dizer que muito pode ser comentado__::_ 
c-oQtra ou ~ fa~or_- soj:lre o_trabaJ_ho desenvolvido pela 
CODEVASP no Baixo São Francisco~ o· certo é que a 
deflagração da ação concebida_determi.noutodotipo de 
oposição, a começar pelos proprietários de terras e usi
nas, que se Viram prejudicadas com a eliminação de seus 
meios__ de enriquecimento. 

Os erros e transtornos normais da execução determi~ 
narum-resistência dos próprios beneficiários; o que com
prometeu a imagem da empresa e os objetivos que ela se 
propós realizar com a melhor das intensões. 

A busça de s.oluções vi~veis concretas, tem sido, ulti
mamente, __ uma constante. Nessa procura, um aspecto 
deve ser realçado: _é a tomada de cons_ciência da necessi
dade de diálogo, de participação, do governo, da igreja, 
da iniciativa privada, enfim, de toda comunidade. 

A razão fundamental desse posicionamento é a neces
sidade de provocar o interesse_ da comunidade, de sua 
participação eSpontânea, de crüir uma n_ova ·estrutura 
"institucional, suscetível de alcançar os objetivos de de
senvolvimento. 

Evidentemente, os resultados ainda não s_e_fau:m se_n
tir em toda a sua plenitude. E não poderia ser diferente. 
Na verdade, em qualquer esquema de reestruturação 
fundiúria, e isso pode ser provado historicámente, os reM 
Oexos positivos só serão espelhados a médio e longo pra R 

zos, pois, de imediato, o que se_ yerifica é uma retração 
econômic.il,Trl.if(! da provisória desorganização do pro
cesso- produtivo. 

Hoje, percebeRse claramente que os projetas da C_Q. 

DEVASF já vem determinando amplas modificações na 
estrutura económica_e social da região, beneficiando mi
lhares_de famílias_. O agricultor tem acesso à.tecra, traba
lha para si próprio, sem ter de dividir a Produção, e au
menta imediatamente: -a sua renda. O homem e sua 
família são ajudados e· orientados no sentido de progre
dir, de melhorar o seu pedrão de vida. 

Em termos mais amplos, há uma divisão mais justa da 
terra, surgem estrad<ls, constroem-se redes de eletrifi
c-aÇão rural, habitações, postos médicos e escolas, 
ampliam-se os serviços de assistência técnica, econômica 
e médico-sanitária, reeducação de adultos, ensino artesa
hàl e de lazer. 

3.2. Os benefícios do projeto ~o nível de pleno deseri~ 
vo!Vimento. 
-Os benefícios a serem gerados com a implantação dos 

projetas no Baixo São Francisco sergipano, se revestirão 
de múltiplos aspectos de valorização econômico~social, 
face <lOS efeitos que causarão sobre a econol)1ia da região 
que, notad<lmente, ê cªracferizada por urna agricultura 
de subsistência voltaOa para o atendirrienlo das necessi
dades regionais. 

Esses efeitos serão refletidos a curto, médio e longo 
pra·zas; pe!ã UTí!TiãÇã6 mak racíoftal dõs fatores de'j:iió~ 
duçào, pela geração de empregos e, certamente, pela ele
vação de renda effi condições sedais mais eqüitativas. 

Entre os vários aspectos positivos para a economia da 
região do Baixo São Francisco, destacam-se; 

--criação de, aproximadamente, 21.000 empregos (di
retas e indirctos); 

- aumento da oferta de produtos essenciais à satis
fação das necessidades d,a população; 
~reforço de infra-estrutura económica dos municí

pios ribeirinhas; 

Março de 19R5 

~ acréscimo acentuado no capital social básiCo da re
gião, tais COJ!IO: S2;Úde, educação, saneamento básico, 
etc.; 

- absorção de técnic~s produtivas mais rentáveis, 
permitindo ao agricultor a obtenção de melhores resultaM 
dos; 

- melhor aproveitamento dos fatores de produção 
disponíveis, com vistas à elevação da oferta de produtos 
agrícolas, visando reduzir a importação de produtqs bá
sicos; 
__ - _ _interiorização do desenvolvimento, valorizando as 
comunidades rurais e criando pólos de desenvolvimento 
integrado. 

- modificação do perfil fundiário, coÕcorrendo para 
aperfeiçoar as relações de produção e para uma distri
buição mai~ justa da riqueza gerada pelas ativídades 
agrícolas. 

Jj As prinCipais realizaÇões até dezembro de 1984 (da 
CVSF, da SUVALE e da CODEVASF). 

a) Assen~amentojtitulações t! organização de produto
res. 

Foram assentados L345 pequenos produtores rurais 
(ex-meeii'oS, ex-posseiros, ex."expropfiados, exM 
arrendatários da área), sendo que 744 títulos de proprie
dade já foram emitidos. A área redistribuída é da ordem 
de 5.323 ha irrigados e 318 ha de sequeiro. 58 grüj)Os 
compostos de 750 colonos estão sendo formados, com 
vistas à criação de futuras cooperativas, e 3 (três) coope
rativas de 11' grau já foram constituídas, em estreita arti
culação com o INCRA e com o Estado de Sergipe. 

b) Educação, Saúde e Saneamento. 
-Construção, <lmpliaçt'to ou reforma de 10 escol<ls com 

1_3 salas de aula em Ilha das Flores, Pacatuba e Neópolis. 
- Obras d_c proteçt1o nas cid;tdes de Propriá e Ilha das 

Flores contra a ação danosa das águas do rio São Fran
cisco. 

- Construção/reforma da estaçüo de_ tratamento de 
Propriú, bem como dos sistemas de abastecimento d'á
gua de Neópolis e Muribeca. 

- Construção dos Hospit<.tis de Porto da Folha e Pro
priá, bem como a reforma da maternidade de Neópolis. 

- Construçãq de_ unidades &anitárias em Amparo do 
Sào Francisco, Muribeca, Canhoba, Aquidabã, Gararu, 
ilha das Flores, Japoatã, Japaratuba, Malhada dos Bois, 
Porto da Folha, Cedro de São João, Neópolis e Propriá. 

- Construção de unidades búsicas de saúde cm Betu
me, Ilha das Flores, Serrão, Ponta D'Areia, Flor doBre
jo e Mussuípe. 

-Instalação de 13 sistemus de abastecimento d'água, 
fossas higiênicas e-lavanderias públicas em Propriâ, Ilha 

: das Flores, Neópolis, Cedro d~ São João e Telha. 
c) Infra-estrutura de lrrigação/Ãrea Desapropriada. 
..;... Construção de 49 km de diques de proteçào. 

~- _ - Constiuçüo de 16 Cs.Lúç-ões de bombeamento (de ir-
rigação e drenagem). _ _ 

-- Construção de Z46 km de rede de trrigação e 294 
km de rede de drenagem. 

- Desapropriação de 15.253- ha pura redistribuição 
aos pequenos produtores rurais. 

- Construção de 180 km de estradas internas para 
OM dos peritos: e, 

- Instahlção de 37 km de ramais fixos de aspersão. 
df Eletrificilção, Habitação e Estrad<ls. 
-Construção de linhas de transmissão e redes de dis-

tribuiçãO beneliciando 17 comunidades. 
:_ Cónstruç-âO de 225 -Casas para colonos; c, 
-_-Construção de 29 km de estradas c re:stuuraçào de 

108 km. 
e) Piscicultura. 
~- Construção de uma estação de pisicultura com_ ca

pacídade para produzir de 4_ a 6 milhões de alevinos por 
ano. 

f) Pós-Colheita. 
- Construçrto de uma unidade de beneftciamento de ar

roz em Betume, com canacidade para processar 7 tonela
das de arroz por hora (50.400 tjano). 
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A atividade agrícola básica é a rizícola, uma vez que as 
condições locais_ são excelentes pãra o desenvolviÍnento 
da cultura do arroz, excetuando ? projeto Cotingui9af~ 
Pindoba, onde hâ dedicação à policultura. Em 1984 fo
ram produzidas I L537 toneladas de arroz no valor de 
Cr$ 3.099 ~ilhões; 330,5 toneladas de ~lgodão "?valor 
de Cr$ 274:3 milhões e· ou-tros prodUtos olerícoiãs. -=--=-

Estima-se que esta atividade produtiva deu origem a 
11.847 empregos diretos e indiretos, beneficiando uma 
população de 23.694 pCssoas. --

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo _a_ 

palavra ao nobre Senador Enéas Farias. 

O SR. EN:tAS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia 0 
seguinte discurso.) --Sr. Preside!JtC, Srs. Senadores: 

Transcorre, hoje, o Dia lntern-aCiotlal da Mulher, ins
tituído pela UNESCO e coroeiTJorãdÓ em todo-s -os _países 
filiados ~queles organismO~ 

No dia 8 de maiço de-1857, em Nova Iorque, Ú9 ope
rárias de uma fábrica de tecidos, incOnformadas com as 
condições de lrãbalho, se-m "díi=eíto algum, com jornadas 
diárias de 16 horas, discrímiÍl-aOas de todas as fOrmas, re
solveram srrspender o trabalho, no primeiro movimento 
paredista de vulto, até então inleritUdo pelaS ~mulheres, 
objetivando, basicamente, reduzir a jornãda de 16 para 
10 horas de trabalho. 

Os patrões não aceitaram a proposta e se recusaram 
mesmo a considerá-la sequer como base de apreciação e 
as operárias, como iiui:io"-ãe forçâ-Io( pelo menos, a um 
diálogo, ocuparam- a fábrica. A pOffciã foí'C&c.únada, -a 
fábrica cercada e como as mulheres se recusassem a de
socupar o prédio, -este foi incendiad·o, nde morrendo car
bonizadas todas as operárias. 

Para que o episódio nãu fiCasse esquecido, a UNES-
CO, ao instituir-ODia internaCio-Íial da Mulher, e:.:cÜih~u 
a data daquele trágico everrropara a sua comemoração 
em todo o mundo, oficializando, assim, o que já decidira 
um Congresso lnlernacional de Mulheres, reunido em 
1910, que aprovou, nesse sentido, uma moção das repre
sentantes sucialistas alemãs. No Brasil, somente em 1975 
foi a data instituída com a instalação do primCíro rvfOvi
mento Feminista aqui organizado para lutar -pela total 
emancipação das mulheres. 

Daquele fatídico dia de 1857 aTê hoje a luta mundiãl 
das mulheres para o reconhecimento de seus inegáveis -
direitos tem passado por inúmeros percalços, com fluxos 
e refluxos de_avanços e recuos, que as mulhercs,Jurça ê 
reconhecer, vão vencendo galhardamente. 

Muita coisa aü1da resta por fazer, no próprio campo 
do Dire~to Civil e nas relaçÕes de trabalho,._para· dar às 
mulheres umj:l situação condigna corn t~ sua condição de 

_se~ humana, senhor e detentor de direitos e obrigações 
_tão legítimos qu<mto os de que desfrutam os homens. 
..,._Não há qualquer razão que sustente as discrimin<jções 
ainda persistentes, em qualquer campo ou nível qu~ s~ 
cQilsidere_ a questUo. Ao "r_.egislador ordináriO cabe en
cont~ar as fórmulas adequadas para consubstanciar no 
preceituário legal a igualdade absoluta de direitos que 
deve prevalecer em qualquer grupo humano entre ho
menS e mulheres, o11de direitos e deveres de cada qual se 
harmonizerri em perfeito equilíbrio e eqüidade. Precon
ceitos anã.cr§nicos, idêias ultrapassadas pela evolução 
social e pelO avllnço científico, prevenções contra o de
sempenho feminino não podein jamais prevalecer para 
estabelecer discriminações por molÍ'v'O 4e sexo, cor, reli
gião Ou credo político. Se queremos construir uma socie
dade politicamente avançada e soci<iJinente justa, nós, 
como- responsáveis pela edificação do novo Brilsil do 
amanhã, gue hoje já se vis1umbm, teremos de partir para 
uma total reformulação de nosso ideário, uma completa 
modificação postural diante dos novos tempos e uma 

- pertélta capacídnde de adequação às novas reandãdeS. 
Tinto- o legislador ordiiláriÕ, coino o futuro legislador 

Constituinte terão, doravante, diante de si, gigantesca ta
refa para a r~aliúção dos ideais do Brasil Novo,_que não 
poderá sequer cogitar e prescindir da participação atíva e 
igualitária da mulher. 

· A mulher brasileinl.já deu sobejas-mostras do quanto 
-é capllz_qÚarldo a deixam demonstrar seu potencial, em 
-io.dOS oS selares onde não se viu constrangida. Homens e 

Mulheres podem e de_vem cont,ribuir, em igualdade de 
condições, para __ a edificação do futuro bra~ileiro. 

De nossa pa-rte, como Senador da República, quere
moS deixar consignada um3 mensagem de fé, de espe
rança, de amor e de -incentivo a tod<Js as mulheres brasi
leiras, para que não esmoreçam na sua luta em prol da 
conquista de sua verdadeira posição de cidadã plena e 
capaz du grandiosa tarefa que tod!JS nós, brasileiros, ir

. manad_os, temos pela frente, a fim de_ que o_ porvir de 
nossOs firbos e fúhas, netós e netas seja menOs árduo, 

-mais prazcroso e mais gratificante do que tem sido nas 
-duas últimas décadas. - - -

E~a _o _que tinha_ a dizer. (Muito b~f!ll) 

No Brasil, Berta Lutz foi, na verdade, a pioneira do 
movimento que veio a organizar-se em 75, e isso -nos1di5s~~ -
de 1920, quando a organização patriarcal da fainília bra
sileira impunha às mulheres severos condicionaillCiilos 

O SR. PRESIDENTE (P<.Issos Pôrt0) _- Nada mais 
haVendo -a tr~tar, VOL! encerrar á presente sessãoLdesig
nando para a sessão de sugunda-feira a seguinte 

ORDEM Dá DIA 

posturais no lar e na sociedade. ___ :- __ _ - _____ - _ 
Inicialmente encarado como excentrícidade f.:mininã, 

o movimento das mulheres foi depÕi$ objeto de CuriOsi
dade, ridicularízação, chacota, pilhêria, ironia e até de
boche, não apenas por parte dos homens, mas também 
pela maioria das próprias mulheres, que rotulavam as fe
miniStas engajadas cõm epíi-etos nadã generosos.- -·-

Como todo movimento humano, o feminismo tam
bém sofreu naturais distorções~ incompree-nsões e desvir
tuamentos, mas, embora a passos tímidos, porém inexo
ráveis, as conquistas fOram sÜrgindo e se consolidando, a 
começar, em nosso Pais, pelo voto feminino, conquista 
obtida com o advento da Revolução de 1930 e o advento 
das idéias libefais. -

Posteriormente, ainda ao influxo dessas mesmas ide
, ias, algumas postulações foram consagradas pela legis
lação trabalhista aind<Í incipiente ê mais tarde consolida
da na CLT, em 1943. 

No plano dos direitos civis, notável avanço foi conse
guido com o advento da Lei n~ 4.121, .de 27 de agosto de 
1962, o denominado Estatuto da Mulher _Casada, que 
eliminou uma sêrle de dispositivos da-legiSlação exlrava~ 
gante e do. próprio Código Civil, inteiramente ultrapas-
sados pela evolução do Direito MOdernO. - - -

Votação,- em turno _dnlco, do Requerimento n" 4, de 
1985,-cie ãütoria doS Senadores Aloysio ChaveS, Nelson 
Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea "c", do Regimento Interno, ufgêncía 

-para O -Prcljeio -de Lei da Câmara n" 218, de 1984-
Complementar. que cria o Estado do Tocantins e deter-
mina outras providências. · - -

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 7, de-
1985, -de autoría dO Senador Carlos Chiarelli, solicitando 
a Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigação e analisar as causás que deter
minaram a intervénção no Banco Sul Brasileiro S/ A e no 
Banco Habitasul S/ A. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 9, de 
1985, de autoría dos Senadores Humberto Lucena, Nel
son Carneiro e Carlos Chiarelli, solicitando, nos term()S 
do urt. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
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p<.ml o Projeto de Lei da Câmara n~' 163, de 1984, quere
voga o De-creto-lei n"' 1.284, de 28 de ;1gosto de 1973. que 
declarou o Município de Anápolis de interesse da Segu
rança NacionaL 

4 

Votação, em primeífO turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 22. de 1981, do Seoador Jorge Kalumc, que dis
põe sobre enquadramento de professores colaboradores 
e auXiliares de ensino e dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n'i's 654 e 655, de 1981, das Comissões:. 
....... de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade, e, no mérito, favorável, e 
-de Educação e Ctdturll, favorável. 

5 

Votaçiio, cm pdmeiro turno, do-Projeto de Lei dÕ Se
nado n"' 26, de 1979, de autoria do SenadOr Orestes 
Quércia, que ucrescenta panígrafos ao Art. 517 d3 COil
solidaçào das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n"s 184 e !!IS, de !984, das Comissões. 
-de Constituição e Justiça, pela ConstitudonalidaOe 

e J u ridicidade; e 
-de Legislação Social, favoráveL 
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Vot;1çào, em Pi-itlú:iro turno, dO P-rojeto de Lei do Se
nado n>' 45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que 
ªcrescenta e modifica i1 redução de dispositivo da Lei n9 
5.107, de !3 de sete.mbro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), tendo 

Pareceres, sob n<?s 298 a 301, de 1981, das Com-issões: 
~de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Jurídicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n" 1-CCJ~ 

-de Legislação Social, contrário, com voto vencido, 
em separado, do Sen<ldor Humberto Lucena; 

--de Economia, contrário; e 
- d~ Finanças, contrário, com voto vencido do Sena-

dor Mauro Benevides. 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 ;2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos diri
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo 

Pareceres, sob n9s 747 e 748, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e J\lridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Moacyr Dalla~ e 

-de Educsção e Cultura, favoráveL 
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_ Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nY 207, __ de 19&3, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que institui a semana do jovem e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres, sob n~'s 429 e 430, de 1984, das Comissões-: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade e~ no mêrito, pela inoportunidade, com 
volo ven.cído, em seJní"rado, -do Senador Guilherme Pal
meira; e 

-de Educação e Cultura, favonível. 

Votação,_ em primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do regimen
to interno), do Projeto de Lei do Senado n>? 18, de 1980, 
d~ autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre 
aposentadoria especia! do músico, tendo 

Pareceres, sob n"' L032, de 1980 e n<? 415, de 1984, da 
Comissão. 
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-de Constituição e Justiça, 1~> Pronunciamento: pela 
inconstitucionalid<.u..le: 29 Pronunciamento: (reexume soli
citado em Plcnúrio)- r<ll!ficando seu parecer anterior. 
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Discussão, em primeiro tUrnO (apreciaç"ão preliminar 
da Constitucionnlidudc, nos Lermos do_Art, 296 dQ Regi
mento Interno), do Projeto de: Lei do Senado n~' 51, de 
\980. de autoria do Senndor Henrique Santillo, quere
vogu o Decreto-lei n~' 1.284, de 2_8 de ugosto de 1913. que 
declarou o Munidpio de Anllpo!is de interesse da Segu
runça N<.!cional, e di1 outras providênciaS, len-dO 

Parecer, sob n'? 13, de 1982, da ComissãO: 
-de Constituição e Justiça, pela Inconstitudonalida

tle. com _voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 
(Dependendo da vot:.1çào do requerimento n~' 12/85, 

do Senador Henrique Suntillo, de adiamento da discus
são para ree:otame du Comiss~o_ de Constitl,.iiç~o -e-Jus
tiçu). 

O SR. PRESIDENTE {Pussos Põrto)- Estú encerra
da a sessão. 

( Lemma-.H' a .~e.vsão à.~ 16 horas e 40 m_inutps,J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GAS· 
TÃO MVLLER NA SESSÃO DE 1•-J-85 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PU8LICADO POSTE:RIORMENTE. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presideri.te, 
Srs. Senadores; 

O objetivo d_e minhas rápidas palavras é o de concor
dar, totalmente, com o requerimento do Senador_ Ale
xandre Costa, em nome do PMDB. Na legislação passa
d:.L._.,árias vezes tentamos votar o projeto de extinção das 
sublegendas, mas, infelizmente, o PDS daquela época es
tava sempre contrúrio. Várias vezes, du liderança do 
PMDB, requeremos verificaç~o de votação - sempre 
não havia quorum- para que esse projeto não fosse ar
quivado e fosse votado nesta legislatura. Estamos em um 
novo Brasil, para não dizer a expressão da moda, __ em 
uma nova República, e tenho certeza de que até o PDS 
vot<1rá a favor da extinção total desse câncer que corrói 
os partidos políticos do Brasil, que se ch<lma sublegenda. 
Eu até compreendo a sua existência em uma certu épo-Cã, 
que vivemos no Bras_il, mas, agora não tem sentido 
mantê~la. Era só isLci,_Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GAS
TÃO MULLER NA SESSÃO DF: 1•-3-RS F: QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como 
Líder, pronuncia: o segtiiõte discurso.)- Sr. Presidente, 
Sr-s. Senadores: 

Sinto-me muito honrado, neste momento, de estac na __ 
liderança do PMDB e, diante_dcsle fato, ter a oportuni
dade de saudá-_lo qu<mdo V. Ex• pela primeira vez presi
de uma sessão normal no' Senado da República, Para 
saudá-lo e homenageá-lo em nome do nosso Mato Gros-
so, daquele Mato Gross-o ainda sem ser da Sul ou _da. _ 
Norte, mas sim o nosso velho Mala Grosso, que tem 
uma predestinação histórica ries{e Senado. 

São cOisas_ da víd_a. Mato Grosso sempre brilhou no 
Senado Federal, na liderança da mesma institUiçãO. 

Num passado não longe, foi o nome do Sen.ldor Az~- _ 
rede que durante muitos anos brilhou no comando _ad-_ 
ministrativo e na liderança do Senad_o _da _República, 
como um legítimo reprl!senüirlte-de Mato Grosso. 

Nas décadas últimas, brilhou e comandou d_e fato e de 
direito, com a sua imensa cnpacidade de liderança, o Se
nado c <I política nacíanal. o saudoso Senador Filinto 
Maller que, Lambem,- por duas vezes presidiu o Senado 
da República. 

Agora, pura <1 surpresa de muitos, :.1 predestinação his
tórica de M<lto Grosso se repete e temos à frente dos des
tinos do Congresso Nuciom1l, e do Senado especifica
mente, um homem de Mato Grosso, de Corumbá, cuja 
tradição politic:t representa P<lnl nós uma segurança, por 
que sei que teremos à frente do Senado durante dois 
anos, um hQmem sério, humano, competente e capaz de 
representar tão dignamente essa tradiçlio.de Muto Gros::
so; tradição de ~uü famílíu e tradíçlio do próprio Seriado. 

Meus votos de boas~vindus ao ilustre Senador José 
Fragelli, no momento em que. pcb primeira vez, numll 
reunião normal do Senado, nos preside com muita hon-
ra. 

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

DISCL'RSO PRONUNCIADO PELO SR. GAS· 
TÃO MULLER NA SESSÃO DE 1-3-85 E QUE. 
ENTREGUE X REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pela or
dem.)- Sr. presidente, eu não posso mais solicitar a pa
lavra como Líder, j{l o fiz até unti-regimentulmente duas 
vezes. Mas, pura a segunda vez, havia um motivo senti
mental_, l.jUC era saudú-lo como novo- Presidente da Casa 
c do Congresso Nacional. 

Agora. quero trunsmitir em nome do PMDB, aqui re-
-- prcscntadl) no- momento peb minha liderança, que os 

apelos de S. Ex•. o Sena_dor Itamar Franco são os _apelos 
do PMDB. O PMDB todo está de pleno acordo coJn as 
considerações, com os projetes e com a instalaçüo da fis-

-=caiização im.ediat•l, .enfim, com todos os argumentos 
emitidos e prol<ltados pelo eminente Senador Itamar 
Franco. 

Trilnsformo, Sr. Presidente, o apelo do eminente Sena
dor-Itamar Franco num apelo, t.uTibêm, do PM"DB deitit 
Casa. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRON_UNCIA DO PELO SR. HUM
_8ERTO LUCENA NA.~ESSÃO DE 5-3-85 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO_ POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, 
Srs. Senadores: 

O P~Ls viv~- hoj~ um acele.rado~ processo de tr~ição 
política. Depois de 20 anos de regime autoritário e no 

:bojo da maior campanha popular já realizada no País, as 
opq_sições aliadas à expressiva dissidência do Partido ofi
c_ial, conseguiram eleger o primeiro Presidente da Re
pública civil desde 1964, colocando fim a um prolongado 
ciclo na história do Brasil. ~ esse Presidente - o ex
Governador Tancredo Neves- que assume o Poder no 
próxirrio dia 15. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação experimenta 
Uma expectaiivã:".ieral de nludanças e o proc_esso de tran
sição política em curso provocará, -certamente, impor
tantes repercussões na esfera do Poder Legislativo. A 
sesSão legislativa que agora se inicia é a primeira, desde 
1967, em que a importante prerrogativa de fiscalizar os 
ates do Poder Executivo, inclusive os da administração 
inçHret~; es~ãrá ~egulamentada, faltando para sua imple
mentação definitiva apenas a instalação e o funciOna
mento_da_~_"Comissões de Fiscalização e Controle" pre
vistas na Lei n~> 7.295, de 19 de dezembro de 1984. Antes 
ffiesmo_ da .reu_flião -do Colégio Eleitoiaf que elêieu o 
novo Pre51dente da República em 15 de janeiro de 1985, 
o Congresso Nacionaljá havia aprovado, ao término do 
período legislativo de 1984, a regulamentação do art. 45 
da_CÕ-riStituição. Prºmulgada pelo Presidente do Senado 
- uma vez que o Presidente da República decidiu 
devolvê-la ao Congresso sem sanção- essa lei, _embora 
prevista na Co_!lstituição de 1967, não lograra aprovação 
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ao longo de todo esse perfodo, e o próprio projeto, final
mente aprovado, tramitava no Congresso Nacional des
de 1979. 

Neste particular, presto uma homenagem, por dever 
dejustíça, ao Nobre Senador Aloysio Chaves, que como 

_Líder do PDS e do GOVerno rie5ia Casa, deu o seu pleno 
apoio a essa iniciativa do ex-Senador Mauro Benevides. 

-Além disso, Sr. Presidente, Srs~-Senadores, é inC:quívO-
co o comPromisso do-- novo Governo com o fortaleci
mento permanente do Legislativo, inclusive para que 
nele encontre o indispensável suporte político ao progra
ma de mudanças que promete conduzir. Tanto em seu 
primeiro dis_curso Como nas entrevhtas coletivas que 
concedeu, o _P.resldente Tancredo Neves insistiu neste 
pon_to inú!lleras v~es. _Em segundo lugar, o a tua! quadro 
político, sabidamente"artificial, deverâ ceder lugar a ou
tro como consequência das reformas partidária e eleito~ 
ral que haveremos de promover neste primeiro semestre 
de 1985. O forfalecimento e a autenticidade dos partidos 
políticos te!ão r~flexos imediatos na atuação parlamen
tar, sobretudo a partir da próxima Legislatura cujos 
membros serão eleitos em novembro de 1986. E, final
mente, a nova Constituição, resultante da futura As~ 
sembléia Nacional Constituinte, deverâ devolver ao Le
gislativo a plenitude das prerrogativas e atribuições que 
lhe foram subtrafdas ao longo dos últimos anos. 

s·r. --Presidente, Srs. Senadores: 
Em sua última entrevista coletiva à Imprensa, o Presi

dente eleito Tancredo Neves enfatizou a necessidade de 
uma "limpeza de terreno" e de uma "remoção de entu
lhos" que preparem o caminho para a convocação da 
Assembléia Nacional Constituinte em 1986. O Presiden
te referiu-se, especificamente, a uma reforma da legis
lação eleit9ral e partidária e anunciou a criação- nos pri
meiros dias de seu Governo - de uma comissão de alto 
nível que cuidará da elaboração de um anteprojeto de 
Constituição a ser amplamente debatido pela sociedade 
brasileira que quer~ e deve~ participar na elaboração de 
nossa futura Carta Magna. 

Está no rumo certo o Presidente Tancredo Neves. 
A Constituínte deve ser precedida de uma indispensá

vel "limpeza cje tçrreno" e seria ideal que a própria co~ 
missão de alto nível anunciada, também elaborasse uma 
Proposta de Emenda Constitucional a ser submetida à 
apreciação do Congresso ainda no t~> semestre de 1985. 

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

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

O Sr. Alo_ysio Çhaves- Nobre Senador, desejo, ini
cialmente, agradecer a V. Ex• a referência que fez à mi
nha participação na aprovação do projeto de lei que re
gulamentou o art. 45 da Constituição. Realmente, tão 
logo assumi a condição de membro da Comissão de 
Constituição e JustiÇa do Senado, deparei com esse pro~ 
jeto de lei, a que dei particular atenção. E, mais tarde, já 
como Líder, o aprovamos no Senado e, depois de revisto 
pela C1imara dos Deputados, novamente nesta Casa, 
transformando-se na Lei nl' 7.295, de 19 de dezembrO de 
1984. Sempre consíderei a fiscalização dos ates dO Poder 
Executivo, inclusive dos _órgãos da administração indire
ta, como uma questão fundamental para o bom exercício 
do regime democrático no País. Há que compatibilizar 
em nossa Constituição os dois sistemas adotados: o que 
se insere no art. 45 e S..quele que resulta da disposição 
contidã: nos arts. 70 a 72 da ConsHtuiçãO, que coi:tfere ao 
Tribunal de Contas da União competência não só para a 
físcafização dos órgãos da administração direta e indire
ta, e esta- ta-mbém já- em virtude dé lei do Congresso; 
como também estabelecer um sistema de auditoria inter* 
na para controle das niuinÇas dO tOdoS os órgãos da ad~ 
ministração pública. Não será fácil estruturar essa Co-
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missão e compafibilizá~Ia, Sobretudo com a duPla cir
cunstância q-ue -me preOcupa, de que -idéntica comissão 
funcionará na Câmara. N6s teremos duas comissões 
para fiscalizar a mesma administração: uma na Câmara 
dos Deputados e outra no Senado Federal. Preocupa-me 
também saber, Sr. Senador Humberto Lucena, como po
deremos fazer a adequação entre as normas pertinentes 
ao funcionamento dessa comissão e a colaboração, que 
me parece indispensável, do Tribunal de Contas da 
União, Mas esta é uma tarefa para nós, Senadores, cum
prirmos nesta Casa, e estou certo de -que encontraremos 
a fórmula adequada para supe-rar dificuldades dessa na
tureza. O Parlamento moderno caracteriza-se exatamen
te por esse poder de fiscalização. Na medida em que se 
quebrou o monopólio legislativo no _antigo CongresSo, 
verificando-se o que se chamou o crepúsculo do Legisla
tivo, crepúsculo do Parlamento, matéria que foi objeto 
de um profundo relatório do nobre-Senãdor Nelson Car
neiro, então Deputado Federal, e- do Sellador Milton 
Campos, de saúdosa mem'óriã;- figura eXponencial deSta 
República e do Congresso Brasileiro. Mas, esse crepús
culo, esse declínio se compensa exatamente na medida 
em que se amplia a competência para fiscalizar e contro
lar. Só assim encontraremos: um terreno comum para -
atuar no sentido de construir uma solução conveniente 
para o País, em colaboração perfeita cOm a admiOis~ 
tração pública federal. Eu me congratulo com V. Ex' 
pelo registro, que é válido, sobretudo pelo realce que deu 
a matéria tão importarite, - -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito gratcd.-irl
tervenção de V. Ex• Estou certo de que V. Ex• continua
rã dando a sua valiosfssima·contribuição ao aperfeiçoa
mento dos trabalhos do Poder Legislativo e, sobretudo, 
à restauração da sua dignidade e de sua independência. 
Relembro, também, o esforço que.V. Ex• dispendeu, 
como Lfder do seu Partido, para o restabelecimento das 
nossas prerrogativas e atribuições. 

A Carta em vigor- outorgada pela Junta Militar em 
1969 e "emendada" 23 vezes desde então- está impreg
nada dos piores vícios dO regime autoritário. 

Nessa primeira etapa, precisamos ter sempre em men
te que as Constituições não fó"i"am instituídas para tirani
zar; elas foram criadas para representar a vontade e a 
consciência das ilações. Por isso, temos que extrair da 
atual Carta tudo quanto diz respeito ao sistema de exclu
são. A Constituição deve ser insPirada na convivência 
democrática, baseada na conciliação da liberdade com a 
ordem. 

Assim, impõe-Se, de imediato, que sejam extirpadoS os 
instrumentos de exceção e se.-tesiab-eleç"iim inclusive aS 
prerrogativas do Poder Legislativo. 

O Congresso não pode abrir mão do exercício pleno 
de suas funções- agora regulamentadas- de órgão fis
calizador do Poder Executivo. Para fanto precisa impor 
a prestação de contas de todos os setores da adminis~ 
tração pública, notadamente daqueles que estiverem fora 
do alcance do Legislativo e que são responsáveis por 
grandes desmandos praticados nos últimos tempos. 

É, por outro lado, indispensável a participação efetiva 
na elaboraçlio e aprovação dos orçamentos monetãri_o, 
fiscal e das es.tataís, bem como na legislação que envolve 
matéria financeira e os ínteresses dos funcionáríOs Póbli-
cos. 

É inconcebível o preceito constitucional que atribui ao 
Presidente da República competência privativa para le
gislar sobre determinados assuntos. Atribuição de legis
lar tem o Congresso. Ao Presidente fica reservado o. di~ 
reito de propor leiS, não o de legislai, Por isso mesmo, 
deve ser revista a figura exótiCa do Decreto-Lei cjue, nos 
mesmos moldes do Brasil, só tem similar na República 
dos Camarões. 

Da mesma forma, deve ser revisto·o decurso de prazo 
e eliminado o voto em aberto com quorum de 2/3 para 
apreciações de vetos presidenciais. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

_ -_ O Sr. Nelson Car~eiro- Perrnite _Y. Ex~ u_n:t aparte? 

O SR. Ht;MBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Nelson Carneiro - O nobre Senador Aloysio 
Chaves teve a bondade de recordar um trabalho que, 
juntumente com o eminente Senador Miltom Campos, 
tive a oportunidade de" lazer, visitando vários países de
mocráticos da América e da Europa, por determinação 
do então Preside~_te do Congresso Nacion~. o saudo~o 
Senador Atiro de Moura Andrade. Com éfeito, ali -de
m.os o m·aior (eafce_à função fiscaliÍ.adoia do CongreSso 
Nacional, para compensar, em alguns países, a iniciativa 
de projetas de lei por pJ.rte do Poder Executivo. E no se
to r relativo aos decretos-leis, lembramos que, na lngla
terra, o.s- decfetos-leis- sÓ passam a vigorai dii)ois de 
aprovados pela Câmara dos Comuns, inteiramente ao 
contrário do ,que ocorr~ no ~~asi~. !'Jo _gue diz respe!to ª 
fisCatÍzação fiOanceira: dos atas· da Administrãção, do 
Út. 45 da COnstitUição, nós apresentamos aqui um voto 
em -separadO, como Líder do PMDB, à primeira tentati
va de regulamentação desse dispositivo, redigido por 
uma Comissão M-ista de ciue foi Presidente o··ilustfe Se
nador Magalhães Pinto. Essa iniciativa, que somente se 
cOmpleta e se integra com o Projeto Mauro Benevides, 
hoje convertido em lei, restringia a ação apenas à fiscali
zação orçamentária, sem descer, como deve ser, a todos 
os atas da administração di reta e indireta·. V: Ex• focali
za com a maior propriedade esses e outros aspectos que, 
certamente, encontrarão antes e na Constituinte a devída 
correção. Parabéns a V, Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço o seu 
ãparte que revela o parlamentar que sempre V. Ex' foi, 
com alto espfrito público e inteiramente dedicado às 
boas causas, não só no plano político como, particular
mente, no plano social. Tenho constantemente exaltado 
a imensa contribuição que V. Ex' tem prestado às trans-' 
formações que temos cpnseguido no Brasil, nos últimos 
_tempos. Sei que V. Ex•, com o seu cabedal imenso de co
nhecimentos, com o seu talento politico, a sua notável 
experiência parlament<Jr, será um dos grandes luminares 
desses novos tempos, sobretudo da Assembléia Naciorlal 
Co_nslituinte, onde, tenho certeza, V. Ex• terá o seu lugar 
de relevo, porque não posso prever um colegiado daque
la altitude e daquela importância, sem a valorosa pre
s.ença de V. Ex• que, sem dúyida nenhuma, será inteira
mentç apoiadél pelo nobre povo do Estado do Rio de Ja
neiro. 

-··o Sr. Nelson Carneiro- Que Deus lhe ouça! 

O Sr. Gastão Múller - Permite V. Ex• um aprate, 
nobre Senador Hurrlberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão MÜller - Meu caro Líder, aproveito a 
oportunidade para congratutaf-me de público com V. 
Ex.• pela volta, pelo _retorno à Liderança do PMDB, por 
decisão unânime da Bancada do Partido. Isto nos honra 
muito, nos satisfaz muito porque é uma prova da eficiên
cia de V. Ex~ como Líder e como amigo dos seus colegas, 
de um modo geral, e especificamente dos Senadores do 
PMDB. Mas a minha pergunta, a minha indagação dá 
um sentido até polêmico. V. Ex~ defende a tese dessas re
fo.rmas todas. Então, eu perguntaria: far-se-ia agora es
sas reformas ou teríamos que esperar a Assembléia Na
cional Constituinte, que vai e!<Jborar a nova Consti
tuição .brasileira., a Constituição da Nova .República; q_u 
essas ffiedidas preconizadas por V. Ex~ seriam tomadas 
por reformas parciais, tranformando mais ainda a nossa 
Constituição, como se -diz, numa colchél de retalhos, ou 
ainda durante dois anos se esperaria a Constituição que 
será elaborada em 1987? t a pergunta que poderá 
transformar-se num interessante d.ebate. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Em primeiro lug<u, 
dc~ejô ag!adecer sensibilizado as palavra de V. Ex• sobre 
a minha recondução, pela unanimidade de minha Banca
da, à Lideran-ça do PMDB no Senado, durante este ano 
legislativo. Foi mais uma prova de generosidade dos 
~fueus companheiros, respaldada, indusive, peta con
fiança e pelo prestígiQ do Presidente Tancredo Neves, 
que também me convocou para que eu fosse no Senado, 
a partir de 15 de março, o Líder do seu Governo. A tare
fa, este ano, vai ser muito mais di[tcil, muito mais delica
da. Mas, com o apoio que nunca me faltou de todos o~ 
companheiros do PMDB, e com o nosso comp·romisso 
com a Frente Liberal, constituída nesta Casa de líderes 
dos mais eminentes.. de todos os quadrantes do território 
nacional, com a colaboração do PTB e do PDT, que 
s.empre estiveram conosco, ao longo desses anos, na mar
cha pela redemocratização plena do País, e com a com
preensão da Bancada do PDS, eu tenho a certeza de que 
essa missão irá ao encontro dos melhores anseios nacio~ 
nais~ 

Quanto à qu.estãO que V. Ex~ levanta eu diria, nobre 
Senador Gastão Müller, que a mim me parece que a po
sição, pelo menos, do nosso partido, o PMDB, é no sen
tido de que antes de 1987, quando deverá se reunir após 
as eleições, a Assembléia Nacional Constituinte, que terã 
como. tarefa primordial, a e!aboração de uma Carta 
Magna para o Brasil, nós deveremos, como disse no seu 
discurso e nas suas entrevistas, o Presidente Tancredo 
Neves, conforme referi inicialmente, remover os entu
lhos do autoritarismo, e para isso faz-se necessário e ur
gente, ou o envio pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional de uma mini reforma constitucional, a ele pode
rá ser de iniciativa dos partidos políticos com assento no 
Congresso Nacional. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O que nós não po
demos mais é esperar dois anos. Esse é um compromisso 
de todos os democratas brasileiros, dentro do qual se in
sere-com ênfase especial, a restauração urgente urgentfs
sima das prerrogativas e atribuições do Poder Legislati
vo, para que ele volte a ocupar o destaque no nosso orde
namento constitucional. 

Ouç;o V. Ex.', nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Eminente Senador, muito 
obrigado. V. Ex~. em meio a seu discurso, aludiu aos 
grande~ desmandos praticados nos últimos tempos -
essa foi a expressão de V. Ex•· «os grandes desmandos 
praticados nos últimos tempos" Eu me lembrei- e lâ se 
vão uns bonS 40 anos- de uma opereta que assisti inti
tulada "Mascote", na qual o ministro censura o seu 
príncipe por ter este possufdo a força uma simples cam
ponesa. E o príncipe assim se juStificou: "De que me Ser
viria o poder se dele eu não pudesse abuSar?" (Risos.) Os 
últimos tempos fomrn muito férteis em príncipes como o 
da opereta "Mascote" Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que sou grato 
à contribuição de V. Ex.• e, numa resposta rápida, 
lembrar-lhe-ia uma frase lapidar do Presi_dente U_!ysses 
Guimarães no seu discurso de ontem, ao ser empossado 
na Câmara dos Deputados. Afirmou ele, Categoricamen
te: "Não é o poder que corrompe os homens, os homens 
é que corrompem o poder" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os parlamentares não 
podem exercer a plenitude dos seus mandatos com o pre~ 
valecimento das regras constituçionais dos arts. 32, § 5"', 
e 154, padgrafo único, da Constituição, que prevêem a 
punição dÕ direito individual c político com a pena de 
suspensão por lO anos a ser aplicada mediante Represen~ 
taçào do _Procurador-Geral da República ao Supremo 
Tribunal e de suspensão do mand~to parlamentar en
quanto durar o piocesso de crime contra a segurança na
cional. Esses dispositivos não podem conviver com o â
nimo da democracia que se pretende" para o Brasil. 
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O Sr. Roberto Saturnino- V. Ex' permite um aparte? 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex.~ um ap::utc? 

O Sr. Carlos Chiarelli- V. Ex' permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muita honra, 
ouço o nobre Senudo_r Aloysio_Chaves, em primeiro lu
gar. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, também co
mungo da mesma opinião que V. Ex' Lamento apenas 
que em duas oportunidade.<> o Congresso tenha, por cis
cunstãncias que não valem a pena agora mencionar, im
pedido que já tivesse sido_-eliminada a Constituição e 
seus dispositiVOs. Num substitutivo que apresentei quan
do relatei a proposta de emenda constitucional que esta
belecia as prerrogativas do Poder Legislativo e agora na 
emenda chamada Presidente Figueiredo. Emenda que 
deixou de ser votada e que constituía, sem dúvida algu
ma, um grande passo no sentido do aprimoramento- da 
nossa Constifliição. Nós estamos agora-com opÕrturiida
de de aprovar esta emenda, que está na Ordeiri do Dia do 
Congresso, e deverá ser incluída em pauta, e estou certo 
que o Partido de V. _EX~ .d_ará todo o apoio à aprovação 
dessa proposta apresentada pelo Deputado Jorge Caro
ni, porque ela representa um grande passo no sentido do 
aprimoramento das regras constitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -A_ Presidência 
comunica a V. Ex• que seu tempo já está esgotado e que 
evite os apartes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Concluirei, Sr. 
Presidente. Antes, porém, peço vênia _a V. Ex~ para os 
apartes dos Senadores Carlos Chiarem, Líder do Põ.lrtido 
da Frente Liberal, e Roberto Saturnino, Uder do Parti
do Democrático Trabalhista. 

Mas, antes, gostaria de salientar ao nobre Senador 
Aloysio Chaves, Líder do PDS, que já lhe fiz justiça 
quanto à iniciativa -que S. Ex• tomou em relação à res
tauração das prerrogativas e atribuições do Poder Legis
lativo. 

Sabe S. Ex~, melhor do que niitguém, do quanto fiz no 
sentido que a Emenda Figueiredo fosse votada pelo con
gresso Nacional. Infelizmente, aspectos de carâter políti
co relacionados com o processo de sucessão--presidencial 
não nos permitira-m naquela ocasião que fôssemOs ao en
contro da feliz iniciativa do Presidente João Figueiredo. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chiarelli - De qualquer maneira, nós 
não poderfamos deixar de registrar um testemunho de 
especial apreço e de admiração em nome da Frente Libe
ral, pelo trabalho verdadeiramente áiativo, fecundo e al
tamente idôneo que V. Ex~ tem desempenhado nesta Ca
sa, e testemunho em termos de uma ação futura nas pala
vras e nas propo~;tas contid:is em Seu magnífico discurso 
desta tarde. Nós temos a certeza, pegando a deixa da 
sempre inteligente inte-rvenção do Senador Luiz Caval
cante, que V. Ex~. Líder do PMDB, h:;werá de ser, inclu
sive no decurso dos novos tempos e da Nova República 
que se instaura com tantl:IS esperanças e seguramente 
com tantas realizações, alguém que haverá de estar per
m.anente e continuamente \-;igilante contra os abusos dQ_ 
poder, e para que o poder se exercite na plenitude com 
vistas a concretizar aquelas esperanças de ontem para 
que passem a ser realidades de amanhã. Tenha a certeza 
de que dentro do sentimento maior da coligação da 
Aliança Democrática, e dentro dos entendimentos bõ.l
seados nos compromissos com a Nação, V. Ex• haverá 
de ter sempre a seu lado, para viabilizar essas idéias e 
concretizar esS.as propostas, a bancada da Frente Libe-
ral, a fim de que nós caminhemos rumos ~ restauração 
das prerrogativas c sobretudo a valorização crescente do 
processo democrático através da inserção do Poder Le
gislativo como um poder, não como um subpoder, e 

DIÃIÜODb CONGRESSONAC!ONAL (Seç<to II) 

como uma Casa que represente, efetivamente, através de 
figurus expressivas, como V. Ex~. os reais sentimentos de 
mudança, de alteração, de democratização do povo bra
sileiro~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço as pala
vras de V. Ex~. que me tocam profundamente. Tenho 
certeza, nobre Líder, de que nós do PMDB, juntamente 
com o Partido da Frente Liberal, que constituímos a 
grande Aliança Democrática que elegeu Tancredo Ne
ves, a qunl será certamente consolidada ao longo do tem
po, haveremos de ser a grande base de sustentação políti
ca e parlamentar do novo Governo, ajudados de perto, 
tenho certeza~ pelo patriotísino e, por que não dizer, pelo 
apoio Parlamentar dos líderes Nelson Carneiro do PTB e 
Roberto Saturnino do PDT, que apesar de sua anâlise 
crítica, permanente;-hão de coloCar, como senipre, os in
teresses nacionais acima de quaisquer outras questões, 
POr(iue outro não tem sido o seu procedimento exemplar 
ao longo do tempo. Também esperamos a colaboração 
altiva e digna da nobre oposição que, a partir de 15 de 
março,- esiará -Sob a responsabilidade da Bancada do 
PDS no Senado FederaL 

O Presidente Tancredo Neves aliás tem manifestado 
continuamente a sua idéia de que não se pode prescindir 
da fiscalizaçãú-dos atas do governo, a -ser exercida com 
altaneirísmo e com independência, através daqueles que 
desempenham â nobilitante t"arefa de fazer.oposiçr!O aõ 
Governo. 

Ouço o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino- Nobre Líder, permita-me 
expressar muito brevemente, para nãõ (ornar o escasso 
tempo de V. Exf, minha satisfação de vê-lo mais uma vez 
il~ tribuna falando em nome do seu Partido, com inteli
gência, com brilho, com a dedicação, com o espírito 
públfcO que caracteriza a presença de V. Ex• nesta Casa. 
E também para expressar a minha concordância com o 
conte_údo do pronunciamento que V. Ex• está fazendo 
nesta farde. __ Realmenle,._ precisamos, nós parlamentares, 
Senadores e Deputados, responsáveis pelos destinos da 
evoluç5o política e da consolidação do regime democrá
tico no País, nos entendermoS, nos acordarmos a respei
to das reformas na legislação eleitoral e partidária, das 
fn-SfítulÇões em geral, que têm que ser feitas imediata
mente, que não podem esperar os dois anos, quando se
rão instalados oS tmbalhos da Constituinte, mas que, ao 
contrário, cQnstituem mesmo precondições para que o 
Brasil tenha realmente uma Constituinte representativa, 
livre c soberana. Cumprimentos a V. Ex! pela sua pre
sença, pela sua recondução na Liderança da Bancada do 
PMDB, e pelo pronunciamento inte!igente que faz mais 
uma vez nesta Casa hoje. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- A intervenção de 
V. Ex~ cresce de importância o pronunciamento que faço 
nessa tarde., nobre Senador. 

Concluindo, Sr. Presidente. 

Episódios ainda vivos em nossa memória nos demons
tram que é de igual mod_o incompatível com o regime de
mocrático a existência das atuais .. salvaguardas" consti
tucionais. Essas devem ser elimiriidas radicalmente. A 
tradição brasileira tem admitido apenas o "estado de 
sítio" e, assim mesmo, por tempo limitado e com a apro
vação expressa e indispensável do Congresso Nacional. 

A .. limpeza de terreno" nesses pontos críticos é exi
gência indisP:etlsâvel que deverá anteceder à convocação 
da Assembléia Nacional Constituinte em 1986. 

Paralelamente a essa imediata reforma constitucional, 
Sr. Prel!;i.dente e Srs. Senadores, é também indispensável 
q_ue se .. remova o· entulho" da legislação ordinária e 
complementar. Aqui são-igualmente profundas as mar
cas dO autoritarismo caboclo e aqui será ainda maior o 
papel a ser desempenhado pelo Congresso. 
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O País já" não admite conviver com instrumentos que 
foram criados ao sabor dos casuísmos necessários à ma
nutenção do regime implantado a partir de 1964. São in
toleráveis e incompatíveis com o Estado de Direito. 

A Lei -de Segurança NaCiOOal, mesmo modificada 
como foi recentemente, retrata o temor que o Governo 
tem do povo. Os governos do arbítrio confundiram segu
rança com ordem mantida pela força. Por essa con· 
cepção subverteram a ordem jurídica e transformaram 
os o-rganismos públicos em instrumentos de coação. A 
prática demonstra que a segurança nacional, tal como 
foi concebida nos útlimos anos~ passou a ser um pretexto 
para a violência e os encarregados de promovC-Ia, que 
deveriam ser estimados e respeitados, passaram a ser te
midos porque agiram arbitrariamente, acima do Direito 
ou contra ele. 

_FOi jUstamente sob a inspiração dessa legislação de se
gllrailça riãcional qUe foraffi processados, julgados e con
denados políticos, jornalistas, intelectuais, artistas, pro
fesso_res,_estud~ntes e líderes sindicais. Esses mesmos ins
trumentos de repressão subsistem cristalizados tanto na 
Constituição vigente, quanto na Lei de Segu.nmça Na
cional. Assim, revogada essa lei, ela será substituída, no 
Çódlgo Penal, por um capitulo sobre crimes de s_egu
rança contra o Estado. 

Do __ m~smo modo, não podem sobreviver a Lei de Im~ 
prensã qUe macula os princípios fundamentais do direito 
de informação que pertence à sociedade e ao cidadão; a 
Lei de Greve que subjugou a classe trabalhadora durante 
todos esses anos e que é responsável maior pela deterio
ração das condiÇões d-e trabalho e de vida dos assalaria
dos; e a tirânica Lei dOS--EStrangeiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A reforma eleitoral e partidâria que se inicia no Pró-

prio texto constitucional, só será completada com modi
ficações profundas na legislação ordináríã e complemen
tar. Aqui há de se começar com a revogação imediata da 
Lei Fálcão para se garantir aos políticos e aos seus parti
dos, livre acesso ao rádio e à televisão, instrumentos in
dispensáveis de contato com a opinião pública nas de
mocracias modernas. Hã de se modificar também a Lei 
das Inelegibilidades e a Lei Orgânica dos Partidos. A ex
tinção das sublegendas; a regulamentação das coligações 
partidárias; a extinção de qualquer tipo de vinculação de 
votos; a revogação do domicilio eleitoral ou sua redução 
para o prazo de um ano, são todas medidas sem as quais 
não poderá haver legitimidade na eleição dos futuros 
constituintes. 

É necessário, ainda, que sejam introduzidas modifi
cações substanciais no sistema tributário a fim de ser res
t_abelecido o equilíbrio destroçado, entre os Estados e a 
Federação e reduzida a carga de impostos que tanto .. me
ra o bolso do contribuinte de baixa renda. 

É, também, urgente a criação de mecanismos legais 
que disciplinem o mercado financeiro e monetário. A 
Nação já não suporta convíVer os estOuros dos_orçamen
tos monetários, nem tolera mais assistif-iJUpavidamente 
a elevaçã-o astronómica _das taxas de juros aplicados sem 
controle pelo sistema financeiro. 

Não podemos deixar de cuidar imediatamente de pro~ 
por meios legais e adequados ao saneamento dos siste
mas de habitação e previdenciário, ambos em estado pré
falimentar! 

Sr. Presidente. Srs. Senadores: 
São essas algumas das tarefas que nos esperam ao lon

go dCsta- imPõrtante sessão legislativa que marca o infcio 
de uma Nova República comandada a partir de 15 de 
março, pelo preclaro Presidente Tancredo Neves, com o 
respaldo de 90% da sociedade brasileira. A Bancada do 
PMDB no Senado Federal está inteiramente Comprome
tida com as mudanças e tudo farã para realizá-las no âm
bito do POder -Legíslativo. Para isso, é também indispen
sável que a sociedade civil se organize e se mobilize em 
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torno dessas bandeiras de luta que se transformarão no 
primeiro grande t6ste para as forçaS que apóiam o Presi
dente Tancredo Neves. Elas constituem, no plano 
político-institucional, aS reformas qUe iniciai-ão o caini
nho para a construçàD definítiva da democracia plena e 
autêntica-, aspiraçãõ maior de todOS e compromisso ina
Iienãvel da Aliança Democrática. 

Sr. Presidente, antes de deixar esta tribuna, cumpri
mento VA Ex•, pela sua eleição para Presidente do Sena
do Federal e do Congresso Nacional, por expressfva 
maioria dos seus pares. Presto-lhe a minha homenagem 
por V. Ex• o homem de bem que todos conhecemos_ n_a 
vida pública brasileira, com uma extraordinária falha de 
serviços prestados ao seu Estado e à Nação, e faço votos 
para que V. Ex.f, ao lado de todos nós, acima dos Parti
dos políticos, possa reerguer esta Casa, com ela, o Con
gresso e, alargando o caminho para que o Brasil se reen
contre com a sua vocação de liberdade democrâtica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente! (Muito bem! Palmas.) 

ATA DA 233• SESSÃO; REALIZADA EM 
30 DE NOVEMBRO DE ·lg84 

(Publicada no DCN -.Seção II de 19-12-84) 
RETIFICAÇÃO . 

Na página 4734, 2• coluna, após o encerramento da 
sessão (Ata da 232• Sessão), inclua-se por omissão o se
guinte: 

ATA DA :133• SESSÃO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 
1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislt1tura 
EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Raimundo Parente 
ÀS 10 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivão MOdest-o- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gue[ros 
-Alexandre Costa- João Castelo"- Alberto Silva-
Helvídio Nunes - João Lobo-- Almir Pinto - Jos~ 
Lins -.:... Víigflio TáVora -- CaTlos- Afbefto - Moacyr_ 
Duarte- Martins Filho - Fhimberto Lucena- Mar
condes Gaaelha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio -
Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyrã.
Luiz CavalCante - Passos Pôrto - J uthay Magalhães 
-Lo manto Júnior- João Calmon- José Ignãcio Fer
reira - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Morvã.n 
Acayaba - B~nedito Ferreira - He-nrique SantTIIo -
Mauro Borges - Gastão Müller - José Fragelli .:..::.._ 
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi -Álvaro Dias -
Lenoir V argas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 
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ciSo IV, do Rªimento Interno, e de acordo com a d~le-
gação de_ competência que lhe foi outorgada pelÕ Ato 
número 2/73

1 
revigOrado peiQ Ato n9 12, de 1983, RE

SOLVE nom.;_r MÁRIO CESAR PÍNHEIRO MAIA, 
Técnico_ de_ ~poío Industrial, Classe "Especial", r~ferên
cia NS-25, do Quadro de Pessoal do Centro GrâficO do 
sefiado Federai, para exercer o cargo, em Comissão, de 
Direto~ Industri.B.I, Código SFCG-DAS-101, a piuiir 
qesta data. 

Senado Federal, 4 de março de 1985. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
· N• 23(85 

O Presidente do Senaao Federal, no uso das atri-
- buíções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in

ciso lV, do Regimeflto Interno, e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
número 2, -de 1973, revigorado pelo AtO n9 12, de 1983, 

_RESOLVE exonerar, a pedido, FLORIAN AUGUSTO 
COUTINHO MADRUGA, Técnico de Apoio Indus
_trial, Classe "Especial", ref. NS-25, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, do cargo de Diretor Adjunto, 
Código SFC"o:oAS--f0-1, a partir desta data. 

Senado Federal, 4 de março de 1985. --Senador José 
Fragelli, Pres!dente do ~-enado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 24/85 

O Presidente do Senado _Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 3S;e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a dele
gação de competência- que lhe foi outorgada pelo Ato 
número 2/73, reVigorado pelo Ato n9 12, de 1983, RE
SOLVE nomear PEDRO ALVES RIBEIRO, Técnico de 
Apoio Industrial, Classe "C", referência J\rS-22, do Qua
dro de Pessoal do Centro Gráfico do Seõ.ado Federal, 
para exercer o car_go, em Comissão, de Diretor Adjunt9, 
Código SFCG-DAS--101, a partir desta data. 

SenadO Federal, 4 de março de 1985. --Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Fe_deral. 

ATO DO PRESIDENTE 
. N• 2~L85 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item .38, e 97, in
ciso lV, do Regimento Interno, e de conformidade com a 
delegaQão de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato -n., 2, de 1973, da Comissão Diretora, revigorado 
fii!lo Ato n9 12, de 198_3, RESOLVE exonerar, a pedido, 
MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO CARNEIRO, Ad

-vogado, Classe_ ~'Especial" r~f~rência NS_-25;d_o Quadro 
-de Pessoal do_ Sen9-dO __ f~d~raL do _cargo 9e ASSESSOR 
JURfDICO,_c_ó_d_igg SFÇG~DAS-tgJ,~'! partir desta da-.:-~ · ~- · · ·· ... -.-. ·······~·-~---~~..,--=-_.;__._-~'-"--:;. __ ,_ •. ,.J..J •• • --fa. ' - •. -- -

• • • ·-· · · ~-~ • • •·· ·~ • ......... ~ ... u~m-.• • •• • • • • · • • .-. ·"' · · ~ "-- -- Se~ ado "Fed~ral: 4-de março de-1985.- Senador Jo~é 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 21(85 

O Presidente do Senado Federal, no uso- das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97_, in
ciso IV, do Regimento Interno, e -de acordo com a dele
gação de competência -que lhe foi outorgada pefõ Ato 
número 2, de 1973, revigoiado pelo Ató_ n~ 12, dC: 1983, 
RESOLVE exonerar, a pedido, LUIZ CARLOS DE 
BASTOS, Técnico de Apoio Industrial, Classe "Espe
cial", referência NS-25, do Quadro de Pessoal do senado 
Federal, do cargo de Diretor Industrial, Código SFCG
DAS-101, a partir desta data. 

Senado Federal, 4 de março de 1985. --Senador Josê 
Frs.gelli, Presidente do Senado Fed&al. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 22(85 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, itf:m 38, e 97, íri--

Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

- !ITO DO PRESIDENTE 
N• 26(85 

O PrcsTdente do Senado Federal, no uso das atri~ 
buiçõcs que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, ln
ciso IV; do Regimento Interno, e de conformidade com a 
delegação de competêilcia que lhe foi outorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, da Comissão Diretora, revigorada 
pelo Ato n9 12, .de 1983, RESOLVE nomear FRANCIS· 
CO DE ASS.!S NEVES, ASSESSOR JURIDICO-DAS-
3; código SFCo:..DAS-101, a partir desta_ data. 

Senado Federal, 4 de março de 1985. ~Senador José 
Fragclli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
.N• 27(85 

O Presidt!nte do Senado Federal, no uso das atri
- liUlçOes que lhe confer_em os artigos 52, item 38, e 'J7, in-
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ciso IV, do Regimento ln temo, e de conformidade com a 
delegação de çompetência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, da Comissão Diretora, revigorado 
pelo Ato n9_!2, de 19~3, RESOLVE exonerar, a pedido, 
RUDY MAURER, TécniCõ- de Apoio Administrativo, 
Classe "Especial", referência NS-25~ do Quadro de Pes
soal do Ct!ntro Grâfic<? .do Senado Federal, do cargo de 
DIRETOR ADMINISTRATIVO, código SFCG-DAS-
101, a partir dcsti.l data. 

Senado Federal, 4 de março de 1985. --Senador José 
fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 28(85 

6 Presidente do Senudo federal, no uso das atri~ 
bu_içõcs que lhe cçr:tferem .Os artigos 52, item 38, e 97. in
ôso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a 
ddcgaç~o de competênci<l que lhe foi outorgada pelo 
AtÇI_ !19 2, de l 973, ,d~ Comissão Diretora, revigorada 
pdo AtO n9 12, de !983, RESOLVE nomear JOÃO DE 
MORAIS SILVA, Economlstu, Classe "Especi<Jl", refe
rEncia NS-25, do Qua~o de Pessoal do Centro Gráfico 
dO Senado Federal, DIRETOR ADMINISTRATIVO, 
código SFCG-DAS-101, a partir desta data. 

Senado Federal, 4 de março de 1985.- Senador José 
Frageiii, Presidente do Senado FederaL 

ATO 00 PRESIDENTE 
N9 29, de 1985 

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 n9 2, de 1973, e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, 
da Comissão Diretora, 

RESOLVE exonerar, a pedido, EDMAR LUCAS DOO 
AMARAL, Assistente Legislativo, Classe "Especial", 
Referância NM-34~ do Quadro de Pessoal CLT, do car
go, em com_íssão, de Chefed~ Gabinete do Presidente do 
Senado Federal, código SF-DAS-101.4; do- QUadro Per
manente, a partir de 28 de fevereiro de 1985. 

-Senado Federal, 4 de março de 1985. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal 

ATO DO PRESIDENTE 
N• .30, del985 

O PRESIDENTE DO.SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe c_onferem os artigos 52, item 38 e 
97, incíso IV, do Regimento Interr1o ~de acordo com a 
d~fegação d~_ co~pe~ência q_ue lhe foi .outorgada pelo 
Ato n9 2, de _1973 ~_:revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, 
da ComisSãO Din!tora, 

RESOLVE nomear ALEIXO RAMIREZ GONZA
LEZ, Técnico LegislatiVo, Classe Especial, Referência 
NS-25, do Qllãdro Permanente, para o cargo, em comis~ 
são, de Chefe de Gabiriete do Presidente do Senado Fe
deral, código -SF-DAS~10L4, do Quadro Permanente, a 
partir de 28 de fevereiro de 1985. 

Senado Federal, 4 de Íevúeiro de 1985. -Senador Jo
sé Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N'>' 34, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atrihuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformid(!.de 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n9 2, de 1973, revigorado pelo Ato n9 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar, a pe
dido, do _carg(_) em_ Comi_ssão, de Diretor da Subsecreta
ria de Engenhâria, Código SF-DAS-101.4, ADRIANO 
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BEZERRA DE FARIA, Engenheiro, Classe "Especial", 
Ref. NS-25, a partir de 19 de março de 1985. 

Senado Federal, 4 de março de 1985.- Seliador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 35, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52. item 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n' 2, de 1973, revigorãda pelo Ato n9 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar; a pe
dido, do cargo em Comissão, de Diretor da Subsecreta
ria de Serviços Gerais, Código SF~DAS-101.3, MOIShS 
JÚLIO PEREIRA, Téc0.1co LegislativO, Classe ."EspC~
cial''. Referência NS-25, do Quadro Permanente, a par
tir de 5 de março de _1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 36, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso IV do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outoi'gada 
pelo Ato nl' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~' 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE riorriCal- FE
RIX ANTONIO ORRO, Técnico Legislativo, Classe Es
pecial, Refei'ência- NS - 25, do Quadro Permanente, 
para exercer o cargo em Comissão, de Díretor da Subse
cretaria de Serviços Gentis, Código SF- DAS- 101.3, 
a partir de OS de março de 1985. · 

Senado Federal, 5 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~' 37, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato nl' 2, de 1973, revigorada pelo Ato nt 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE nomear C~LIO 
RIBEIRO BARBOSA SILVA, Engenheiro, Classe Es
pecial, Referência NS - 25, do Quadro Permanente, 
para exercer o cargo em Comissão, -de Diretoi da SubSe
cretaria de Engenharia, C6digo SF - DAS ~ 101.4, a 
partir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal, S de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~' 38, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgado 
pelo Ato n'i' 2, de 1973,- revigorada pelo Ato n~' 12, de 
1983, da Comissão, Diretora, RESOLVE exonerar, a pe
dido do cargo, em Cotnissão, de Diretor da Secretaria de 
Documentação e Informação, SF- DAS- 101.5, JO
SUf: TONANNI NETTO, Técnico Legislativo, Classe 
Especial, Referência NS- 25, do Quadro Permanente, a 
partir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985,_-- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~' 39, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
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97, indso IV, do Regímento Interno e de conformidade 
coril ;i delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n"' 2. de 1973, revigorada pelo Ato 12, de 1983, 
da Cop1is-siio Diretora, RESOLVE nomear FRANCIS
CO GOKÇALVES DE ARAÚJO, Técnico Legislativo, 
Cbssc Lspeciul, Referência NS- 25, do Quadro Perma
nente, para exercer o cargo, em Comissão, de Direlor da 
Sccrcturiu de Documentação e-Informação, SF- DAS 
"":" lOl.S, a partir de 5 de março ci? 1985. _ ___ _ 

Senado Federal, 5 de março de l 985. -=-"senador JoSé 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N"' 40, DE 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições_que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de_ conformidade 
com ·a delegação de competência que lhe foi outorgada_ 
pelo Ato n• 2, de 1973, revigorada pelo Ato n'i' 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar, a pe
dido, do Cargo, em Comissão, de Diretor da Subsecreta
ria de Divulgação, Código SF-DAS-101.3, JOÃO OR
LANDO BARBOSA GONÇALVES, a partir de 5 de 
março de 1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 41, DE 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que foi outorgada pelo 

- Ato n"' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~'12, de 1983, da 
Comissão Diretora, RESOLVE nomear WASHING
TON TADEU DE MELLO, para exercer o Cargo, em 
Comissão, de Diretor da Subsecretaria de Divulgação, 
CódigoSF-DAS-101.1, _a-partir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
No;~ 42, DE 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuiç_ões_que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, hi.cíSo IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pel~ AtO _nl' 2, de 1973, revigorãda pelo Atõ n~' ti, de 
1983-, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar, a pe
dido, do cargo; em Comissão, de Diretor da Secretaria 
de Divulgação _e_ Relações Públicas, Código BF-DAS-
101.5, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES, Téc
nico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, do 
Quadro Permanente, a partir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal!_ 5 de março de 1985. -:_Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado FederaL 

_ A TO DO PRESIDENTE 
N• 43, DE 1985 

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 cO-nformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n'12,-de 1973, revigorada pelo Ato no;~ 12, de 
1983, da CoíniSsão Diretora, RESOLVE nomear JOÃO 
ORLANDO BARBOSA GONÇALVES, para exercer o 
Cargo, em Comissão, de Diretor da Secretaria de Divul
gação e Relações Públicas, Código SF-DAS-101.5, a 
partir de S de março de 1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

Março de 1985 

. ATO DO PRESIDENTE 
Nl' 45, de 198S 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item l8, e-
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de .conformidade 
com a delegação de competêricia que lhe foi outorgada 
pe!o Ato n'i'2, de 1973;reVigofada pelo Ato n"'12 de 1983, 
da Comissão DirefOra, RESOLVE exonerar, a pedido, 
dO cargo em ComiSsãô, de Diretora da Subsecretaria de 
Arquivo, ódigo SF-DAS-101.4, ISNARD SARRES 
DE ALBUQUERQUE MELO, Diretor SF-DAS-101.4, 
do Quadro Permanemte, a partir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 46, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso_ IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação d~ competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n<1 12, de 
1983,- da Comissão Diretora, RESOLVE nomear GE
RALDO CAETANO FILHO, Técnico Legislativo, 
Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Perma
nente, para exercer o cargo em Comissão, de Difetor da 
Subsecretaria de Arquivo, Código SF-DAS-101.4, ·a-par
tir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal, S de março de 1985.- Sen"ador José 
Fragelli, Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE 
N'i' 47, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, itens 38, e -
97, inciso IV, do RCgimetlto Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi Outorgada 
pelo Ato n'i' 2, de 1973, revigorada pelo Ato nl' 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar, a pe
dido, do cargo em Comfssão, de diretor da Assessoria, 
Código SF-DAS-101.5, PEDRO CAVALCANTE 
D'ALBUQUERQUE NETTO, Assessor Legislativo SF
DAS-102.3, do Quadro Permanente; a partir de 5 de 
março de 1985. 

Senado Federal, em 5 de março de 1985.- Senador 
José Fragelli, Presidente do_Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N'i' 48, DE 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, itens 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~' 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE nomear ABE
LARDO GOMES FILHO, Técnico em Legislação e 

- Orçamento, Classe "Especial", Referência NS-25, do 
Quadro Permanente para exercer o cargo em Comissão 
de Diretor da Assessoria, Código SF-DAS-101.5, a par
tir de 5 de março de 1985. 

Senado Federal, 5 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 49, de !985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item_38, e 
97, incisO IV, do Regimento Interno e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n"' 2, de _1973, revigorada pelO Ato ni> 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar, a pC.:. 
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dido, do cargo em Comissão, de Diretor da Subsecreta
ria de Anais, SF-DAS-10!.4, JOS.Il BENlCIO TAVA
RES DA CUNHA MELLO, Assessor Legislativo, SF
DAS-101.3, do Quadro Permanente, a partir de 5 de 
março de 1985. 

Senado Federal, em 5 de março de 1985.- Senador 
José Fragelli, Presidente- do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nl' SO, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, -incisO IV, do Regiffiento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n~" 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~> 12, de 
1983, da Comissão DiretOi'a, RESOLVE nomear AR
MANDO PEREIRA ALVIM, Técnico Legislativo, 
Classe .. Especial", Referência NS-25, do Quadro Perma
nente, para exercer o cargo em Comissão, de Diretor da 
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Subsecretaria -de Anais, Código SF-DAS-101.4, a partir 
de 5 de março de 1985. 

-senado Fedenli, 5 de março de 1985.- Senador JoSé 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 51, de 1985 

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 <;te co_nformidade 
COm a delegação dÇ Competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n'i' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 

-1983, da Comissão Diretora, RESOLVE exonerar, a pe
dido, do cargo em Comissão, de Diretor da Subsecreta
ria de- ASSistência Médica e Social, Código SF-DAS-
1 01.3, EDUARDO LUIZ MOUSINHO MARIZ, Mêdi
co.., Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro 
Pernlineilt.e, a partir de 7 de março de 1985. 

Sábado 9 0167 

Senado Federal, 7 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 52, de 1985 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato n~" 2, de 1973, revigorada pelo Ato n' 12, de 
1983, da Comissão Diretora, RESOLVE nomear MAR
CELO CHAGAS MUNIZ, Médico, para exercer o Car
go em Comi~SãO, de Diretor da Subsecretaria de Assis
tência Médica e Social, Código SF-DAS-101.3, a partir 
de 7 de março de 1985. 

Senado Federal, 7 de março de 1985.- Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 
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ANO XL- N• 010 

I-ATA DA 9f SESSÃO, EM II DE MARÇO 
DE 1985 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n"' I 3, de 1985, de autoria 
do Sr. Senador Carlos Chi3.relli, que acrescenta um 
parágrafo ao art. 6'~' da Ler n-?3:107, de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

i.2.2- Comunicação da Presidência 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL TERÇA.-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 1985 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

RecebimentO da complementação da documen
tação necessãria à tramitação do Oficio S/8, de 1985 
(n"' 765/84, na origem), do Sr. Prefeito Municipal de 
Anápolis, solicítando autorização do Senado para 

- realizar operação de emprêstimo ex. terno no valor de 
US$ 3,500,000.00, para o fim que especifica. 

1.2.3- Requerimento 

N"' 16/85, de autoria do Sr. Senador Itamar Fran
co e outros Srs. Senadores, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Gustavo 
Capanema. Aprovado, após usaram da palavra os 
Srs. Itamar Franco! Aloysio C}laves, Luiz Viana, 
Helvídio Nunes, Alfredo Campos e Passos Pôrto, 
tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens 
em nome da Mesa. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO: ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-DO Sr. Mário Maia, pronunciado na sessão de 
8-3-85 -

- Do Sr. Luiz Viana, pronunciado na sessão de S-
3-85-

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VJCE-LIDERES DE PARTI-
DOS ~ 

Ata da 9' Sessão, em 11 de mar~o de 1985 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 31J MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fãbio 
Lucena - Raimundo Parente- Odacir Soares - Aloy
sio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio GueirOs- Ale
xandre Costa -José Sarney - Alberto Silva - Helví
dio Nunes- Almir Pinto- Josê Lins- Moacyr Duar
te- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes 
Gadelha - Aderbal Jurema -Cid Sanipaio--- MarcO 
Maciel ~ Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Pas
sos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior -
Luiz Viana- Itan1ar Frãnco --Alfredo Campos- Be
nedito Ferreira --Henrique Santillo-- Mauro Borges 
- Benedito CaUdaS-- GaStãO Miill'e'r --José Fragelli 
- Saldanha Deizi - Álvaro DiaS --E:nêas Faria-.:.. 
Carlos Chiaielli - Pedro SiriioO . ..:_ OctaVio Cal-doso. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageilif- A lista de pre
sença acusa o comparecimento âe42 Si-s. Senadores. HaM 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1'~'-S-ecretãrío procederã à leitura de projeto de 

Lei enviado à Mesa. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 13, DE 1985 

Acrescenta um parágrafo ao art. 6"' da Lei n"' 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo 
de Gal-anda do Tempo de Serviço. 

O Congresso~Nacional decreta: 
Art. __ l9 O ãi-t._6.., da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro 

_ de ~~~§.~_fica açrescirJo d.e um parãgrafo 3"', com a seguin
_te redação: 

"§ 3"' Os IO% (dez por cento) de_ que trata este 
artigo ifiCidirão sobre O saldo bancãiio eXistente, so
madoS a CSte, quaódo for õ caso, os valores, atuali
zados na forma da lei, correspondentes à amorti-

zação de prestações decorrentes de aquisição da 
casa própria." 

Art. 2"' Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'~' Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 
o·regime do-Furido dé Garantia do Tempo de Serviço 

foi -instítufdo, segundo seus criado~, para possibilitar a 
aquisiç~o da moradia própria aos trabalhadores. 
SacrifiCõU-se; no ·entantO, na prá.tica, situação que preci
sa ser reparada, vez a grande promessa era de que o tra-

- baihádOr não teria nenhum prejuízo com o novo sistema, 
pois ao ser despedido, além dos depósitos feitos em sua 
corita brancái'ia-Víilculada, perceberia mais 10% (dez por 
ce_nto) desse valor, destinado a corrigir possíveis diS
torÇões vedficada.S durarite a duração do pacto laboral. 
Noutras palavras: garantia-se a chamada equivalência 
salarial entre· os dois sistemas, o da Consolidação das 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

NÍSIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Oiretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Leis do Trabalho e o do regime do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 

Por isso é necessário ·que se promovam alterações na 
Lei n" 5.107, a fim de que não haja discrepâncias maiores 
do que as jâ verificadas na prâtic!i laboral brasileira. :E: 
que há situações em que o empregado não pode manter 
intacto o saldo bancârio da conta vinculada . .Seja por ou
tro motivo, ou seja pelo mais comum, - para saldar débi
tos com a amortização de prestações de correntes da 
aquisição da moradia própria. 

Quando isso ocorre e o empi'C:gado é despedido do em
prego, se vê na triste situação de duplam'ente punido: pri
meiro pela demissão em si mesma; segundo porque os 
10% (dez por cento) à que tem direito como acr~cimo ao 
valor do saldo bancário existente em· sua conta bancária 
vinculada, decorrente do tempo de serviço, somerite inci
de sobre o saldo existente, deduzidos os valores corres
pondentes às prestações amortiZadas com recursos do 
seu Fundo de Garantía-dó-Tempo de ServiçO.---_ 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a r·esponsabilidade da Mesa do Senado Federol 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

---- Hã, portanto, ex-lege,-uma obrigatOriedade de equiva
lência financeira entre a indenização da Consolidação 
das Lei do Trabalho e do regime do Fundo de Garantia 
do _Tempo de Serviço, que além de vir sendo negada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, com a nova prática que 
ora propomos seja corrigida, mediante "dispositivo legal 
expresso, vem também sendo burlados os 10% a serem 
depositados por ocasião da despedida injusta do empre
gado. 

Trata-se de uma proposição que deve ser aprovada 
com a maior urgência, pois, certamente eslá prejudican
do um considerável m1mero de empregados, todos eles 
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação e que fo
ram obrigados a recorrer ao saldo bancário do Fundo de 
Garantia do Tempo de SerViço, como forma de amorti
zar 0-0ébito resultante de-ínadimp-lemento de -prestações 
da casa própria. 

Sala das Sessões, I 1 de março de 1985.- Carlos Chiarem. ---

de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dóla
res), para o fim que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria-Geral da 
Mesa, a qomplementação dos documentos necessários. 

Tendo a presidência recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria às Comissões de Finanças, de 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (los~ Frage!li)- Sobre a mesa, 
requerimento Cuja leitura será feita Pelo !'<'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 16, DE 1985 

Pelo falecimento do ex-Senador Gustavo Capanema
requeremoS, na forma regimental e de acordo com as. tra-" 
dições da Casa, as seguintes homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 

Esse critério que Vem sendo aplicado pelo Banco Na
cional da Habitação nos parece sumamente injusto para -- -

LEGISLAÇÃO CITADA 

b) apresentação de condolências à família e ao Esta
do; e 

c) levantamento da sessã.o. 
Sala das Sessões, 11 de março de 1985. -Itamar Fran

co ---Aioysio Chaves- Luiz Viana-- Martins Filho
Jorge Kalume- Lomanto Júnior. 

o empregado, na medida em que deveria ser considerado 
o valor dos diversos recolhimentos feitos ao longo -do 
período de vigência do contrato de trabalho, pois os I 0% 
(dez por cento) representam nada mais nada menos do 
que um cpmplemento da indenização devida pelo tempo 
de serviço, sem nenhuma vinculação com saques feitos 
durante o período. Aliâs, o caput do art. 6~> da Lei n~' 
5.107, de 13 de setembro de 1966 é claro e expresso no 
sentido de que os dez por cento devem ser calculados 
sobre os valores decorrentes do montante dos depósitos, 
da correção monetária e dos juros capitalizados na conta 
vinculada, correspondente ao tempo de serviço na em
presa. 

Como a tendência piltrOnal é mitigar os direitos doS 
trabalhadores, vem se firmando o entendimento de que, 
quando o empregado é despedido, somente faz jus aos 
10% calculados sobre o resídio do saldo bancário exis
tente, caso_ tenha sido utilizado parte do fundo para 
amortização de prestação da casa própria adqufrida pelo 
Si:>t_~:n~~~na~ci:iro da Habitação. 

Ora, certamente que hã um evidente equívoco n-essa -
interpretação da Lei, vez que os 10% de que trata a Lei se 
destinam justamente a, pelo menos, teoricamente, possi
bilitar a equivalência salarial que fora primitivaniente as
segurada, de modo expresso, atê na justificação da Men
sagem Presidencial, cujo Proj6to resultou na Lei n9. 

5.107, isto para não citar o preceituado no inciso XIII do 
art. 165 da Constituição Federal. 

LEI No 5.107, DE 13 DEBETEMBRO DEI966 
- Cria o Fundo de Garailtia do Tempo de Serviço, e 

dá outras providências. 

Art. 6~> Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho. 
por parte da enpresa, sem justa causa, ficará esta orbiga
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
imediatamente anterior, que ainda não houver sido reco
lhido ao Banco· Depositário, além da importância igual a 
10% (dez por cento) desses valores e do montante dos de
pósitos, da c_orreção moneÚtria e dos juros capitalizados 
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de 
trabalho na empresa:..~ 

(Às Comissões de Constituição e JustiÇa e deLe-
gislação Social.') - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto de 
lei que acaba de ser lido será publicado e remetido _às co
missões competentes. (Pausa) _ 

Na sessão ordin-âria do sia 7 do_corrente foi lido o Ofi
cio_S/8. de 1~85_(n9-7_65/s4; na -orig~m), do Prefeito Mu
nicipal de Anâpolis, solicitando autorização do Senado 
para realizar operação de empréstimo externo no valor 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento lido depende de votação, em cujo encaminhamen
to poderão fãzer uso da palavra os Srs. Senadores que o 
desejarem. (Pausa.) 

O SR. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O -SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao _nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Nesta hora, a-Nação enfutada reverencia a memória 
do- grande brasileiro Gustªvo Capanenili; Ontem falecido 
no-Rio de Jarieifo. Particularmente, nós das Gerais, Sen· 
timóS imenso pesar com o desaparecimento desse ex
traordinário homem público, cuja carreira foi construída 
de exemplos dignificantes de civismo, probidade e dedi
cação à causa pública. Encarnou o que de melhor e mais 
autêntico existia ri.a traâição política de Minas,lastreado 
noS exemplos sempre admirá.veis de outros ilustres mi
neiros, deSde Tiradentes, Bernardo Pereira de V asconce
IoS, Teófil~ Ótôni," JOiO Pinheiro, Be.rnardes, Milton 
Campos. Pedro Aleixo e Juscelino Kubitschek. 
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Agora, apaga a luz que iluminou o nosso panorama 
político por meio século, que emprestou com o seu tálen
to, inteligência e patriotismo, os mais relevantes serviços 
ao Brasil. Mas, lamentamos tambêm, Sr. Presidente, 
como amigo e·colega de Senado, a sua morte, deixando a 
saudade do convívio sempre ameno, fraterno e afetivo. 

Ao aqui chegar em 1975, ainda inexperiente dos emba
tes parlamentares, encontrei no meu conterrâneo Gusta
vo Capanema palavras de estimulo e encorajamento e 
notáveis lições de vida pública nas quaiS me CIDbebeC~ e 
inspirei. 

o sr. Senedltõ"Ferrelra--:. Permite-me V. Ex.a: Um apar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO"'- Ouço V. Ex•, nobre Se-
nador Benedito Ferreira. 

O Sr.-Benedito Ferreira- Eu queria, nobre Senador 
Itamar Franco, juntar às palavras dê V. Ex•, a patávrã. 
dos goianos, porque sei que a minha geração e mesmo as 
mais recentes, todas elas em Goiás, devem estar muito 
contristadas com esta perda irreparâ.vel, no cenário na
cional, da figura de Gustavo Capanema. Ele, que deu 
quase três quartos de sua existência à vida pública deste 
País, experimentou, por certo, todas as dificuldades mui
to mais do que nós, sem dúvida alguma, porque ainda 
hoje sabemos o quanto se paga, o quanto tem que se dar 
de si para servir bem à ·causa pública neste Pafs c, lamen
tavelmente, na maioria das vezeS, vai O homem público 
para casa e até mesmo p·ara o túmulo, sem receber a úni
ca remuneração que efetivamente espera de seu povo, 
que é o reconhecimento, a··estima c o respeito de seus 
concidadãos. Não é bem o caso de Gustavo Cãpã.nema 
que, por certo, sofreu injustiças, sofreu iR tolerâncias mas 
que também teve a vida coroada de êXitos c de reconheci
mento por qua·ntospuderam com ele conviver, sem dúvi
da alguma, porque Gustavo Capaneína-l:eve uma vida de 
dedicação à causa pública. Por esta razão, interrompi V. 
Ex• no seu discurso para registrar o luto que visita hoje 
os goianos,-como de resto~ tenho certeza. visita todo o 
Brasil com essa perda irreparável, repito, para o ccnã.rio 
político· nacioi:ial; sobretudo nesta fase, que eu já há al
gumas vezes tenho adjetivado de orfandade de lideranças 
políticas, till é o claro, tal a ausência de homens experi~ 
mentados e com o gosto sufiCiente para Se sacrificarem 
até o limite da sua própria vida à causa pública deste 
País. Agradeço a V. Ex• por ter-me Qermitido esta intro
missão nas suas palavras. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V .. Ex• tem razão, 
nobre Senador Benedito Ferreira. Orfandade é falta de 
liderança política. Acolho a tristeza de V. Ex• e dos gaia
nos na inte-rvenÇão que faz ao meu pronunciamento nes
ta tarde. 

Continuo, Sr~ Presidente. 
Acatei-as com entusiasmo e sofreguidão, ciente de que 

me norteava pelo que havia de puro e sábio nas minhas 
Minas Geiais, marcada que sempre fQi sua vida pelo 
ideal. 

Ali estava o homem fnteg~o que papP.ilhava_ extraordi
nária carreira polítíi::a: -verêador éiTI 1930. em·Pítangui, ci
dade onde nasceu; Secretário do fritCriOr;"Ir.itOr-\.,-entor em 
Minas Gerais, com a morte dl.'i Olegário Maciel; MinistrO 
da Educação e Saúde;-MembiO-dã. ComiSsãO Constitu
cional na Assembléla Constítuir.ite dei 1946, -qu8.nd0-foi 
eleito Deputado Federal por nosso Estado, sendo, suces
sivamente, reeleito etn 1950, 1954, !958, 1962, 1966 e 
eleito Senador em 1970.- -

No Senado, foi Presidente e membro titular da Comis
são de Educação e Cultura e vice~Presidente da Cernis~ 
são de ConstitUição e Justiça. 

Jornalista e Professor, formou-se em Direito pela Fa~ 
culdade de Direito de Belo Horizor.tte e provinha de 
proeminente família mineira, sendO--Seus pais GuStãvo 
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Xavier Sjlva Capanema e Marcelina Júlia Freitas Capa
nema. 

CasoU-se com Dona Maria de Alencastro Massot e 
_ teve dois_ filhOs: Maria da Glória Capanema Guerra e 

Gustavo Afqnso Massot CaQanema. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a capacidade e o vigor 

intelectual de Gustavo Capanema estiveram presentes 
em toda a sua vida pública, sempre se destacando com ê
xitos e vitórias. 

Mas dois períodos extremamente férteis foram, sem 
dúvida, o ãpice do seu- trabalho: a passagem pelo Minis
tério da Educação c Cultura, quando, com o apoio deste 
nosso poeta maior Carlos Drumnlond dC Aridrad~ revo- , 
·lucionou- O eilsirio -bfasileiro, tirando~o do marasmo em 
que se encotrava ao promover a reforma da educação, 
no ínicio da década de 1940. Dotou o País, então, de 
nova gramática de nossa língua. elaborada cm conjunto 
com filósofos portugueses. Impulsionou a arte e a cultu-

- ia-popular, através, d_e _inceJ_ltiv~s aos artistas nacion~s: 
--O prédiO do ãn-ti&o MiniStêrio da Educação e Cultura, 
110 _RiQ __ cj_e Jan_e:iro, precursor da nova arquitetura brasi~ 
!~ira! fOi_ uma das suas_ marc!ts de~nidoras, o qu_e iria 
pÍ"ÕpÕrcioRar o sUrgimento de obras arquitetônicas mo
dernaS, como-a Igrejinha de São FrancisCo de Assis e o 
Cassino da Pampulha, em BelO Horizonte e, posterior
mente, esta Catednll dO futuro, qUe é _Brasília. -

- 6uti0 admiráVel penádo de GustaVo C;~panerria foi 
quando exerceU ã Liderança do Governo de seu amigo 
Getúlí0Villi::a5,Iios tormentosos e dramático_s dias de 
agosto de 1954. 

Ali, mais do que tUdo, prep~nderou ·a lealdade ao ami
gO, ã.o grande Presidente, naquela hora atácado por to~ 
doS _os hi_dos, ferido -pÕr forças_ terríveis, -~!fitas vezes so
iiilhci: E tãmbêli1 sõb-resSárriffi o talento, a ·inteligência e 
ã. -sagacidade para poder, sempre com brilhantismo, de
fender o governo já sem forças para se aguentar. 

Enfrentou com galhardia a então poderosa e demoli
d9ra bancada da UDN, formada pelos mais eminentes 
políticos do País- _embates formidáveis, discurssões as 
mais- inC3.fn-içadas; ânimoS exaltados. - -

Permita-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, t'í-anSC!e
ver alguns Úechos desse discuiso, realmente uma das pá
iiflas mais belas dõ nossO. Pàrlamento ~ diríamos, Srs. 
SenadOres, üéS grandes discurSOs, belos pda -SUa fOrma, 
-pelo seu conteúdo e pela demonstração de lealdade, uma 
lealdade que às vezeS não encontramos nos dias de hoje: 
o discurso ~e 17-8-J4, _o discurso de 23-_8~54 e, o que me 
PirmitO ler a&ol-a ãos Srs. Senadores, para recordar, de 
24-8-54, quaãdo Gustavo- Capaneinà, como Líder da 
Maio_ria, dizia o seguinte: 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Senhor Pre
Sidente, não é -este o momento próprio-para ti-atar 
da vi~a do Presideflte Getúlio V:argas. Dela direi 

-_:__ poucO. Direi ap-enas que foi marCada pelo id~al. 
Conheci de perto o grande Presidente._ Conheci a 

sua inteligência profunda, larga e sútil, inteligência 
- poiítfCa como nunca vi tão grande, capaz de diScer

nir as melhores soluções nos momentos mais intrin
cados, capaz de divisar, no plano dos interesses do _ 
paíS, as soluções salvadoras, capaz de encontrar, em 
todas as circunstâqcias em que estivesse em jogo a 
felicidade, Cipres-tígiõ, a honra, o destin9 da naçªo, 

_o fumo popu!<_lr e"Cl rumQ h_istórico, aqueles rumos_ 
verdadeiramente cheios de sabedoria. Ele tinha essa 
inteligência alta e notável. _ ~ 

- - Conheci-lhe de perto o Coração, e nunca vi no seu_ 
semblante, _em nenhuma circunstância, a menor 
sombra de rancor, de ódio, de antipatia, de abOrre
cimento para com quem quer que fosse. ConheQi~lhe 
o coração de perto, e posso dizer que era tão grande 
como o de Salomão, ~e coração que, segundo a 
palavra da Escritura, era extenso co.mo a areia das 
praias: Na verdade, ele tinha sempre o coração incli-
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nad,o para as boas soluções, para as soiuções gene
rosas, para as soluções de entendimento, de conci
liação e de paz. 

Nunca divisei nele, nenl mesmo nas horas em que 
o ímpeto erajustificãvel, o gesto ou a atitude de vin
gança. Ao contrário, o que constituía uma preocu
pação constante do seu coração era encontrar a 
ponte por onde chegar à alma do adversário ou do 
inimigo. Certa vez, Emil Ludwig perguntou-lhe se 
era grande o número de seus inimigos. A respOSta~ 
conhecida: .. Eu não tenho nenhum inimigO do q"iial 
não possa amanhã tornar-me amigo". 

Ele tinha, além dessa inteligência e desse coração, 
uma vontaáe de ferro. Era da espécie destes homens 
que não querem muita coisa. Para o maior número 
dos problemas, admitia uma série de soluções. Não 
era teimoso, não era vaidoso e não se apagava à sua 
própria deliberação. Para a maioria dos assunto~ 
aceitava um sem-m1mero de boas soluções. Ele apli· 
cava a sua vontade apenas num pequeno número de 
problemas fundamentais. E aí tinha uma vontade 
realme-nte d_e fefro. 

E continuava, Gustavo Capanema, nesse belíssimo 
pronunciamento: 

Neste_pQ_nto, ~que nele surge o traço fundamen
~al 9a men~alidade do _homem de Estado. Homem 
de Estãdo não hâ de ser aquele que apenas tem um 
grande coração. não há de ser aquele que apenas 
tem uma grande inteligência. O homem de Estado 
tem de possuir- Uma grande, firmO e pOderosã vont-a
de, a vontade própria a fazer face-àS sftllações mais 
dificeis e a alcançar os objetivos visãdos. Era dessa 
natureza a sua vontade. 

Mas dizia eu que a vida do Presidente Getúlio 
Vargas foi marcada pelo ideal. A grande inteligên
cia, o grande coraçãcf e a grande vontade podem ser 
qualidades de um condutor qualquer de grande ca
tegoria. Nele, para conferir~lhe a categoria de ho
mem de Estado, esses atributos foram reunidos para 

--= servir-a urilideal político-. Toda a sua vida foi posta 
a serviço desse ideal. , -

Poderíamos ficar a-qui longo tempo, a indicar as 
linhas- meStras, desse ideal: a felicidade dos traba
lhadores, a unidade nacional, a glória da pátria, um 
sem-número de idéias_e-Objetívos qUehão de-consti~ 
tuir, daqui por diante, vasto campo de pesquisas e 
trabalhos dos biógrafos e historiadores. 

Nessa hora, não sabe falar da vida do Presidente 
Getúlio Vargas. Delineio. quase que por um dever 
protocolar~ apenas esses traços fundamentais da sua 
fulgurante figura. - -

Do que neste momento devo falar é da sua mor
te. Se a-sua vfdã"fOilnirêada p-elo ideal, a sua morte 
foi marcada pC:I~ honra. 

·E segue, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o notável pro
nunciamento de Gustavo CaPanema. 

Quando terminava dizia, na sua bela ãlocução~ 

Quantos jã me disseram hoje que o ambiente po
derá envenenar-se, que os· acontecimentos poderão 
tornar-se perigosos, que a autoridade poderâ entrar 
em crise, que- os atentados poderão multiplicar-se, 
que as ruas poderão tingir~se de sanguel Não posso 
deixar de erguer daqui a minha voz para conclamar 
o povo do nosso país para a concórdia, para a atitu

e generosa e fraterna. E:. preciso que saiamos da 
tragédia de hoje, sem outros sacrifícios. É bem certo 
que, por maiS pungente que tenha sido a derradeira 
mensagem do Presidente Getúlio Vargas, por mais 
cheia que esteja da sua dor e r_evolta, o que há nela 
de verdadeiramente central, de: verdadeiramente po
sitivo, de verdadeiramente culminante ê- o gesto pa-
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cificador. É a vontade de __ apagamento das ofensas. 
Se ele aqui pudesse falar agora, não diria senão pa
lavaras de compreensão e harmonia. 

Senhor Presidente, é com estas expressões, a um 
tempo de ordem emocional e politica, que exprimo 
o estado de __ espírito·da maioria da Câmara dos De
putados. (Muito bemt muito bem! Palmas prolon
gadas. O orador ê abraçado.) 

Fiz questão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de trans
crever esse discurso de Gustavo _Capanema, de 24 de 
agosto de 1954, considerado uma das mais belas pâginas 
da história -do noss-o Parlamento, porque demonstrava, 
como demonstfou, no discurso de 23 de agosto, aquela 
lealdade, aquela fraternidade, aquela compreensão para 
com quem, que dirigia naqueles dias a Nação brasileira. 

Encontrei em Gustavo Capanema, Srs. Senadores, a 
fidalguia d_os mineiros. Encontrei nele o apoio- apesar 
de pertencer a outro partido, como eu já disse no início 
do meu pronunciamento - Q incentivo, aquela fidalguia 
que talvez hoje nesta vid,a pública poucos nós encontra
mos, mesmo nos compan'heiros de Bancada. Mas Gusta
vo Capanema trazia o espfrito telúrico dos mineiros, tra
zia na sua alma, e no seu coração a pureza dos homens 
montanheses. 

Ao deixar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nos Anais 
da Casa registrado meu profundo pesar pelo falecimento 
do grande Gustavo C_ãpane-Qla,- desejo expressar minhas 
condolências à sua famí1ia e Ouso solicitar a V. Ex•, Sr. 
Presidente, e aos Srs. Senadores, por tudo aquilo que ele 
significou na Vida pública deste País, pela sua probidade, 
pela sua lealdade, pela SUa cultura, pelo muito que fez, 
não pelo meu Estado mas pelo nosso País, a suspensão 
dos nossos trabalhos. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço V. Ex•, nobre 
Líder Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar Franco, 
disse muito bem ontem pela Rede Globo, o Presidente 
eleito Tancredo Neves que o Estado de Minas Gerais sO
fre uma perda irreparável, uma lacuna impreenchível 
com o desaparecimento de Gustavo Capanema. Na ver
dade, quando Minas perde um grande homem, o Brasil 
inteiro já se açostumou a chorar e a lamentar a perda mi
neira~ E em nome da Liderança do nosso Partido, do 
PMDB, desejo associar-me aó luto do Estado de Minas 
Gerais, que C:ni ve!dade representa o sentimento comum 
de toda a Pãtria brasileira, neste momento em que um 
verdadeiro homo faher, o homem que constrói, deixa de 
viver em nosso País, legando-nos a todos um patrimõnio 
inestimável de cultura, de construção, que dificilmente, 
eu diria impassivelmente, desaparecerá da História do 
nosso país. Pertenço à geração que nasceu exatamente 
quando Gustavo Capanema era Ministro da Educação 
em nosso País, logo depois do advento da década de 40, 
em plena Segunda Guerra Mundial. E creia, Sr. Senador, 
que o Senado Federal presta, em aprovando o requeri
mento de V. Ex•, uma homenagem de todos os Estados 
brasileiros a esse grande mineiro, a esse graride brasileiro 
que foi Gustavo Capanema, que, se desaparece da vida, 
asseguro a V. Ex•, jamais desaparecerá da História deste 
País. Era o aparte que tinha que dar a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO :......senador Fábio Lucena, 
V. Ex• fala pela Liderança da sua Bancada, enriquecen
do o nosso pronunciamento neste momento de dor, de 
profunda tristeza para nós das Minas Gerais. 

E a verdade é exatamente esta, a vida de Gustavo Cã
panema foi uma vida marcada pelo ideal, uma vida pura 
em busca do bem-estar do _nosso País. 

Aqui record_o, Senador Fãbio Lucena, os seus últimos 
momentos, sentado naquela cadeira, já um pouco com-
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baljdo pela _doença, ainda permanecia nesta Casa, cujo 
m-andato, em que honrou o nosso Estado, os mineiros 
lhe_outorg_aram. 

-A intervenção de V. Ex•, em nome da nossa Bancada, 
é bastante profunda e sensível a nós de Minas GCrais. 

Sr. Presidente, ouso solicitar a V. Ex• e aos Srs. Sena
dores, por tudo aquilo que representou Gustavo Capa
nema, por tudo aquilo que ele nos lega, pelo sem exem
plo de amor _à Pátria, a suspensão dos nossos trabalhos 
como uma homenagem a_ essa grande figura de mineiro e 
de brasileiro.(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 

Senhor Presidente, não é ,este o moii_lento_ próprio para 
t.Tatar da vida do Presidente Getúlio Vargas.-Deta direi 
pouco. Direí apenas que foi marcada pelo ideal. 

Conheci de perto o grande Presidente. Conheci a súa 
inteligência profUnda, larga e sutjl, inteligência política 
como nunca vi tão grande, capaz de discernir as melho
res soluçõel! nos momentos rp.ais intrincados, capaz de 
divisar, no Plano dos inte~ses do País, as soluções sal
vadoras, capaz de encontrar, em tôdas as circunstâncias 
em que estivesse em j_ogo a felicidade, o prestígio, a hon
ra, o destino daNação, o rumo popular e o rumo históri
co, aqueles rumos verdadeiramente cheios de sabedoria. 
Ele tinha essa inteligência alta e notável. 

Conheci-lhe de perto o coração, e nunca vi no seu 
semblante, em nenhuma circunstância, a menor sombra 
de rancor, de_ ódio, de antipatia, de aborrecimento para 
com quem quer que fosse. Conheci-lhe o coração de per
to, e posso dizer que era tão grande como o de Salomão, 
esse coração que, segundo a palavra da Escritura, era ex
_tenso como a areia das praias. Na verdade, ele tinha sem
pre-o coração inclinado para as boas soluções, para as 
soluções generosas, para as soluções de entendimento, de 
conciliação- e de paz. 

Nunca divisei nele, nem mesmo nas horas em que a 
ímpeto era justlficâvel, o gesto ou a atitude de vingança. 
Ao contrário, o que constituía uma preOcupação cons
tante do seu coração era encontrar a ponte por onde che
gar à alma do adversário -ou do ininiigo. certa vez, Emil 
Ludwig perguntou-lhe se era grande o número de seus 
inimigos. A resPosta é conhecida: "Eu não tenho ne
nhum inimigo do qual não possa amanhã tornar-me 
amigo". 

Ele tinha, além dessa inteligência e desse coração, uma 
vontade de ferro. Era da espécie desses hÕmens que não 
querem muita coisa. Para o maior nó.mero dos proble
mas, admitia uma séria de soluções. Não era teimoso, 
não era vaidoso e não se apagava à sua própria delibe
ração. Para a maioria dos assuntos, aceitava um sem
número "de boas soluções. Ele aplicava a sua vontade 
apenas num pequeno número de problemas fundamen
tais. E a[ tinha uma vontade realmente de ferro. 

Neste ponto, é que nele surge o traço fundamental da 
mentalidade do homem de Estado. Homem de Estado 
não há de ser aquele que apenas tem um grande coração, 
não há de ser aquele que apenas tem uma grande inteli
gência. O homem de Estado tem de possuir uma grande, 
firme e poderosa vontade, a vontade própria a fazer face 
às situações mais dificeis e a alcançar os objetivos visa
dos. Era dessa natureza a sua vontade. 

Mas dizia eu que a vida do Presidente Getúlio Vargas 
fõrrn.arcada pelo ideal. A grande inteligência, o grande 
coração e a grande vontade podem ser qualidades de um 
condutor qualquer de grande categoria. Nele, para 
conferir-lhe a categoria de homem de Estado, esses atri
butos foram reunidos para servir a um ideal político. 
Toda a sua vida foi posta a erviço desse ideal. 
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Poderíamos· ficar aqui longo tempo, a indicar as linhas 
mestras desse ideal: a felicidade dos trabalhadores, a uni
dade nacional, a glória da Pãtria, um sem-número de 
idéias e objetivos que hão de constituir, daquei por dian~ 
te, ·vastO campo de pesquisas e trabalhos dos biógrafos e 
historiadores. 

Nessa hora, não sabe falar da vida do Presidente Ge
túlio Vargas. Delineio, quase que por um dever protoco
lar, apenas esses traços fundamentais da sua fulgurante 
figura. 

Do que neste momento devo falar é da sua morte. Se a 
sua vida foi marcada pelo ideal, a sua morte foi marcada 
pela honra. Isto é o que deve ver, neste doloroso transe, 
o povo brasileiro. O Presidente Getúlio Vargas morreu 
pela sua honra. Assisti, nestes últimos dias, a todo o dra
lna da sua alma. Desde aquela madrugada tenebrosa em 
que sucumbiu o Major Rubens Vaz e em que um jorna
lista do nosso País fqí atingido na sua liberdade, desde 
aquela trãgica madrugada, o Presidente não perdeu a in
quietação e o sofrimento. Disse-me, a certa altura dos 
acontecimentos, que os seus maiores inimigos já eram os 
autores do atentado da Rua Toneleros. O Presidente 
porfiou, a partir dos primeiros momentos, por cj_ue os 
criminosos fossem punidos. Quis aSsumir pela maneira 
mais positiva e enérgica, a poSição_de vingador. Pouco se 
lhe dava que _os delinq_Uentes estivessem aqui ou ali. Pou
co lhe importava que a suspeita recaísse sobre este ou 
aquele. O que lhe cumpria era que os criminosos fossein 
descobertos e a fúria da justiça sobre eles recafsse. Ele 
precisava defender a Presidência de quaisquer suspeitas, 
colocando-a a serviço da justiça. 

Com o decorrer dos dias, a crise poHtica se desenhou e 
foi-se agfavarido. Não era o atentado execrável, não era 
só a tentativa de homicídio e o homicfdio consumado 
que se atirava ao rosto do Chefe da Nação. Surgiu um 
cortejo de m_isêria, que foram envenenando a opinião 
pública. Ele sentia, já agora, uma necessidade maior de 
defender a dignidade da Presidência. 

Outro dia desta tribuna, referi-me a um conceito que 
tem maior cabimento nesta oportunidade. Lembrei-me 
da lição de Bossuet, segundo a qual o Monarca do Mun
do, a Divina Profidência, quando confere a um gover
nante o poder de governar, está como que estregando-lhe 
uma comissão particular. Quem governa estâ com uma 
comissã.o da Divina Providência. Quem governa há, por
tanto, de ter no governo um tal sentimento de dignidade, 
que se levante e se enfureça e se arme, e tome a atitude 
mais áspera e punitiva contra os autores de crimes nefan
dos, principalmente contra aqueles que maculam o nome 
e ferem a força do governo. 

Vi o Presidente, nestes últimos dias, preocupado ex
clusivamente com esse lado do problema, preocupado 
com a defesa e dignidade da Presidência. 

Ainda ontem, quando às duas horas da tarde conver
sávamos pela última vez, disse-me ele que a questã.o de 
ficar no governo lhe parecia secundâria. A questão esta
va em defender a sua honra. Eu lhe disse então: .. Foi a 
atitude final deD. Pedro 1: defender a honra". Ele prose
guiu: .. Preciso defender principalmente a minha honra. 
Não posso sair daqui enxovalhado. Não posso sair daqui 
com a pecha de condescendente, com a improbidade e o 
homicídio. Não posso sair daqui com desonra. Tenho de 
aqui ficar enQuanto for necessário, para a defesa do meu 
nome". . 

Insistiu müito neste ponto. 
Invoco o "testenlunho da Divina Providência que estou 

relatando a verdade do nosso último encontro. Não sei 
como as coisas se desenrolaram nas últimas horas. At~ 
agora, conversa aqui, conversa ali, não pude ainda cons
truir o histórico dos acontecimentos da madrugada e da 
manhã de hoje, mas posso de tudo tirar uma conclusão 
inelutá.vel: o Presidente sacrificou-se pela sua honra. O 
seti gesto,--tão grave e tão claro, bem denuncia sua íntima 
verdade. A Presidência, essa comissão particular de 
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Deus, não se enxovalou nas suas mãos. Nas sua_s mãos, 
não se tingiu de sangue. Nas suas mãos, não se manchou 
com a desonestidade. 

O Senhor Lauro Lopes - Mui to bem. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Na verdade, o 

Presidente s~ sacrÍficou para que ã sua-:-hQnra não pere
cesse. 

Que maior Presidente poderã figurar na história do 
nosso povo? Quem, dentre os governantes do nosso País, 
poderã ficar acima dele? Na manhã de hoje, pela maneiM 
ra mais trãgica, pela maneira mais terrível, pela maneira 
mais espantosa, pela maneira mais incrível, pela maneira 
mais surpreendente, ele ergueu-se, ergueu-me sobre si 
mesmo, e atingiu a culminância dos maiores chefes de 
Estado da nossa História! 

Esta é a homehagem que me sinto no dever de prestar
lhe, nesta hora de dor. 

Não quero descer da tribuna sem fazer veementes vo
tos por que o Seo_hor_ Yice-Presidente da República, que 
já assumiu a chefia do governo, possa governar em paz, 
possa atravessar este tremendo momento, numa atmos- , 
feia segUra e tranquila. -

Quantos jâ me disseram ho)e que o ambiente poderâ 
envenerar-se, que os acontecimentos pOderão tornar-se 
perigosos, que a autoridade poderá entrar em crise, qUe 
os atentados poderão multiplicar-se, que as ruas poderão 
tingir-se de sangue! Não posso deixar d_e erg_1J.er daqui a 
minha voz para conclamar o povo do nosso País para a 
concórdia, para a atitude generosa e fraterna. E' preciso 
que saiamos da tragédia de hoje, sem outros- sacrificios. 
E' bem certo que, por mais pungente que tenha sidó a 
derradeira mensagem do Presidente Getúlio Vargas, por 
mais cheia que esteja da sl,la dor e re:volta, o que há nela 
de verdadeiramente central, de verdadeiramente posití
vo, de verdadeiramente culminante é o gesto pacificador. 
E' a vontade de apagame,r-to das ofensas, não diria senão 
palavras de compreensão e harmonia. 

Senhor Presidente~ é com estas expressões, a um tem
po de orde'm emocional e política, que exprimo o estado 
de espírito da maioria da Cãma.f_a dos-Deputados. (},(ui
to bem; muito bem. Palmas prolongadas. O o_rador é 
abraçado). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nobre Sena
dor Itamar FrancO, submeterei o requerimento verbal de 
V. Ex• ao plenário, desde que o art. 243 do Reginiento 
Interno só permite a suspensão da sessão nos casos de fa
lecimento de chefes de estado, do Presidente e do Vice
Presidente da República, e membros do Congresso Na
cional. No entanto, antes de submeter à deliberação do 
Plenário a solicitação de V. Ex•. desejo conceder a pala
vra aos Senadores que sobre o falecimento do eminente 
brasileiro desejam também se pronunciar. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presid~nte, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS-PA. -para enca
minhar a votação) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.: 

Um sentimento de profundo pesar desceu sobre o 
Pafs, particularmente sobre o CongreSSO Nacional, com 
a notícia do falecimento, no Rio de Janeiro, do ex
Senador_ Gustavo Cápanema, um brasileiro, ilustre por 
todas as qualidades, as mais puras e üdirnas qualidades 
que podem exomar a personalidade de um cidadão, um 
caráter. sem jaça uma cultura extensa, profunda, hu
manística, sobretudo, e uma vocação para servir, e servir 
bem, ao País. 

Nasceu no começo deste século em Pitangui, Minas 
Gerais, e fez os seus estudos em Belo Horizonte, 
concluindo-os na F acuidade de Direito na qual se graw 
duou, como um dos mais brilhantes alunos, o primeiro 

entre todos de sua turma. E cedo se distinguiu- na vida 
pública, no desempCnho do mandato de Vereador. E a_s
cendeu, sucessivamente, às mais eminenteS posições, in
clusiVe- destãcando-se, peio lonSo perfOdo de 1 i a"nos, 
corno Ministro da Educação, de 1933 a 1945. Marcou a 
sua_ atuação de maneira brilhantlssima no Ministêrio da 
Educação, não só pela reformulação total que fez desse 
grande setor da administração pública, como tambêm 
pela forma criadora como soube enfocar os problemas 
mais importantes do- ensino e da cultura, deixando o Mi
nistêrio da Educação e Cultura num plano excepcional 
no cenârio brasileiro.Grandes transformações executou 
à frente dõ Ministêrio da Educação~ 
Permito-me lembrar algumas, como a instalação do Ins
tituto de Estudos Pedagógicos, a criação da Faculdade 
de CIÇncias Econômicas, o fu~cionamento da Faculdade 
Nacional de Arquitetura, o Serviço Nacional do Patri

mónio Histórico e Artlstico e a Biblioteca Popular, atra-
. v-és do Instítuto Nacional do Livro, obras que balizam de 

maneira admirável a fecunda administração de Gustavo 
Capanema à frente do Mi_nistêrio da Educação e Cú]tu
ra. 

Em artigo publicado na Imprensa deste País, Carlos 
DrumOlid de Aildrade- procurou· fazer uin resumo da 
vida de Gustavo Capanema. E nesse resumo eu destaco 
especialmente estas duas passagens: a primeira, quando 
ressalta a sua preocupação com os problemas culturais e 
em conseqUência, o apoio à modernização do pensamçm
to artlstico bi-asileiro, corno está a demonstrar de manei
ra soberba a construção do próprio edificío em que se 
insta.lou o Ministérlç d_a Educação e Cultura, no Rio de 
Janeiro. 

No Ministério da Educação, segundo Abgar Renault, 
que cdm ·ele trabalhou vários anos, Gustavo Capanema 
,examinava tudo cuidadosaffiente, estudava com afinco, 
verificava tOdaS -as conseqUências passiveis, imaginava -
alternativas para Cada ato a realizar. FreqUentemente 
criava ·comissões de especialistas, presididas geralmente, 
por ele, para atingir a sOlução que fosse considerada me
lhor. 

Não era raro, diz Abgar RenaUlt, refe:fido no trabalho 
de _Carlos Drumond, que Capan~a fosse aiãcado por 
conservadores quC, não gostavam de Suas atitudes em re
lação à Arte Moderna, mas o Ministro, diz, não se afligia 
nem se magoava com as ct;fticas, pois era e é home sere
no, liberal, continuando sua obra de renovação. 

Ainda para Carlos Drumond de Andrade, Gustavo 
Capanema foi o maior Ministro de Edttcação e Cul_tur_a 
do Brasil. Cito. tex.tualm_ente; 

.. Não conheço capacidade igual de pansamento e 
de ação consequente, lúcida e positiva. Ao lado dis
so, um homem encanta-dor pêla modéstia e pela fi
nura de sentimentos". 

Conheci-o, Sr. Presidente, Srs. Se .adore, quando aca
dêmico de Direito participava de congresso de estudan
tes no Rio de Janeiro. Numa época em que se ensaiavam 
as primciràs -tentativas para rcdcnlocratizar o Brasil, 
mesmo assim, na audiência que nos coricedeu e-depois ão 
presidir o encerramento do Congresso da UNE, Gustavo 
Capànéma com espíri~o tolerante admitia todas as mani
festações, tocios os pronunciamentos, todas as colo
cações, feitas nem sempre com maior reflexão pelo entu
siasmo dos _jovens. mas c_om absoluta compreensão por 
parte desse notável homem público. E foi a primi:íra vez 
que tive oportunidade de avaliar a competência, o méri
to, o brilho extraordinârio da inteligência de Gustavo 
Capànema, quando no enCerramento, de improviso, pro
feriu um brilhantíssimo discurso que empolgou todos os 
jovens, todos os estudantes, e arrebatou a assistência que 
foi unânime ao aplaudf-lo. O Ministro que servia ao regi
me ditatorial, o Ministro que, durante tantos anos, esta
va à frente do Ministério da Educação, conseguia, pelo 
seu talento, pela sua inteligência e pela sua capacidade de 
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compreender, também, a mensagem dos jovens, conse
guia empolgâ-los e trasformar em êxito aquilo que pode
ria, para muitos,- ter um desfecho diferente. 

O nobre SCnador Itamar Franco referiu, c_om muita 
propriedade, ao discurso que Gustavo Capanema profe-
riu na Câmara quando do suicídio do Presidente Getúlio 
Vargas. Sirvo-me de um depoimento prestado no Coinitê -
de Imprensa do Senado, quando esta Casa se despedia de 
Gustavo Capanema, pelo Jornalista Carlos Castello 
Branco. Naquela ocasião, no discu~so que_proferiu, Gus
tavo Capanema confessou que "um dos momentos mais 
terríveis" da sua vida foi aqUele em que, como Líder da 
Maioria na Câmara dos Deputados, "vivi quando o Pre
sidente Getúlio V argas se atirou, naquele gesto dramâtiM 
co para evitar a desordem ... 

Carlos Casteiio Branco, ~eportando-se a esse episódio, 
relembrou um outro qui:- diZ tanto da competência desse 
grande mineiro: -

"Encontrei-o, recordou Castello Branco, 
--algumas horas após a morte do Presidente Ge

túlio V argas, do qual Vossa Excelência fora líder na 
Câmara. 

Repito que a imprensa reproduz, a homenagem tribuM 
tada a Gustavo Capanema no Comitê de Imprensa do 
Senado Federal. -

Perguntei-lhe como se sentiria ao receber a notí
cia ... Ao ouvir a notfcia da moite do_Presidente", 
disse Vossa Excelência "senti-me como alguêm que, 
tendo -se retirado do palco entre um ato e outro do 
espetâculo, deve se preparar para voltar à cena sem 
saber qUe papel irá desempenhar. A peça mudou". 

"Nesse dia, acrescentou o jornalista, pronunciou 
Vossa Excelência um dos mais irilportantes discur
-sos jâ prõferidos na Câmara dos Deputados, pela 
emoção, pela inteligência, pela nitidez do perfil his
tórico-· que ]be coube traçar do grande morto". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao lado dessas qualida
des de grande administrador, de tribuno, de homem de 
larga cultura jurídica, tinha também Gustavo Capanema 
uma cultura literária, humanística e filosófica muito 
mais extensa, muito mais profunda do que se poderia su
por no contacto cotidiano -com ele. Nós constãtamos a 
extensão -da cultura e do pensãmento de Gustavo Capa
nema no livro que publicou intitulado, exatamente, 
"Pensamentos", no qual, com um certo d~alento, de 
uma maneira que para alguns poderia até parecer um 
pouco fria, um pouco álgida, um pouco indi_ferente, de 
alguém que se desencantou da vida e das pessoas, Gusta
:vo Capanema dizia: 

"O grande homem, não raro, é um equiVoco". 
Esta mãxima desenganada pertence a alguêm que 
conviveu com grandes e pequenos homens na ârea 
em que mais podem ser evidenciados os traço-s posi
tivos ou negativos da personalidade a política. 

Acrescenta Carlos Drumond. _de Andrade, na_ análise 
crítica que fez, esta outra faceta da vida de Gustavo Ca
panema: -

A longa jornada de homem político levou-o a um 
ceptiCismo relativo, que dá especial sabor à firmeza 
de sua crença em valores éticos. Capanema continua 
fiel aos preceitos que devem orientar a reta conduta, 
e ao, mesmo tempo_revela sua descrença em mais de 
um ponto ~oral ou psicológico do individuo e da 
espêcie. Não cr!_ na gratidão, e sabe que os homens 
se guiam principalmente pelos seus interesses. Mas 
conserva intata a confiiitiça na protiidade, na since
ridade, na benevolência que ameniZam o curso tu-
multuado de nossa passagem pelo mundo. -

E foi exatamente com essa característica que Gustavo 
Capane-ma transitou pela vida: modesto, simples, volta-
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do mais para dentro de si mesmo, um pouco introspecti
vo, cultivando as letras, as artes, mas se transformando, 
como administ{ãdo_r, num novo Mecenas e que deixou a 
marca imperecível de sua passagem pelo Ministério da 
Educação e Cultura, como a deixou na Câmara dos De
putados, onde exerceu vários mandatos e no Senado da 
República, onde ilustrou os Anais desta Casa com traba.
lhos primorosos. 

Na galeria dos pró-homens deste _País se insere, por
tanto, a personalidade excepcional de Gustavo Capam~ .. 
ma que hoje pranteamos ... 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me concede um apar
te? 

O SR. ALOYSlO_CHAVES- ... na cC:rtezá--de que a 
homenagem que aqui se ouve nesta Casa é a mesma,_sem 
dúvida alguma, que ressoa por t_odos os quadrantes dest~ 
País. 

Ouço V. Ex•, com muitO ·praZer. 

O Sr. Lomanto Júnior- Venho juntar-me a quantos, 
nesta tarde, homenageiam a memória e Pranteiam a 
morte do grande Senador, do grande Ministro, do gran
de Deputado, do admirável político que pertenceu, per
tence e pertencerá sempre à constelação admirável dos 
estadistas mineiros. Tive o gr<inde privilégio de pertencer 
à geração que, quando nOs bancos escolares, inclusive no 
período universitário, teve como Ministro da Educação 
a figura extraordinária de Gustavo Capanema. Conheci
o depois, ambos_ militando na vida pública, e tive o privi
légio de quantas vezes recolher os seus en~inamentos, ou
vir as suas ponderações, aprender com ele o bom trilhar 
nos invios caminhos da vida pública. Homenageando 
Gustavo Caparlenla, esta Casa, nesta tarde, presta uma 
homenagem das mais expressivas, acolhendo requeri
mento do seu colega que continua a sua brilhante traje
tória nesta Casa, o eminente Senador Itamar Franco, 
acolhendo o seu requerimento, eu me reservo, Sr. Líder 
Aloysio Chaves, para na oportunidade da homenagem 
que, por certo, esta C:iS:f viii prestar a essa grande figura, 
acrescentar ainda algumas palavras de homenagem e de 
saudade à figura inesquecível, marcadamante inesquicf
vel, na História do Brasil, de GustaVo Capartema. 

O SR- ALOYSIO CHAVES~ O aparte do nobre See 
nador Lomanto Júnior completa a hamenagem que se 
presta a Gustavo Capãnema. gradeço a V. Ex• a contri
buição que traz ao meu discurso porque, na realidade, V. 
Ex• está.. como todos nesta Casa, exaltando a figura de 
um eminente brasileiro. 

Esta a razão, Sr. Presidente, pela qUal subscrevemos, 
com muita honra, o requerimento rlo nobre Senador Ita
mar Franco, a quem, nesta Casa, prestamos também a 
nossa solidariedade e a nossa homenagem, no momento 
em que o desaparecimento de Gustavo Catiãnema atinge 
Minas e também o Brasil. 

Estou certo de que a Nação Brasileira, atrav~ desta 
Casa e da· Câmara dos Deputados, há, em nome do povo 
brasileiro, de tributar as mais altas e merecidas homena
gens a tão inclíto cidadão. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA. Pronuncia o se
guinte discurs_o. Sem revisão do orador.)- Sr. Prc;sjden~ 
te e Srs. Senadores~ 

Possivelmente, após os brilhantes discursos proferidos 
pelo Senador Itamar Franco e pelo Senador Aloysio 
Chaves, seria desnecessâria a minha modesta palavra. 
Ocorre, entretanto, que talvez seja eu, neste momento, 
nesta Casa, o único que por longos anos conviveu com 
Gustavo Capenema, quer na Câmara dos Deputados, 
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quer no Senado Federal. Pude assim, no Parlamento, 
continuar a mesma admiração_que eu já trazia _de_antes 
chegar a esta Casa. Trazia pelo conhecimento da ex
traordinária _obra -cultural e educ_acional, realizada no 
Minist_ério da ~ducaçào, pelo grande brasileiro que aqui 
chegar no fut&or da sua mocidade, com nãÕ mais de trin
ta c; poucos anos, e tendo como um dos seus antecessores 

--imediatos a figura de Francisco de Campos, creio eu, o 
fu_nda_c;l.o_r_ou o Primeiro-Ministro da Educação no Bra-
sil. 

Mas, Gustavo Capanema vinha de Minas, trazendo 
aquela mesma._ base de cultura e de humanidades, que 
tanto tem marcado os seus homens públicos. De forma 
que, ao chegar ao_ Ministério que Ocuparia p-or tão lOn
gos anos, dando-lhe brilho invulgar, cercado de outras 
grandes figuras - e aqui lembro Carlos Drummond de 
Andrade e Abgar Renault - pôde dar ao Ministério 
uma posição verdadeiramente singular na vida brasilei
ra. Não apenas em relação à educação, onde talvez as 
suas posições, as suas idéias tivessem sido bastante polê
micas. Acredito, entretanto, que foi sobretudo no terre
no da cultura onde mais se marcou a personalidade do_ 
Ministro Gustavo Capanema. Aí, a sua marca é real
mente indelével e insubstituível. Imbuído pelas idéias 
modernas, pelo modernismo do seu tempo, ele realmente 
se tornou quase um necenas da vida cultural do País, aju
dando, animando, estimulando, protegendo to~os aque
les grandes talentos do seu tempo que despontavam no 
Brasil, m:is que ainda não tinham conquistado o lugar 
que hoje têm no painel da nossa_yida cultural. 

Bã:stari~iembrar, -Sr. P~~id~~ie, que naquele Prédio 
tão singular, tão marcan~e_na arquitetllra brasileira. rea
lizado sob a inspiração de Gustavo Capãnema, deixou 
ele aqueles admiráveis peinéis de Portinari, que ainda 
hoje admiramos, que ainda hoje sçrvem P:ara nos dar ide
ia do que foi realmente o talento artístico, o bom gosto 
de Gustavo Capanema. Mas não se limitou a isso; é ele, 
com Rodrigo de Melo Franco, o verdadeiro criador do 
Património Histórico Brasileiro, numa época em que 
não dâvamos a atenção que hoje se dá ao património 
artístico e cu1tura1 do nosso passado. Gustavo Capane
ma, entretan_to, teve a visão- do estadista, sentindo que 
era hora de preservar aquilo, que para o futuro ia dar 
iealmente a Cida brãsileiiO a idéia dã grandiosidade do 
seu passado. ~ por isso que temos Congonhas, não ~ por 
ac8.so, é pela preservação que lhe foi dada-pelo-Patrimó
nio Artísiíco Nacional a cuja frente; querei destacar, se 
assinala a figura admira vel de Rodrigo de Melo Franco. 
Cercado desses auxiliares, Sr. Presidente, Gustavo Ca:pa
nema realizou obra extraordinária, preservando para o 
futuro as belezas e as grandezas do nosso passado. E ao 
dexiar o Ministério, por ocasião da deposição do Presi
dente Vargas em 1945, viria ele para o Partemento: en
tão, ·mostraria aqui uma Dova faCe da sua radiosa perso
nalidade, era a face do orador, do congressista, do esta
dista. Alguns episódios já foram aqui oportunaniente 
lembrados, quer pelo Senador Itamar Franco, quer pelo 
Senador Aloysio Chaves. Deles fui testemunha. Lembro
me, com emoção, do que foi O grande discurso, o· ex
traordinário discurso que gustavo Capanema, depois de 
proferir, teve um delíquio, teve que ser socorrido pelos 
médicos tal a emoção que dele se apoderara ao falar de 
Gçtúlio Vargas, o seu Li der, o seu chefe ao longo de 15 
anos, se não estou enganado. 

Mais tarde haveria ele de brilhar na Constituinte de 
46, como brilharia em 1954 como Líder; em 1955, por 
ocasião_da_d_eposição ou da cassação ou iffipedimento
que nome tenha - do Presidente da Câmara Carlos Luz. 
Naquele momento, realmente, se tratava de um debate 
do mais alto porte, da maio1· grandeza, da maior respon
sabilidade, e GustavQCapanema corria Líder do Gover
no e piirtidárió de que se entregasse a Presidência a Ne
reu Ramos, proferiu realmente uma das suas mais belas 
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orações_. Assim, Sr. Presidente, toda a vida parlamentar, 
toda a vida de Ministro de Gustavo Capanema foi mar
cada pelas realizações maiores, pelas realizações admirá
veis que podem fazer a glória de um homem e fazer o or
gulho de uma geração. 

Eu, Sr. Presidente, modestamente, me orgulho de ter 
pertencido à geração de Gustavo Capanema. 

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Ouço o aparte do nosso emi
nente colega. 

O Sr. Aderbal Jurem.a- Senador Luiz Viana, estava 
no meu gabinete quando ouvi a voz do baiano ilustre, la
mentando o desaparecimento dessa figura Impa:r da polí
tica e d~ cultura b_rasileira: Gustavo Capanema, que co
nhecemos de perto, como parlamentar, como Ministro 
da Educação, como estadista que era, pertence aquela 
geração de, Mil_ton Qe_ Campos, Pedro Aleixo, Nestor 
Duãrte; Aliomar Baleeiro, tão íntimos de V. Ex•, peta 
sensibilidade· e pela itiieligência. Por isso é que Pernam
bucO aqUi preSente, evocando a figura de Gustavo Capa
nema, presta, através das suas palavras, ilustre Senador e 
historiador brasileiro, a sua homenagem a Gustavo Ca
panema, que soube sempre, nesta Casa, se conduzir com 
uma atitude de estadista, -}arriaiS- cõirietendo vilanias, 
porque em toda a sua vida o que norteava Gustavo Ca-
panema era, sem dúvida, o bem público. Neste instante, 
temos que citar Gustavo Capanema como exemplo das 
novas gerações - um homem de espírito público admi
rável. 

O SR. LUIZ VIANA- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
que ta~to enaltece meu discurso. 

Mas ao concluir, Sr. Presidente, desejo dizer à CaSa, a 
V. Ex• e aos meus colegas. que por mais que me curve, 
por mais que seja respeitoso ao Regimento Interno, acre
dito que hã momentos em que fatos maiores, aconteci
mentos má.ioreS fazem -com qUe poilhamos urri pouco o 
Regimento Interno de lado para prestar realmente ho
menagem eXcCiJdOiial, não é uma homenagem de todo 
dia, não uma homenagem que prestamos a todos os cole
gas, mas uma homenagem que prestamos a um brasileiro 
verdadeir@leJ!t~ excepcional, e por isso tem direito a 
uma homenagem tamb~m excepcional desta Casa. 

-~ra_ o que ~_tinha a_ dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre- Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Senl reviSãO do orãcTO[.)- Sr. -Presi
dente, Srs. Sei1ãdores: 

Falou o eminente Senador Itamar Franco em nome de 
Minas Gerais e acredito, também, em nome da Aliança 
Democrática; falou o nobre Líder Aloysio Chaves em 
nome do Partido Democrático social; falou o nobre Se
nador Luiz Viana, com certeza, em nome da Cultura e da 
inteligência brasileiras. Desejo em meu nome particular, 
Sr. Presidente, dizer uma palavra de afeto e de saudade a 
Gustavo Capanemã. 

Há muitos a:nos, ao chegar ao ginâsio do Crato, para 
cursar o quinto ano de ginásio. tive uma surpresa: 8 que 
ao findar o ano anterior, o Ministro da Educação havia 
adotado medidas e providências no sentido de fazer uma 
reformulação na política educacional do País. Em conse
qUencia, ao t"empo eni que cursava o 5• ano. fai:ia concO- -
mitante o primeiro ano cientifico. E também, naquele 
ano, tive-notícia de que o Ministro da Educação respon
sável por essa reforma chamava~se Gustavo Capanema. 
Foi o meu primeiro contato com o homem através de seu 
nome. 

Alguns anos mais tarde, precisamente em 1971, ao 
chegar ao Senado Federal, fui designado para compor a 
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Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, 
na primeira reunião daquele colegíado, tive a maior 
emoção nesta Casa e uma das maiores da minha vida. 
Coincidentemente, seD.tado disáetamente numa das c-a~ 
deiras da Comissão de ConstituiçãO e -:JUStiça, olhei pãfa 
a minha direita e estava sentado MfltonCampos.- O priw 
meiro choque! E não refeit~ ainda dO-Choque inicial, 
virei-me para a esqueida, e estava sentado exatamente o 
grande Senador Gustavo Capanema. 

Durante oito anos, convivi nesta Casa com Gustavo 
Capanema. Moradores do mesmo bloco, apartamentos 
vizinhos, constantemente nos visitávamos, e muitaS ve
zes, fomos juntos, os di os casais, à missa domingueira da 
Igrejinha da 308. Cada vez que me encontrava com Gus
tavo Capanema e com ele conversava, aprendia alguma 
coisa, algo de útil e de importante na minha vida. Devo 
muito à sua experiência e à sua amizade. Hoje., nesta ho
ra, lamentando o seu falecimento, quero também 
prestar-lhe a minha homenagem, homenagem nascida do 
coração e que ê, exatamente, -prestada à cultura, à inteli
gCncia, ao companheirismos e sobretudo, à bondade de 
gustavo Capanema. 

O Sr. Jofge Kalume - permite V. Ex• um aparte? 

O SR- HELVIDIO NUNES -poisnão. Tem V. Ex• o 
aparte. 

O Sr. Jorge-Kahnite- Nobre Senador, depois da ini
ciativa do eminente e dinâmico Senador por Minas Ge
rais, nosso estimado colega Senadoi Itamar Franco, que 
teve a apoiá-Ia o Senador Aloysio Chaves em nome do 
PDS, secundado Pelo Senador Luiz Viana, inclusive os 
apartes dos colegas Benedito ferreira. Aderbal Jurema e 
Lo manto Júnior, quero, também, em nome do pequeni
no Estado do Acre, participar desta- homenagem das 
mais justas que se presta à memória de; Gustavo_ Capane
ma. Quando se fala em GustaVo Capanenla, vêm à nossá 
lembrança fatos dos mais relevantes da nossa história 
contemporânea, como o de 1945, como o de 1954 e, por 
último, o de 1961, principalmente dé'ste, quando a inteli
gência sublime de Gustavo Capanema, coril a sua taril'-
bém sensiblidade politica, contribuiu para contornar 
uma situação das mais difícieis atravessadas pela nossa 
Pátria. Segundo me cOnsta, foi de Gustavo Cap<~.nema 
que partiu a idéia do sistema parlamentarista para se gfa
zer respeitar a Constitução então vigente. Ao falarmos 
em Gustavo CaJ)anema, esta:i:nos falando do Brasil em 
seu todo, e o seu desaparecimento representa um vâcuo 
empreenchível quer no campo da cultura, quer no campo 
do direito, (iuer no campo da- politica, em que ele sCIDpre 
soube se sobressair graças, como disse inicialmente, _a 
sua inteligência inigualável. Tçm v. Ex• e os demais cole
gas, a minha solidariedade e a solidariedade do povo 
acreano, mesmo porque também, Gustavo Capanema, 
ainda como Deputado, muito contribuiu para a transfor
mação do antigo Território em Estado, projeto do seu 
saudoso parente e meu inesquecivel líder e amigo José 
Guiomar dos Santos. Muito obrigado ii V. E• 

O SR- HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Jorge 
Kalume, agradeço a contribuição que V. Ex• traz às pa
lavras que ora profiro. Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
concluo reafirmando que dentre ao grande e extraordi
nário volume de qialidades que destacavam,_a personali
dade inconfundível de Gustavo Capanema, escolhi para 
homenageá-lo exatamente aquela que, no meu entender, 
representa o mais eloq•ente senão o mais puro dos senti· 
mentes, que é a bondade. Muito obrigado.(M ui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDS.:MG. Pronun-. 
cia o seguinte discurso. Sem revisãÓ do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 
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O Senado Federal recebe com tristeza a noticia do pas
samento do grande Senador Gustavo Capanema. Minas 
Gerais e o Brasil P~rdem com isso um pouco de cada um. 

O meu E'stadO;--Minas Gerais, já trouxe- a esta Casa, 
pelas p-a:Iavrãs dO nobre colega, Senador Itamar Franco, 

-o sentimento e a angústia por ter perdido um dos seus fi
lhos mais brilhantes, 

Não tive a _ventura de conhecer o Senador Gustavo 
Capaitema, mfnha geração não é a mesma dele. No en
tanto, os holnens áa minha geração, Sr. PresideJlte, Srs. 
Senadores, aprenderam a admirar, desde a mais tenra in
f'ancia, o gi'ande homem que foi Gustavo Capanema. 
Muito jâ sC: disse hoje sobre os atributos_ pessoais, políti
cos, moraiS; littelectuais, do homem de -letrá"s que foi o 
Senador Gustavo Capanema, nesta Casa. 

Solicito à Presidência faça constar dos Anais da Casa 
·a biografia, publicada hoje no Jornal do BrasD, e assina
da pelo eminente Jornalista António Carlos Villaça, que 
é um espelho da vida e da obra do imortal mineiro e bra
Sileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M_uito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AL
FREDO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

UM POLITICO QUE NASCEU COM O SÉCULO 

Gustav~ Capanema era filho de Gustavo Capanema e 
D. Marcetina Júlia de Freitas Capanema. Nasceu a IOde 

-agosto de 1900, no arraial de_ Santana do Onça, Municí
pio de Pitaitgui, Minas. 

Foi para Belo Horizonte a 4 de março de 1914, matri~ 
Colado no Colégio Azeredo. Era um rapazinho muito 
alto e muito magro. Em 1916 e 1917, foi aluno do Colé
gio Arnaldo, em Belo Horizonte. Com a declaração de 
guerra do Brasil à Alemanha, em 1917, novembro, foi o 
Colégio fechado, depois de invadido por estudantes e 
professores da Faculdade de Medicina, em oposição aos 
padres alemãs, da Congregação do Verbo Divino. 

Com o fechamento do Colégio ArnaldO, numa espécie 
de neurose coletiva, foi Cã.panema para o Ginásio Mi~ 
neiro, onde concluiu brilhantemente os estudos secun
dãrios, em dezembro de 1919. 

Matriculou-se em 1920 na Faculdade de Direito de 
Belo Horizonte, onde se diplomou a 24 de dezembro de 
1924, aos 24 anos de idade. 

Foi para Pitangui advogar. Exerceu o magistério na 
Escola Normal e entrou para a política na qualidade de 
vereador à Câmara Municipal de Pitangui. 

Salientou-se logo como grande orador. Não mais sai~ 
ria da política. Seria sempre político. Diiia meSmO que 
era apenas uma c-oisa: político. E outra não queria ser. 
Quando Getúlio o quis faze"r Ministro do Supremo, não 
aceitou. Preferia continuar na politica. 

Em 1930, era o Chefe de Gabinete do Presidente Ole
gário Mac_iel, de Minas, no Palácio da Liberdade. Em 
novembro, foi nomeado Secretário do Interior de Minas. 
Levou para o seu gabinete o grande amigo de mocidade 
Carlos Drummond de Andrade, inseparável confidCI_lte_e 
cons.elheiro. 

Com a-morte do Presidente Olegário Maciel, em 1933, 
foi interventor Federal em Minas. A disputa Francisco 
Campos - Virgílio Melo Franco - GUstavo Capãnema 
era no fundo uma projeção da disputa federal entre Flo
res da Cunha e Oswaldo Aranha. Venceu em Minas Be
nedito V aladares, que Getúlio Vargas criou como so
lução ines~erada. 

Capanema ressentiu-se. Fof sua primeira grande_der-" 
rota. Apeado da Interventoria pela nomeação de Benedi
to, recebeu como uma fonna de consolaçã-o o cargo· de 
ministro _de estado da Educação e Saúde, em 1934. Com 
trinta e quatro anos_estava no Rio de~aneiro. ~9 cent~o 
óos acontecimentos, como ministro de G~túlio.Vargas. 

Tiouxe com ele C-arlos Drummond de Andrade. que 
foi seu chefe de gabinete. 
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De 1934 a 1945, foi Ministro da Educação. Prímeiro, 
sob o regime constituCío"ria.I, o da Carta de Julho de 34. 
Depois, durante os oito_ anos da ditad.ura estadonovi~ta. 

Foi" depois DeputadÕ Federal por Minas, líder do Go
verno, constituinte ein 1946, ministro do Tribunal de 
Contas da União, Senador. Terminou a carreira como 
Senador da Repúbl_i_ça em Brasília, em 1979, quando 
proferiu um dis~~_rso de intensa melancolia, a sua despe
dida da política. 

Homem frágil, com problemas pulmonares, residiu 
inicialmente no Rio n_pm próprio da U ni_ão, em Painei
ras. O gabinete do ministro era na rua Álvaro Alvim, até 
que se con.struísse o novo edificio na Esplanada do Cas-
telo, s6 inaugurado no fim 4o s_~u período, em 1945. 

No entanto, esse homem de sa6de delicada, magro e 
um_tanto tímido, soube realizar como Ministro da Edu
cação uma grande obra nacional, de dimensões perma
nentes. 

Entre todos os numerosos e importantes serviços que 
Gustavo Capanema prestou a Minas e ao Brasil, sobrele
varia a sua atuação como Ministro da Educação de V ar
gas. FOi propriamente o Ministro da Cultura. O nosso 
primeiro Ministro da Cultura. 

Foi refonnador do nosso ensino, o criador das facul
dades, o modernizador da nossa cultura. Este o seu gran
de título de glória. Foi o portador da mensagem moder
nista, em termos nacionais, em dimensões federais. Cha
mando Carlos Drummond para a chefia do seu gabinete 
e se fazendo assessorar por homens como Mario de An
drade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Augusto 
Meyer, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Cândido Portina
ri, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, imprimiu um rumo 
novo, no sentido moderno à vida cultural brasileira. 

Ergueu no Rio o edificio esplêndido do Ministério da 
Educação. Audácia impressionante, que foi o começo da 
nossa revolução -·em matéria de arquitetura, escultura e 
pintura. E dessa união das três numa obra de arte de 
construção foi ele, assim, o pioneiro, entre nós. 

Teve sempre um entusiasmo profundo e difusivo, que 
sabia comunicar aos auxiliares. 

Esse edificio do Ministério da Educação foi cantado 
por Vinicius de Mõrais -num poema chamado Azul e 
Branco. tendo o poeta tomado como seu mote a defi
nição de Pedro Nava- .. Concha e Cavalo Marinho", 
com que o f~turo memorialista_:1audara o módulo. 

Sem o edificio do Ministério da Educação, não seria 
passivei de fato o monumental conjunto da Pampulha, 
em Belo Horizonte, nem b prodígio do Planalto, o mila
gre do Cerrado, que ê a cidade de Brasilia, criação de 
Juscelino. 

O. prêdio de Capanema deflagrou o processo revolu
cionário:-Foi o infcio do Brasil novo. 

A pençtração aguda de Capanema, diante do Direito, 
~ compreensão da filosofia do Direito, o seu íntimo e 
meticuloso conhecimento dos problemas de ordem jurí
dica, tudo fizera_ que a -sua preocupação de estudante em 
Minas fosse a preparação de um futuro grande advoga
do. Até a orató_:çia o beneficiava a esse respeito. Seu bom 
gosto inato, seU espí!itO ~de esteta, a- imerisa Capacidade 
de leitura, o conhecimento das questões de literatura, 
tudo tambêm rev~lava, na fase de formação, Ú~ homem 
de letraa._ Um crítico, um ensaísta. Não foi nem mestre 
do DireifO, nem escritor. Mas levou dessas atividades in
telectuais, que poderia ter honrado, a marca de superio· 
ridade que tanto o distinguiu na que o dominou a vida 
inteira: a paixão política. 

Na política, atravessou a vida, cem tudo deixou o to
que original da sua modernidade., _a vinculação geracio
nal que teve com os movimentos de renovação dos anos 
vinte. Capanema _ tr()l!X.e o modern!s_mo _para o prímeíro 
plano da vida nacional. 

_O faÍo fund?~eittal. da sua vida foi este. O periodo 
mais importante do seu destino foi o de ministro da Edu-
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cação, entre 1934 e 1945, na plenitude das suas forças. 
Foi um giande miriistrO-:- Foi o niaior ministro da Edu
cação· que o Brasil jâ 1eve. 

Seus amigos, sua geração intelectual foi o grupo do 
bar Estrela, em Belo HorizOnte- EmOio Moura, Gabriel 
Passos, João Alphonsus, Milton Campos, Pedro Nava, 
Cyro_ dos Anjos, Abgar Renault, Carlos Drumrnond de 
Andrade. 

Foi fiel ao espírito renovador dessa geração literáriã:, 
em que e integrara. Podemos dizer que Capãnema foi 
uma vocação puramente intelectual que a política rou
bou à literatura. 

Os dois grandes intelectuais que Minas deu a Getúlio 
Vargas foram Francisc-o Campos e Gustavo Capãhemã. 
Cultura e politicã neles se uniam. Foram eles os grandes 
espíritos do Estado Novo. Aliavam estranhamente rea
lismo e romantismo. 

Gustavo Capanema foi um orador consumado, um 
dos quatro ou cinco maiOres rifàdores do seu tempo no 
Brasil, um João Mangabeira, um Otávio Mangabeira, 
um Carlos Lacerda, um António Vieira de Melo. Capa
nema era um orador excepcional. GoStaVa de improvi
sar. Sabia improvisar. Porqu improvisava com toda a 
alma, com todo o fmpeto, como se pusesse a vida no dis
curso. Tinha uma eloqUência a um tempo grandiosa e 
contida, sóbria. · 

Seus discursos, longos, eram ditos com uma espécie de 
paixão; como se no discurso afinal encontrasse a suara
zão de viver. Era um orador completo. O discurso que 
fez na Câmara Federal, em 24 de agosto de 1954, como 
líder do Governo, sobre o suicfdio do Presidente Getúlio 
Vargas, foi o ponto mais alto e dramãtico da sua ora
tória. Falaram um depois do outro Gustavo Capanema e
Afonso Aririos, líder da minoria. 

De Getúlio Vargas disse tudo, disse o essencial neste 
belo discurso quase patético, em que falavam com elo
qUência torrencial o político; o antigo ministro, o -depu
tado, o intelectual, o artista, o amigo, o íntimo -colabora
dor de muitos anos. Deu de Getúlio o· retrªto perfeito e, 
todavia, isci:nto, equilibrado, harmonioso. E observou: 
.. Era o homem dos grandes conjuntos e não dos porme- _ 
nores". 

Capanema também for o Uder dos grandes conjuntos, 
das grandes sínteses, dos paineis, dos afrescos, dos mu
rais muito amplos, como os do Portinari, para Queni fOi 
um Mecenas lúcido, como o foi para Villa-Lobos. 

Teve o senso do povo. Levou Villa-Lobos para o estã
dio do Vasco, nas primeiras grandes exibições .de canto 
orfeôliico da História do Brasil, Uniu música e povo, 
através do gênio de Villa-Lobos. 

Fez em 1942 a refonna geral do ensino. Getúlio Var
gas o apoiava. O Padre Franca foi o grande inspirador 
dessa reforma, feita SOb a inspiração do Ratio Studiorum, 
dos Jesuítas, isto é, do humanismo. Acusado_ de elitista __ 
por causa disso, poucos homens tiveram como Capane
ma o senso do povo, a intuição do povo. 

Foi um humanista. E quis imprimi! à sua reforma um 
cunho humanista, de primazia dos valores propriamente 
intelectuais. Era curioSo cOmo_ Capanema sabia unir em 
si o moderno, a que foi sempre fiel, e o eterno, a vocação 
humanística, o gostõ dos estudos clãssicos, a volúpia do 
latim. 

O discurso que fez na Câmara Federal quando da 
morte do Padre Franca, em 1948, dã bem a medida do 
seu equilíbrio, do seu humanismo essencial. Sendo um 
moderno ·e ·até um modernista, valorizava a formação 
clãssica e sabia unir uma grande parâbola Virgfiio e Jor
ge de Lima. 

A Igreja foi Uma preSeriça na SUa vída. Duas personali
dades o influenciaram profiui.damente, e decisivamente 
-Getúlio Vargas e o Padre Franca. Foi graças a Gusta
vo Capanema que-o Padre Serafim Leite pôde publicar 
os tomos alentados da sua vasta História da Companhia 
de Jesus no Brasil. E foi pOr SUgestão de Capanema que 
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o Padre Franca traduziu o Ratio Studiorum; o método 
pedagógico dos Jesuítas. 

Getúlio Vargas o admirava imensamente, mas parecia 
não levã-Io muito a sério, exatamente pelo que havia de 
finamente intelectual em Capanema, que ao gaúchO pa
receria utóPicO õo."sonhãdor. Mas Capanema não foi um 
irrealista.. Foi um ~dministrador preciso, exato, e soube 
cercar-se de uma equipe excepcional. Carlos Drummond 
de Andrade foi seu chefe de abinete. 

Prestigiou homens como Manuel Bandeira, Murilo 
Mendes, Tristão de Athayde, a quem recebera ainda em 
Belo HorizOnte, como. -secretário _do InteriOr, graças· a 
Carlos Drq_m_mpnd. Ao fundar-se a Universidade Católi
ca do Rio, em 1940, fez Capanema um meinorável dis
curso sobre o sentido da cultura, logo depois de terem fa
lado Tristão de Athayde, Leonel França e Afonso Pena 
Júnior. 

Corno p'olítico, teve sempre o senso da cultura. Foi um 
estadista a serviço da cultura. Ao promover a série de 
conferências Nossos grandes mortos, na dêcada de 30, 
comprazia-se em falar, resumindo numa síntese signifi
cativa o que fora dito peta cOnferencista, e sabia faZê-lo 
com espírito a um tempo literãrio, filosófico e- político. 
Ele foi a fuSão rara desses três espíritos. Soube conciliar 
a política e as letras. 

Antonio Carlos Villaça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A solicitação 
de V. Ex• serã atendida. Serã inoorporado ao seu discur
so o trabalho mencionado. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS-SE, Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Creio ··que não seja demais uma palavra em homena
gem a Gustavo Capaherri.a. Ontem à noite, através dos 
meios "de comunicação, a Nação tomou conhecimento 
~do desaparecimento dessa figura singular que preencheu, 
durante décadas, o mundo cultural e político brasileiro. 

Gustavo Capanema, Sr. Presidente, nascido nã virada 
~este sécUlo, pei-úmceu a uma dãS geni.ções mais férteís 

-da inteligência- mineira, da qual participou Mflton Cam
pos, Abgar Renault, Carlos Drummond de Andrade, 
João Alphonsus, Pedro Aleixo, Pedro Nava e tantos da
queles chamados intelectuais da Rua Bahja e que tive
ram importância fundamental na modernização da cul
tura e da arte brasileira. 

Sr. Presidci:nte,- conheci Gustava Cãpanema ainda 
quando estudante, representando, -como o Senador 
Aloysio Chaves, a delegação baiana ao VII Congresso 
Nacional doS-Estudantes, congresso feito na ilegalidade, 
na clandestinidade. 

Ministro da Educ~ção" e Saúde de então, Gustavo Ca
panerna procurOU conciliar as forças autoritárias, que 
queriani impedir o encontro dos estudantes brasileirOS 
no Rio de Janeiro e, naquela oportunidade, levou a dele
gação baiana à presença do Presidente da República. Ti
ve, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, uma grande 
emoção. Pela primeira vez, vi diante de mirO a flgúra de 
Getúlio Vargas e assisti também, no Rio de Janeiro, no 
Automóvel Club, ao renascer da democratização em 
nosso Pais. 

Foi através desse eminente Ministro cjue a gerà.ção de 
então pôde respirar ares da redemocratização do nosso 
País. 

Fui, também, Sr. Presidente, produto da reforma edu
cacional de seu tempo. Ele, em 1942, fez a nova Lei Or
gânica do EnSino Secundãrio, Comercial e Industrial do 
Brasil. Foi ele quem estruturou os cursos através de 
séries.e_criou o chamado curso complementar, que dava, 
após o gÍnãsio, a divisão em aptidões para aqueles que 
quisessem seguir Engenharia, Ciências Médicas ou Ciên
cias Jurídicas. 
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Foi, sem dúvida alguma, creio eu, o Primeiro Ministro 
da Cultura no Brasil. Ele, sim, foi o incentivador da arte 
moderna no Brasil, o homem que trouxe o grande arqui
teto "francês Le Corbusier, autor do projeto do Palâcio 
da Cultura, que fez com que nascesse no Brasil a primei
ra arqilitetura genuinamente naCional, através do gênio 
dos dois grandes arquitetos, Oscar Niemeyer e Lúcio 
Costa, que foram os executores do projeto, sem dúvida 
alguma, a grande obra de arquitetura do Rio de Janeiro, 
hoje no Palâcio da Cultura. 

Fui seu contemporâneo na Câmara dos Deputados. 
Vivia distante dele, mas via a sua participação nos mo
mentos mais dlffcieis do _desenvolvimento da polfticà 
brasileira. 

Foi sempre um conselheiro permanente das lideranças 
nas horas críticas do nosso processo polfüco. 

Foi ele o homem que conciliou, na madrugada da pos
se de João Goulart, o encontro entre Raul Pilla, Nelson 
Carneir_o, Senador hoje, autor do substitutivo, que le
vou, naquela madrugada à implantação, em carâter ex
periffientãl no Brãsil, do sistema parlamentar de Gover
no. 
- Acho que Gustavo Capanema teve muito da cultura 
européia, de um professor oriundo de Londres. Não di
tia _que foi um político militante, mas um grande confe
rencista da politica, prestou grandes serviços à nossa cul
tura polftica, através de seus discursos. Era, sem. dúvida, 
uma paladino das idéias democráticas. 

Tendo servido a todos os sistemas e ~imes de gover
no, herdpu, de certa forma, o talento e o gênio do seu 
conterrân_eo Bernard de Vasconcelos que, tendo sido li
beral e conservador, diria, sempre mudou de posição, pe
las circunstâncias, pois o seu grande objetivo era servir à 
Pãtria. 

Morreu, ontem, Capanema. A Nação perde o homem 
responsável pela preservação da memória nacional; o 
homem que criou o SESI, que criou o SENA C, que criou 
vãrias instituições de curso mêdio no Brasil, mas, sobre
tudo, um homem de cultura, cujo acervo estã entregue, 
hoje, à Fundação "Getúlio Vargas" e que, tenho certeza, 
ficará para sempre como exemplo e paradigma das ge-

- rações brasileiras.. 

Quero neste instante, em nome do meu pequeno Esta
do, trazer a solidariedade, o apoio ao requerimento subs
crito pOr todos 9s Senadore; às homenagens que o Sena
do "faz a GUstaVo" Capanema ao seu Estado e a Nação 
brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Coloco em 
votação o requerimento apresentado pelo nobre Senador 
Itamar Franco, devidamente subscrito, para íilserção, 
em ata, do voto de profundo pesar, apresentação de con
dolências à famflia e ao Estado e, ao mesmo tempo, sus
pensão da sessão. · 

Em votação o -requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O Sr. Aloyslo Chaves- -Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• tem a 
palavra. 

O SR. ALQYSIO CHAVES(PDS-PA. Como Uder) 
-Sr. Presidente, apenas para declarar a V. Ex• que em 
carâter excepcional, em se tratando, como foi acentuado, 
de um brasileiro ex;cepcional, demos nosso assentimento 
à suspensão da sessão. 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder, para uma breve comunicação, na mesrila li
nha do Senador Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex! tem a 
palavra. 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB-MT. Como 
Uder.)- Sr. Presidente, o PMDB, por meu intermêdio, 
diante da figura excelsa que ora desaparece, solidariza-se 
com o requerimento para a suspensão da sessão de hoje. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa se as
socia às manifestações de pesar aqui pronunciadas, em 
homenagem à memória do eminente brasileiro Gustavo 
Capanema. Homem público da mais larga projeção na 
vida nacional, tendo exercido funções e missões as mais 
diversas nos planos dos Poderes Executivo e Legislativo, 
a obra de Gustavo Capanema desdobrava-se em reali
zações objetivas em favor da educação, do ensino e da 
cultura, como tambêm em pronunciamentos que mar
cam páginas destacadas da vida parlamentar brasileira, 
conforme os Srs. Senadores bem souberam registrar, re
memorando aqu-elas intervenções do Senador e do De
putado Gustavo Capaneffia,- eni nlOinentos os mais im
portantes da vida polítiCa-do País. 

Todos nós, de certo modo, somos produto daquelas 
medidas tomadas por Gustavo Capanema quando Mi
nistro da Educação. 

Aqui, foi assinalado pelo emineiiti: Senador Aloysio 
Chaves, o seu primeiro conhecimento como Ministro, 
indo ao Rio de Janeiro, num simpósio de estudantes. Eu 
me recordo também de que, ainda estudante no Rio de 
Janeiro, em 1932, era Gustavo Cap"ari.eiitil-liqueli:-quejâ 
pontificava neste MinistériO. Mais tal-de, proprietário, 
dirigente de um estabelecimento de ensino,_ tomei conhe
cimento das profundas transformações por ele dadas ao 
ensino e à educação, através da Lei Orgãriica de 1942; a 
instalação, comO aqui foi destacado pelos Srs. Senado
res, de obras de profundo caráter cultural e de preser
vação da memória nacíoilat, como o Instituto de Estudos 
Pedagógicos, o Instituto Nacional do Livro, e o Instituto 
do Património Histórico e Artístico Nacional. 

Todas essas realizações de Gustavo Capanema, atuan
do na área das realizações objetivas do Poder Executivo, 
como as suas intervenções parlamentares em· instantes 
importantes da vida nacional mostram, de fato, que a 
Nação e, particularmente, o Estado à e Minas Gerais, 
tem porque chorar hoje a perda desse grande brasileiro. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Presidên· 
cía, antes de encerrar a presente sessão, designa para a 
ordinária- de amanhã a Segriíilte · 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 4, de 
1985, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves, Nelson 
Carneiro e Roberto Sáturnino, solicitãndo;- nos termos 
do Art. 371, alínea .. C", do RCgimento Intériio, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n~' 218, de 1984 ~ 
Complementar, que cria o Estado dõ Tocaritins e deter 
mina outras providências. 

2 
Votação, em turno único, do Requerimento n" 7, de 

1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando 
a Constituição de Cotnissã.o P:irlamentar de InQuérito 
destinada a investigar e analisar as causas que determi~ 
naram a intervençã.o no Bancos Sulbrasileiro S/ A e no 
Banco Habitasul SJ A. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 9, de 
1985, de autoria dos Senadores Humberto Lucena, Nel
son Carneiro e-Carlos Chiarelli, solicitando, nos termnos 
do~ art. 371, alínea C, do regimento interno, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n~' 163, de 1984, quere
voga o Decreto-Lei n~' 1.284, de 28 de agosto de 1973, 
que declarou o município de Anápolis de interesse da Se
gurança nacional. 
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4 
Votação; em pr'imeiro turno, do Projeto d~ Lei do Se

nado n~' 22, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dis
- põe sobre ei!qu-a-dramento de professores colaboradores 

e auxiliares de ensino e dá outras providências, tendo 
Pareceres, sob n~'s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade, e, no mérito, favorável, e 
-=- de J!:ducaçilo e Cultura, Favorãvel. 

5 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado 11~' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes 
Quérda, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n"s 184 e 185, de 1984, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade; e 
-·de Legislação Social, Favorãvel. 

6 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n" 45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que 
_- acrescCnta e modifica a redação de dispositivo da Lei n~' 

5.107, de 13 de_setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
T~po de Serviço), tendo 

Pareceres, sob n~'s 298 a 301, de 1981, das Comi!iSÕes! 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e JuridiciQade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n~' 1-CCJ; 

-de Legislação Social, contrário, coln voto vencido, 
em separado, do Senador Humberto Lucena; 

- de Economia, Contrário; e 
-de Finanças, Contrário, com voto vencido do Sena-

dor M aura Benevides. 

yotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 2, de 1980, de autoria do Senador Humb_erto 
Lucena, que di~ põe sobre a escola e_ a norp.eação do_s diri
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo 

Pareceres, sob n~'s 747 e 748, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

eJuridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Moacyr Dalla; e 

- de Educação e Cultura, Favorável. 
8 

Votação, _em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 207, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que institui a semana do jovem e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres, sob nt;'s 429 e 430,-de I 984, das Comissões:_ 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e 1 uridicidade e, no mérito, pela ·inoportunidade, com 
voto veócido, em separado, do Senador Guilherme Pal
meira; e 

- de Educação e Cultura, Favorável. 
9 

Vot.ição, em priméiro turno (à.preciaÇão préliminar da 
ConstituCiánalidade, nos termos do Art. 296 do regimen-
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- de Constituição e JuStiça, pela T nconstitucionalida
de, com voto vencido do Senador Nelson CarneirO. 

(Dependendo da votação do requerimento n~' 12/85, 
do Senador Henrique Santillo, de adiamento da discus
são_ para reexame da Comissão de Constituição e Jus
tiça}. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 56 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MÁRIO MAIA NA SESSÃO DE 8·3-85 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
}'UBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MÁRIO MAfA- (PMDB- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje é o dia 8 de março, mês de Maria. Maria, o nome 
de todas as mulheres. Este dia foi escolhido pan1 se co
memorar o dia internacional daquC:la que é a companhei
ra inseparâ:vel do homem. 

Quero _trazer aqui, nesta oportunidade, a minha home
nagem singela às mulheres brasileiras e por extensão, às 
mulheres de todo o mundo, fazendo votos para que as 
suas conquistas sociais - o seu trabalho dinâmico, a sua 
inteligência e a sua: tenacidã.de - sejam, a cada momen
to, melhores compreendidas pelos homens, porque é: esta 
companheira_ o nosso braço direitO, a outra parte da la
ranJa, aquela-encarregada de, na intimidade do seu cor
po, carregar biologicamente a semente multiplicadora da 
vida humana. 

Portanto, Sr. Presidente, a esta criatura que tem uma 
contribuição efetiva, e na minha opinião particular mui
to mais importante de que nós homens, na perpetuação 
da espécie, porque achamos que ela contribui para este 
fim muíto mais do que o seu companheiro. Fizermos 
uma análise biológica e conferirmos até o peso da estru
tura anatômica e histológica da constituição da célula re
produtora, verificaremos que o óvulo, que é a contri
buição feminina para geração de um novo ser. é 200 ve
zes mais volumoso do que segmento masculino, o esper
matozóide. 

Portanto, Sr. Presidente, já na origem do ser, a mulher 
deve ser vista como o estojo guardador e perpetuador da 
espécie humana e, por isso, desde essa origem, merece 
não apenas o nosso respeito e a nossa adoração que faze
mos através do amor que dedicamos às nossas mães, às 

- nossas irmãs nossas filhas mas, tambem, o carinho, o 
afeto contribuindo para que o seu trabalho, no lar e fora 
da lar, seja sempre compreendido pelo lado oposto da 
vida que é o seu companheiro. 

O Sr. Octávio Cardoso-- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Ouço V. Ex• com muito pra
zer. 

to inter-no),-dg_ P-roj~:to-àe----Lei-do-Seaado-n"'-1-8,--àe--1-980,- O Sr. OCtávio CMdOSO- Associo-inC às homenagens 
de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre que v. Ex• presta à mulher, acho que merecidas, ela que 
aposentadoria especial do músico, tendo representa um papel tão importante no lar e na socieda~ 

Pareceres, sob n" 1.032, de 1980 e n'1 415, de 1984, da de. Gostaria; também, de manifestar a minha preocu-
ComissãO: _,- . ~ -_-_ · pação, porque o futuro Presidente já estã fechando o s'eu 

-de Constituição e Justiça, ]'i' Pronunciamento: pela Ministério e não v~o qualquer mulher contemplada ou 
inconstitucionalidade; 2'~ Pronunciamento: (reexame soli- em vias de .ser anunciada como Ministro e tenho as mi-
citado em PlenáriO)- ratificando seu parecer anterior. nhas dúvidas de que ela seja contemplada no segundo es-

- 10 calão. As_sim, acho .que mais do que as palavras, o futuro 
Í>isc~são, -~-m primeiro turno (apreciação preliminar Governo - eu penso - deveria, desde logo, dar a 

da Constitúcionalidade, nos tennos do Art. 296 do Regi- dmonstração prática do apreço que tem para com a mu-
mento Interno), do Projeto de-Lei do Senado n~' 51, de lher brasileira.~ verdade que ainda não foi anunciado o 
1980,-de autoria do Senador Henrique Santillo, quere- Ministério. Talvez. até, v. Exf possa fazer este auspicio-
voga o Decreto-Lei n" 1.284, de 28 de agosto de 1973, 50 anúncio para me contraditar. 
qUe declarou o município de Anápolis de interesse da Se
gurança Nacional, e dã _outras providências, tendo 

Parecer,. sob n'~ 13; de 1982, da Comissão: 
O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Octâvio 

Cardoso, gosta:ria, lmensamente, de ser o agente, o arau- . 
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to da informação de que o Ministério que ora está se 
compondo, também viesse florido com as pétalas que as 
mulheres representam para o coração dos homens que as 
sabem compreender. Entretanto, não tenho conhecimenR 
to do Ministério, mas cõtno Senador da República, fa
lando neste instante me homenagem ao "Dia da Mu
lher", estou solidário com V. Ex• e levo ao Presidente da 
República a lembrança de que, além dos critérios adota
dos até agora o da probidade, da austeridade, da compe
tência, da r:epresentatividade e o geopolftico - que foi 
aceito por s'ugestão nossa de ter no seu Ministério tam
bêm representante de todas as Regiões do Brasil- acres
centasse, agora, que há tempo ainda, pois faltam sete 
dias para que os Ministros sejam empossados, também 
acrescentasse aos critérios estabelecidos tamb~m aqueles 
de ter no seu m.inist~rio, senão algumas, merecidamente, 
pelo menos, uma mulher brasileira. Assim, S. Ex• estaria 
demonstrando o alto apre(:o que tem pelas mulheres, 
confirmando o seu ato aquela pregação que fizemos ao 
longo dos quatro cantos do Brasil, quer durante a cam
panha pelas eleições diretas, que numa fase a seguir pela 
campanha que promovia o nome do atual Presidente, 
eleito, Dr. Tanci'edo Neves. 

Agradeço a oportunidade que o nobre Senador pelo 
Rio Grande do Sul, Octávio Cardoso, nos traz nessa sin
gela fala de homenagem à mulher, para levar o recado a 
Sua Excelência o Senhor Tancredo Neves, para que Mi
nistérioS ainda não compromiSsados ou ainda não convi
dados, que se lembre de convidar uma mulher ilustre 
para ocupar a pasta que ainda não tenha sido definida. 

S esta a homenagem que eu quero trazer neste mês de 
Maria, oito de março ..;...... aqui houve um engano cronol6-
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gico com relação ao mês. Entretanto março tambénl é o 
mês das flores, o mês da quaresma, e as quaresmeiras de 
Brasília estão cobertas de flores, colorindo com suas co
rolas, as copas verdejantes das ãrvores que enfeitam este -
grande parque que é Brasília. Portanto, o mês não im
porta. Importa a beleza das árvores, das flores, das mu
lheres e o amor dos seus corações para com os ftlhos, 
para com os pais e para com os seus maridos. 

Era o que eu tinha dizer, Muito obrigado.(Muito bem! 
Palmas!). 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LU[Z 
VIANA NA SESSÃO DE 8-3-85 E QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR- LUIZ VIANA (PDS- BA. Para uma breve co
municação. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo fazer uma pequena comunicação sobre a de
missão do professor Lafayete Pondé que acaba de se reti
rar voluntariamente da Presidência do Conselho Federal 
de Educação. 

Professor de Direito, membro do Conselho Federal há 
vários anos, era pensamento de S. Ex• - e eu o conheço 
bem porque fomos colegas de turma na Faculdade de 
Direito da Bahia - era pensamento de S.- Ex• deixar a 
presidência daquele Conselho hâ cerca de dois anos. 

Coincidiu entretanto, cem a nomeação da Mi~istra 
Esther de Figueiredo Ferraz, antigo membro do Conse
lho que solicitou ao Dr. FaJayete Pondé que permane
cesse no Conselho enquanto ela permanecesse no Minis
tério. Atendida a solicitação o Dr. Lafa:yete Pondé pres-
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tou ao Ministério, à Ministra, posso dizer ao Brasil, os 
mais relevantes serviços no campo da educação. Entre
tanto, agora, ao findar-se o período de Governo e, por
tanto, da Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, Dr. La
fayete Pondé, dentro do pensamento que já tinha há cer~ 
ca de dois anos, solicitou exoneração, que lhe foi conce
dida pelo Senhor Presidente da República, passando-se 
em seguida à eleição do novo Presidente do Conselho, 
que recaiu, pelo voto da maioria dos seus colegas, no 
professor Paulo N atanael Pereira de Souza, também 
ilustrC educador que integra aquele Conselho. Foi eleitO 
não por um período dete!ffiinado, mas apenas para con
cluir Q período do Professor Lafayete Pondé. 

Se faço essas observações é porque pela imprensa fo
ram divulgadas outras versões, inexatas, e que não estão 
à altura do carãter, da maneira de proceder, nem do Dr. 
Lafayete Pond~, nem da Ministra Esther de Figueiredo 
Ferraz. Ambos se distinguem pela cultura, pela inteligên
cia, mas tamb~m pela maneira correta, pelo caráter com 
que desempenham as funções públicas e com que se por· 
tam em todos os episódios de que participam. 

Era necessário, portanto, Sr. Presidente, para pôr ter
mo a versões menos exatas, menos corretas e menos dig
na, que eu deixasse consignado aqui a realidade dos fa
tos. E o faço acentuando que a educação deve, realmen
te, muito ao Dr. Lafayete Pondé que, quer como profes
sor na Bahía, quet como membro do Conselho Federal 
de Educação, e por vários anos seu Presidente, cargo que 
aceitou com algum sacrifício, prestou à educação do 
Brasil os mais relevantes serviços. 

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

l-ATA DA 10' SESSÃO, EM 12 DE MARÇO 
DE 1985 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA - Apelo à Presi
dência da Casa em favor da imediata liberação dos 
salârios dos servidores do Centro Gráfico do Senado. 
Observações sobre declarações atribuídas ao Gover
nador Franco Montoro, advogando a redução das 
importações da Zona Franca de Manaus. 

O SR. PRESIDENTE ........ Esclarecimentos sobre o 
pronunciamento do Sr. Fábio Lucena, no concernen
te à sustação do pagamento dos servidores da Gráfi
ca do Senado. 

SENADOR ALMIR PINTCT-_ Api'esentando à 
Casa as suas despedidas, no momento em que se ãras
ta do exerdcio do mandato-parlamentar. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

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

1.2.3 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~' 14/85-
Complementar, de autoria do Sr. Senador Fábio Lu
cena, que restringe a exigência do art. 6"' da Lei COm
plementar n~' 1, de 9 de novembro de 1967. 

-Projeto de Lei do Senado n_l' 15/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson-Carneiro, que acrescenta dis
positivo à Lei nl' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
que dispõe sobre o condomínio em edificações, de 
modo a estabelecer a possibilidade de o inquilino vo
tar nas assembléias gerais, quando a isso não se opo
nha o proprietário~ 

SUMÁRIO 

1.2.4- Comunicação 

Do Sr. Senador Aderba!Jurema, comunicando seu 
desligamento do Partido Democrático Social, para 
integrar a Bancada do Partido da Frente Liberai. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n9 9/85, soÍicitando urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara n~' 163/84, que revo
ga o Decreto-lei n~> 1.284, de 28 de agosto de 1973, 
que declarou o municípj9 de Anápolis _de interesse da 
Segurança Nacional. Aprovado. 

;.-.Projeto de Lei do Sehado n~' 207 {83,- que iilstitui 
a semana do jovem e dá outras providências. Aprova
do em primeiro turno. 

-Requerimento n~' 7/85, --solicitarid_o_ a Consti
tuição de Comissão Parlamentar de Inquê-rito desti
nada a investiga-r e analisar as causas que determina
ram a Interve-nção-do BanCo Sul Brasileiro S/ A e no 
Banco Habitasul S/A. Aprovado. 

- Requerimento n9 4JSS, solicitando urgência 
para o Pfo}eto de Lei da Câma"ra n~' 218/84-
Complementar, que cria o Estado do Tocantins e de

- termina outras providências. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 22/81, que dispõe 
sobre enquadramento de professores colaboradores e 
auxiliares de ensino e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 26/79, que acres
centa parágrafOs ao Art. S 17 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Votaeão adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 45/79, que acres-
-centa e modifica a redação de dispositivo da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia 

-do Tempo de Serviço). Votação adiada por falta de 
quorum 

-Projeto de Lei do Senado n' 2/80, que dispõe 
sobre a escola e a nomc::ação dos dirigentes das FunM ~ 

dações de Ensino Sup_~!~~~ Yºtªç!o_~4i~~ht _ _pQt{ª_I_t~ _ 
de -quorUm. 
---Projeto de Lei do Senado n~' 18/80, que dis
põe sobre aposentadoria especial do múSfc_o. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade.) Votação 
adiada po[- falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 51/80, que revo
ga o Decreto-lei n9 1.284, de 26 de agosto de 1973, 
que declarou o município de Anãpolis de interesse da 
Segurança Nacional, e dá outras providências. (AM 
preciação preliminar da Constitucionalidade.) Dis
cussão sobrestada por falta de quorum, para votação 
do Requerimento n9 12/85. 

lA- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JORGE KALUME- Dia Internacio
nal da Mulher. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Solicitando a 
inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 84/82, _que submete ao Senado Federal os 
contratos visando a obtenção de empréstimos interM 
nacionais. -

SENADOR LUIZ CAVALCANTE-- Ofício rece
bido do Presidente da Câmara Municipal de São Jos.é 
da Lage-AL, de moção de parabéns a S. Ex• pelo 
apoio à campanha e eleição do Dr. TahCredo Neves à 
Presidência da RePública, --

SENADOR JOÃd LOBO - Discrimimição que 
estaria ocorrendo em relação ao Nordeste na distri
buição de ver~~s. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Sugestão 
com vistas ao aproveitamento nos órgãos de direção 
das empresas públicas federais dos próprios funcio
ná.rios que neles exerçam atividades. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Ensaio de 
autoria do Professor Lyna!do Cavalcanti de Albu
querque, sob o título uo CNPq --Origens e Perspec
tivas". Entrevistas publicadas no Jornal do Brasil de 
24_ qe_fey~x~iro_ últiQ'lo_, _re_u_iiindo_ opiniões de~cíent!E~ 
ta.s e professores sobre os problemas da. "Nova Ciên
cia no Brasil que Muda", 

SENADOR CARLOS ALBERTO- Declarações 
do Secretário de Agricultura do Estado .do Paraná e 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

publicadas no boletim inforril3.tivQ-:-.. Divulgação" n'~" 
5, sobre fato que menciona. 

SENADOR NELSON CARNEiRO - Sugestão 
com vistas ao encontro_ de solução que eyite a parali
sação das_ escolas particulares de Brasília. 

SENADOR CID SAMPAIO -45'? aniversário da 
cidade Igarassu-PE. 

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

2- ATA DA 1lf SESSÃO, EM 12 DE MARÇO 
DE 1985 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

-NOS 76 a 78/85 (n's 16S a 167/85, na origem), de 
agradecimento de comunicação. 

- N"' 67 f85 (n"' 173/85, na origem), solicitando a 
retirada da Mensagem n"' 359/84. Deferida. 

2.2.2 - Comõidcações da Presidência 
-Recebimento das Mensagens nO?s 68 a 75/85 (n"'S 

159 a 164/85, na origem), pelas quais o Senhor Presi
dente da República solicita autorização do Senado 
Federal para que os Goyernos dos Estados do Acre e 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DI.I\RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fedefal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre .......... , - ... ·------ ·-.- ... --------- ,_ -Cr$ 3.000,00 

Ano Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

de Minas Gerais e aS Prefeituras Municipais que 
menciona ·sejam autorizad~s a çontrªtar op_erações de 
crédito para os fins que especificam. 

- ESçlarecimentos a respeito _da proporcionalida
de partidãria para e'feíto ·de composição das comis
sões permanentes. 

2.2.3 - CQmunicação dt~, Liderança do PDS _ 

- Relação dos Srs. Senadores que comporão a 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a ana
lisar ir~gularidades no transporte marítimo brasilei
ro e estaleiros nacionais. 

2.2.4- Requerimentos 

-NO? 18/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nO? 117/84, que dispõe sobre a criação de car
gos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribu~ 
nal Regional do Trabalho da 1 t• Região e dã outras 
providências. 

- N"' 19/85, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' lf85, que dispõe sobre a estruturação de 
Categorias funcionais do Grupo-Atividades de 
Apoio Judiciário do Quadro da Secretariã do Supre
fio Tribunal Federal e dã outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-:-::-Projeto de Decretp ~gi_slativo nO? 22/82, de au
toria ~o senadQt: ~assas PôrtO, que ~isp~e- s~bre Q -· 

pecÓ.Iio parlamentar. Aprovado. Ã Coffiissão- de.Re
dação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÚS A OR
DEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara nO? 117/84, em regime 
de urgência, riOs termos-do Requerimento n9 18/85. 
Aprovado, em primeiro turno, sendo retirada a 
Emenda n"' I, a ele oferecida, nos termos do Requeri
mento n~' 20/85. 

-Projeto de Lei da Câmara n"'l/85, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n"' 19/85. 
Aprovado, após pareceres das comissões competen
tes. À sanção. 

2.S ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES. ANTERIORES 

-Do Sr. Senadõr Morvan Acayaba, proferido na 
sessão de 7-3-85. 

--Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido 
na sessão de 8-3-85. 

4- RETIFICAÇÃO 

--:i\ta da 3• Sessio, realizada em 9-).84. 

5- MESA DIRETORA 

6- LlDERES E ViCE-LIDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 10' Sessão, em 12 de março de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Mário_ Maia 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mãrio Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente - Gaivão Modesto._- Odacir 
Soares- Aloysio Chaves- G_abriel Hermes- Hélio 
Gueiros - Alexandre Costa ...:.. Helvidio Nunes -
João. Lobo- Almir Pinto- Jo~é Lins- CarlOs Alber
to - Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto 

Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral -
Ade"ibal Jureffia·- Cid Sampaio -luiz Cavalcante-:
Lourival Baptista- Passos Pôrto --Jutahy Magalhães 
-lomanto Júnior- luiz Viana- João Calmon
José lgnãcio Ferreira - Mpacyr Dalla- Nelson Car
neiro- Rób.erto Saturnino - Itamar Franco- Mar
van Acayaba - Benedito Feireira- Henrique San
_tillo -:- rytauro BoiXeS- Benedito Canelas - Gastão 
Müller :- José Fragelli - Saldanha Deu:i_ :-Alvaro 

Dias -o Enêas Faria_- Jorge Bornhausen - Carlos 
Chiar_elli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de47 Srs. SenaáOres. Ha
. vendo nú~ero reg.imental, dCclaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não bá expedienté a ser lido. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucfmi, -
primeiro orador inscrito. - - - -

do Senado não fa:zem jus à percepção dos seus salários. 
No_ elenco desses servidores existem muitos deles que 
constituem, a sua grande maipria, pais de família que 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia m;antêm a sua casa, cumprem as suas responsabilidade_s e 
o seguinte discursO. Sem revisão do oi-adÕr.)- Sr._~jesi- as sua~briga_ções, tendo como_fonte Ql! r~_nda tão~só e 
dente, Srs. Senadores; - -- _ _ eiclusiVarriente os seus proventos de servidor. V. Ex•, se 

DíiijO-me, effi pdmeifo lugar, ao Jurista-qUe preside o examii1ar 0 asslr.ttto sob um determinado__!spect_o,_haverá 
senado Federai,jurista de escol, da mais fina cepa- na de verificar qi.iC Os' Servidores celetistas que compunham 
minha terra se chama jUrista de ~madeira de lei- que~ _____ o.quadro de funcionários da GráfiC~i"iíveram Q seu regi-
V. Ex•; eminente Senador· fosé·· Fragelli,. nãO- pã.ra me de trabalho alteradO por uma resolução apresentada 
ensinar-lhe, evidentemente, quem sou eu, um pobre cu- pela Mesa do Senado e aprovada, à unanimidade: pela·-
riosô de bibliotecas empobreCidas, mas para recordar- plenário." EJes não pediram a quem quer que seja que o 
lhe que o social sempre esteve aci~a do ~u!1dic?·. -. - _ seu.regime de trabalho fosse alterado e estão sendo pena-

Sabe V. Ex•, doutor em Direito qUe o ê, que a norma lizados por uma decisão que determinou a suspensão do 
jurídica, em hipótese alguma, pode servir de instrumento pagamento dos seus salários. Isso tem causado, eminente 
ou de pretexto para ocasionar O desornamento social. A Senador. Fábio Lucena, angústias, amarguras, apreen-
inteligência humana, Sr. Presidente, ao conceber o Direi- sões e des.assossego em muitos lares humildes. Faz muito 
toofezparatornarpossívelavidaemS"Ociedadeeaevo- bem V. Exf ao apelar para a consciência jurídica do 
lução social acarretou, dentre as fundamentais conquis- insígne Presidente do Senado Federal, o eminente jurista 
tas do ser humano, do antigo stldito do Estado, hoje ci~ que nos presíde, o preclaro Senador Josê.Fragelli. Estou 
dadào, o direito à feffiuneração justa do seu trabalho. certo de que S. Ex~, como um homem do Direito, como 

Ninguém pode ·reter" salários; Sr. Presidente. A re~ _bom-em da lei, haverá de repensar esse comportamento, 
tenção de salários é inconstitucional, ê ilegal. Nenhum _ ~,determinando que o pagamento dos salários dos servido-
jgiz, de entrância ou instância, seja qual for,_.poOe deter~ _res daGráfiCã do.Seilado Fedêral seja restaurãdo de ime-
minar a retenção de salários •. Pelo contrário, Sr, Presi~ diato, até que a questão, que se encontra sub judíce, 
dente, a Constituição Federal asse8;ura a todos os traba~ aguardando a decisão do Poder dirímidor, seja concluí-
lhadores, não um salário qualquer, mas um salário míni~ do através da palavra terminativa da autoridadejudican-
mo, o indispensável para que ele possa Vlve"r condigna~ te.· V. Ex• .age" com patriotis"irfO, sobretudo com alto 
mente, à altura da dignidade humana com a sua famflia. espírito humanitário, quando aborda e enfoca um assun

O que está acontecendo com a Grãfica do Senado pas
sa por ser, além de ílegal, além de antijurídico, passa por 
ser, Sr. Presidente, Sr. Jurista, Senador José Fragelli, um 
grave atentado à dignidade humana de centenas de servi
dores admitidos por esta ou por aquela forma - não 
convêm argUir - mãS que estão trabalhando e que não 
podem ter, em hipótese alguma, os seus sã.lários retidos 
ou suspensos. Nem demitidOS Podem ser, porque está 
sub judlce a questão. 

Torna-se urgente, Sr. Presidente, Sr. Jurista do Sena~ 
do, que V. Ext, no caso em· feia, lance mão do L1nico re
curso cabível nesta oportunidade, que V. Ex' recorra ao 
princípio da eqUidade, que ê o aniônimO -da iniqUidade, 
e, àeste caso excepcional, não digo ·que esqueça a lei, 
mas, promova a justlça. 

Ação popular nenhuma, mandado de segurança al
gum, recurso ordinário nenhum, nenhum instrumento, 
Sr. Presidente, previsto ·na Con'stitrifção Federa) ou nas 
leis, autoriza o' etnpregadÓr, Seja o Poder ·Público, seja o 
empresário, a reter salários. A retenção de s~ârios não ê 
apenas, repito,llegal, mas é antijurídica, funciona Contra 
o DireitO, violenta a digrÍidade. humana e desdoira.toda e 
qualquer intenção que se sabe presente, existente, no scn~ 
tido de promover todo e qualquer tipo de justiça social. 
V. Ex• é um homem da lei, é um homem do Direito, ê um 
homem da: justiça, e é à sua consciêncí;i dejUrista e de ser 
humano, Sr. Presidente, que dlrijo esta rogativa, este 
apelo, no sentido de aplicar a consciência de V." Ex•, a 
sua ltlcida consciência de Presidente d.o Senado da Nova 
República, cargo que nunca rftáis -existirâ na História 
deste País, Sr. Presidente, V. Ex' é um privilegiado den
tre todos os privilegiados desta grande Pátria, e apelo, 
imploro à consciência de V. Ex• para que aplique, em~~
lação aos funcionários da GrâfiCa -do Senado, os precei
tos da eqUidade que são, sabe-o V. Ex•, os antônimos 
dos da iniqUidade. 

O Sr. Moacyr Duarte-· Permite V. Ex• unl-apz.rte? 

O SR.. FÁBIO LUCENA- Com muita honra. 

O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador Fábio Luce
na, eu me congratulo com V. Ex• por enfocar nesta ses
são o assunto que ora aborda. O que está ocorrendo com 
os servidores da Gráficã .do Se.nado ê. uma manifesta vio
lência aos r;iireitos do servidor.ConlO bem frisou V.Ex•, a 
retenção de salários ê~um ato jurídico~ ilegal, além de iní
qUo e desumano. Há dois meses os servidores da Gráfica 

tO -:-de tãm.anha relevância. Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Milton Cabral- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FÁBIO LÚCENA- Agradeço, nobre Senador 
-Moacyr Duarte .. o.lt.icido, oportuno, como sempre, per
cuciente e sábio aparte de V. Ex' E digo-lhe, Sr. Presi~ 
dente, que um ato de V. Ex~ nesse sentido significa um 
ato de coragem. V. Ex•_encontra.râ em Hans Kelsen, na 
sua Teoria Pufa do Direito, quç. "A coragem não é ape
nas um dever mOral, é UJlla obrigação juddica. E mais, 
chll,mo a atenção de V. Ex~ para o fato de .que se está 
criando na Gráfica do Senado um verdadeiro·estado de 
necessidade, por conseguinte, uma excludente de crimi
nalidade. 

Talvez o mais sábio dentre nós todos, que está à es
querda de V. Ex•, o eminente Senador Nelson Carneiro, 
perceba a gravidade da situação que estou colocando 
nesta tarde no Senado. Repito que se está criando um es~ 
tado de necessidade, uma excludente de crime, conforme 
a. lei penal substantiva em vigor em rlosso País. 

Isto é muito sério, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Te~ 
nho a certeza absoluta de que a consciência jurídica, a 
consciência humana desse grande homem que preside o 
Senado, ·haverá, a· partir deste alarma, assessorado por 
esse eminente Senador do Paraná que é o 19-S.ecretário 
do.Senado, o eminente Senador Enéas Faria, baverâ1 Sr. 
Presidente, V. Ex• que resolver, dentro da eqUidade, ain~ 
da hoje, esta delicadíssima questão. 

Nobre Seriado r MiitOn Cabral,{lefdoe·.=-me por ·ter di
gredido um pouco, mas é com muita honra que eu lhe 
co-ncedo o parte. 

O Sr. Milton Cabral- Agradeço a V. Ex• por me con
ceder este aparte, nobre Senador Fábio Luceila. na .. reali~ 
dade, meus caros·colegas, Sr. Presidente, são duas coisas 
bem distintas que devem ser observadas neste caso, que, 
muito óportunamente, é trazido ao debate pelo Senador 
Fábio Lucena. Aliás, eu estava atê estranhandQ. que esse 
assunto já não estiVesse Cl? plena discussão neste Pie~ 
nâiio. MaS, na realidade, São duas coisas bem distinta~: 
uma é a transferência dOs fúncionários da Gráfica do sis
tema celetiSta para o estatutário. Aliás, é uma velha rei
víndícação daqueles f~:~ncionârios, que passou pelo exa~ 
me de todas as ~es.<!S _Piretoras 31!t_eriores e·que; riesta 
última quando assumiu a Presidencia, o Senador Nilo 
coelho, hOuve aqueí~ conhecid'? -compromisso no pró~ 
prlo--reCiilto dá GrâfÍca, do saudoso Presidente Nilo Coe~. 
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lho, de que em sua gestão ele faria igualar o sistema de 
contratação dentro dos quadros do Senado Federal. Ou
tro aspecto da questão, ao qual não se tem dado a devida 
importância e que tem sido, na reãiidade a causa da 
grande celeuma, é a forma de recrutamento, o número de 
contratados, os critéríos adotados, realmente passíveis 
de críticas. Eu tiVe a oPortunidade de opinar pesSoal~ 
mente, várias VC?:es, contrário a isto, mas hoje o faço 
pl1blicamente, para que fique registrado nos Anais do 
Senado. Contratos esses .que foram praticados sem a de
vida co-responsabiHdade dos membros da Comissão Di
retora. Mas o foram praticados. 

O SR. FABIO LUCENA-Se permite V. Ex.•, apenas 
para conduzir o diálogo, se me permite V. Ex• o assunto 
que se discute me parece que não é esse. O assunto quése 
discute é a retenção-de salários. A" outra questão é. assun
to para outra discussão. 

O Sr. Milton Ciibrãl :::....:. SãO duas--questões distintas, e 
eu estou de acordo com V, Ex• Só que V. Ex• não perde 
por. esperar por alguns minutos. Então, são duas ques
tões distintas e são essas duas questões que, vez por ou
tra, geram uma certa confusão, _inclusive na análise da 
imprensa nacional que sempre faz referência à contra
tação de 1550 funcionários, quando, na realidade, não 
houve isso. Isso não passa da publicação de todo o qua
dro da Gráfica do Senado. Enfim, ê necessârio que a 
Mesa Diretora atual separe as duas questões, e verifique 
e constate que a transferência da situação de celestistas 
pa·ra estatuÜríos foi decidida pela Comissão DiretOra 
anterior, foi aprovada por todas as Comissões do Sena
do Federal, foi aprovada pelo Plenário da Casa e por to
das as lideranças partidárias. E, na minha opinião, não 
resta a menor dúvida quanto à legalidade dessa transfe
rência. E não restando dúvida quanto à legalidade dessa 
transferência, não caberia também a dúvida do não pa
gamento. É onde eu quero chegar ao concordar com a 
posiçãO de V. Ex', pois além de fazer comentários e ape
lar para o lado humano da questão, eu invoco também o 
lado puramente legal da questão. São os dois aspectos: o 
aspecto legal e o aspecto humanitário. S_e ·queremos re
solwr isto, vamos resolver- o outro aspecto que é passível 
de observação, de revisão, que são os critérios adotadOs 
na·contratação. mas não o outro aspecto. b este o escla
recíinento que ei.i queria acrec_entar ao discurso de V. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço, nobre Sena
dor, os es_claredmentos dados por V. Ex• que, de fato, se 
não o ttvessem sido~ deixariam o meu pronunciamento 
com·unta lacuna impreenchida. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Fábio.Lu.cena, V. Ext coloca bem a questão, até mesmo 
porqu.e. a tradição da legislação brasileira é tutelador~ ê 
tutelar, é proteger o assalariado. E, no entanto, esse zelo, 
essa preocupação não é o zelo e a preocupação do judi
~dor qtie examina essa questão dos empregados do Se
nado. Parece que ele não atentou para um aspecto que 
eu, como leigo, ouso trazer agora ao discurso de V. Ex• e 
o fato de os assalariados, além de estarem prestando ser
viço, adquiriram um direito líquido e certo que, na Jus
tiça do Trabalho, que é ajustiça competente, eles ganha
riam sem maiores divergêncías; é o fato de que eles têm 
um contrato de trabalho que lhes assegura o direito ao 
Salário a que eles estão. fazerido jus prestando serviço. E, 
por outro lado, esses zelosos da nossa Justiça, teriam 
ta!TI_bém de se preocupar com aquilo que os jornais têm 
noticiado. São os abutres da agiotagem que estão des~ 
graçando com esses nossos funcionários do Centro Grá~ 
fico, que cO.rfiinados pela ne~ssid~de, premidos pela 
difíceis e enormes dificuldadeSque estão enfrentando, es--
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tãó vendendo, praticamente, os seus salãrios por ninha
ria, por misên:a~-Apesar -de estar sendo noticiado pelos 
jornais, eu não tenho notícia de nenhuma providência 
dos nosso:;. .. zelosos defensores" e daqueles que são efeti
vamente pagos para que se observem as nossas leis e a 
justiça. 

MuitO obrigado a V. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA - Sou quem agradece, 
nobre Senador Benedito Pereira, ... 

O Sr. Helvídio Nunes- V. Ex• me permite um aparte 
nobre Senador? 

O SR. FÁBIO LUCENA_- ... a ilUstração didática 
que V. Ex.• generosamente me oferece. 

Com muita honra, nobre Senador Helvídio Nunes •. 

O Sr. Helvídio Nunes-:- Eminente Senador fábio Lu
cena, o início do seu discurso ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Peço apenas que não 
aprofunde muito a ·questão dentro da sua sapiência jurí~ 
dica, porque eu sou seu discípulo ... 

O Sr. Helvídio Nunes - Ao contrârio..: .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... e ficaria um pouco aca
nhado em ter que ..• 

O Sr. Helvídio Nunes- ... o propósito do meu aparte 
não é, absolutamente, o de ferir a matéria ·sob o seu as
peclo constitucional e jurídico, porque V. Ex', com o seu 
discurso, já esgotou o assunto. __ 

O SR. FÁBIO LUCENA- iõ a bondade do mestre. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eu desejo apenas lembrar o 
aspecto, vamos dizer asSim, de natureza política, do dis
curso de V. Ex• V. Ex•, começou dizendo;, "nós já esta
mos vivendo os dias da Nova República ... E já ameaçpu 
a Nova República com um estado de necessidade. Mas, 
o que eu queria fixar ê que um jornal de hoje,. se não me 
falha a memória, O Correiro Braziliense, notfcia que, a 
exemplo daqueles coronéis, de alguns coronéis do inte
rior, que pagam as jornadas de trabalho de seus empre
gados com bônus, que o Senado estabeleceu uma manei
ra, encontrou um modo de contornar a rigidez da sen
tença do juiz singular de Brasília. Autorizou a distri
buição de bônus aos funcionários, aos serVidores, da 
GráfiCa do Senado Federal. Ora, eminente Senador Fá
bio Lucena, ou a sentença do juiz singular deve ser cum
prida ou não deve. Ela precisa ser cumprida ou não pre
cisa ser cumprida. Agora, distribuir bônus, eu não acre
dito que o Presidente desta Casa, um homem que tanto 
admiro, o S~nador Josê Fragelli, um dos luminares ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Muito obri· 
gado. , 

O Sr. Helvídio Nunes - ... da Comissão- de COriSU- _ 
tuição e Justiça até bem poucos dias, tenha autorização o 
pagamento de bónus aos funcionâiios; aos servidores da 
Gráfica do Senado Federal. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes. 

Sr. Presidente, peço-lhe a gentileza de, tendo em vista: 
os apartes, de me tolerar mais alguns minutos na tribu
na, a fim de que eu possa concluir. 

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli. Fazendo soar a 
campainha,) -Se me permite, o terripo de V. Ex• está. es~
gotado, 

O SR. FÁBIO LUCENA -_Mas V. Ex' vai -~º-l~rar 
. que eU conclua o meu discurso, &r .. Presidente, porque 

quero mandar um aviso para o Governador .I:r.an_çg _ 
Montoro de São Paulo: S. Ex• pode nomear até o minis
tro- do picolé, do sorvete, do café em grão, do café mcií-

do, do café solúvel. S. Ex• pode até apoiar a candidatura 
do Si. Jânio Quadros para a Prefeitura de São Paulo, o 
pfoblema não é meu-, é dele. S. Ex• pode até chamar o 
Preiidente Tancredo Neves de Presidente da Bolívia, não 
me causará espanto algum eis que chamou a Emenda 
Dante~d~_O_li_v~irn.Jie Emenda Dante Alighieri (Ri~Q_~)
cõmo se sabe - mas que S. Ex•, por gentileza, não se 
meta nO rlieu Eslado, Õ Amazonas e, em particular, com 
a Zona Franca de M!lnaus porque, aqui se lê, no Jornal 
de Brasília: 

"COUTINHO VAI LIMITAR 
IMPORTAÇÃO EM MANAUS" 

"O futuro Secretário-Gerai jio Ministério da 
_:-_ Ciência e da Tecnologia, Luciano Couti_nho, defen

deu, ontem, o fim da liberdade de importação, atra
vés da Zona Franca de_ Manaus, de alguns compo
nentes eietrônicos que podem ser produzidos em es
cala-·reritâvel pela indústria nacional." 

Um Ministério que ainda nem existe. Sr. Presidente! 
Que ainda vai ser criado; um Ministro que ainda nem 
existe; uffiSêcrCtái'i_o-Geral que ainda vai ser nomeado jâ 
pousa, perante a República, como o. "João das Regras". 
Orá", sf. Presiderite, o meu EstadO não aceita essa iritro
inlssãQ_~b_id-ª_,. ~ com_relªçã_o à fibra dejuta do me1,1 
Estado saiba o Sr. Governador Franco Montoro- e o 
aviso parte do ·sr. Governador Gilberto Mestrinho -
saiba o Governador Franco Mo_n_toro que o primeiro na
vi~ d~ sio-Paulo que aPortar em -Ma naus, carregando 
fibr~ sintétíca para prejudicar a indústria nativa do meu 
Estado, será fundeado pela Polícia Militar do Amazo-

- nas. ~a única resposta que o meu Estado pode dar àque
le~ que se julgam donos da República e, mercê de Deus, 
o último Presidente que saiu de São Paulo foi Washing
ton Luíz que, por sinal, não era paulista. 
-Nós não vamos admitir, Sr. Presidente, estâ feita a ad~ 
vertência, as importaÇões da Zona Franca de Manaus es
tão asseguradas pelo Congresso Nacional. O Decreto-lei 
n~'288, de 28 de fevereiro de 1967,editado pelo Marechal 
Castello Branco, que deu novas condições de vida à mi
nha região, este Decreto-lei tem o endosso do Congresso 
Nacional, e não será o Governo de São Paulo que irá 
revogá-lo. -

Concluo, Sr. Presidente, para dizer que essas impor-
-- tações estão ass~uracfas por lei -e vão continuar, porQue 

o Governo do Amazonas ex;iste para defender os legíti
mos interesses, sobretudo, os interesses sociais do meu 
Estado~ E a minha voz, desta tribuna, não cessará de fa
zer essas advertências, a Zona Frarica representa 90% do 
potencial de sobrevivência do Estado do_ Amazonas. 
Não foi uma dádiva do GovernO, foi uma conquista ao 
tempo de um Presidente lúcido que governou esta Re
pública, o Marechal Castello Branco~- E nós, amazonen
ses, não vamos abrir mão desta conquis.ta, Sr. Presiden

--te. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
para encerrar o seu pronunciamento, porque jâ passa
ram seis minutos do tempo regulamentar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não podendo prosseguir, 
atendendo __ ao imperativo regimental, prometo voltar ao 
assunto. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! PaJ,rnasl). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Antes de_oon
ceder a p·alavra ao eminente Senadoi- Almir Pinto, devo 

· um breve esclarecimento à "Casa sobr~ o pronunciamento 
de S. Exa., o Senador_F~bio Lucena,_ e de todos os erp.i
nentes-Senadores que o "apartearam. 

Como_ todos_ Sabew, a Sl,lspen~ão do pagamento .dos 
funcionáriÕs da G~:áfica foi dete.r:n:i.inada por uma deci
s~o.jud_idal~ por Qm~ liminar_ .na ação p~~posta contra o 
atO do SenaQp __ qll-e_transformou os _servidores daqtJele s~ 
tQr _industrial do Senado de_ celetistas em es_tatutários. 
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Essa é uma decisão liminar que, atendendo ao que foi re
querido no processo, determinou a suspensão do paga
m~~p. 

Eu gostaria, Srs. Senadores, de poder, de algum modo, 
providenciar o pagamento aos servidores da Gráfica. 
Mas, cOmo todo cidadão brasileiro, sobretudo exercen
do -as resPOfiSãbiiidadeS de Pfestdente desta Casa, eu não 
poderia jariiais contrariar uma decisão que vem do Poder 
Judiciário. 
De~o dizer qUe o Senado, ainda sob a direção do emi

nente S_e_nador Moacy_r __ Dalla, interpôs competente agra
vo de instrumen,to contra aquela decisão. E correndo os 
seus ·devidos trâmite_s, esse agravo teve ontem o último 
dia para contestação por parte dos proponentes da ação 
judicial. Acreditamos que o juiz titular, que agora s~ en
contra também na decisão da causa, dê, talvez nestas 
próximas horas ou nestes poucos dias, uma solução defi
nitiva ao casQ~ 

Eram estas as satisfações que eu julgava indispensável 
dar ao eminente Senador Fábio Lucena e a todos os Sts. 
Senadores sobre o caso da Gráfica do_ Senado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao ~rriinent~ Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA D/SCUR· 
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

~ <::OMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- AlteVir- Li:al- Eunice Michiles- Claudionor Ro
ri:t - Jos.ê Sarniby - Alberto Silva - Carlos Lyra -
Amaral Peixoto - Alfredo C3.mpos - Amaral Furlan 
....;.. Fernando Henrique Cardoso - Severo GomeS --
Roberto C3r0J>os - Jaison Barreto - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa se as· 
sacia às manifestaÇÕes de carinho, de admiração e respei
tO ao eminente Senador Almir Pinto. 

Realmente, S. Ex• exerceu por seis anos o seu mandato 
como substituto do eminente Senador César Cais. A 
atuação de S. Ex• foi por todos_ destacada. O seu perma
nente interesse-pelas coisas da sua terra, da sua gente, 
mas também do Brasil, foi Setnpre manifestado em 
orações que o nobre Senador pronunciou, muitas vezes, 
do alto desta tribuna e outras da sua bancada, mas sem
pre foram pronunciamentos cuidadosamente estudados, 
foram pronunciamentos Teitos com o seu coraÇão e tam
b~m com o seu pr9fundo saber de todos os assuntos que 
perlustrou. nesta càsa. - · 

~ dispensável que eu faça referência a todas as quali
dades do_Senador Almir Pinto~ tão bem destacadas pelos 
Srs. Senadores, nos apartes aqui dados na sua despedi~~a. 
Mas há uma dessas qualidades que me parece a Mesa 
deve ressaltar: a exemplar assiduidade de S. Ex' aos tra_
balhos desta Casa em plenário, como nas Comissões. 

O Ciará_re'ce""be de volta o seu político; o seu Deputado 
estadual de décadas de exercicio de mandatos populares. 
Recebe de volta um Senador, que, se veio para aqui, en
grandecido já pela sua atuação na política, no exercício 
de mandatos legislativos e pela sua açào em cargos exe· 
cutivos no·seu Estado, recebe de volta um Senador ainda 
mais erlgiandecido pela sua brilhante e rara atuação no 
Senado da República. 

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

a SR. PRFSIDEN_TE (José fragelH)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às t 8 ho
ras e 30 mi~utos, destinada à.-apreciação do Projeto de 
Decreto LegislativO n•i 22, de 198"2 . 

O SR. PRESiDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que serão lidos pelo Sr. 1~'-Secretârio. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO OE LEI DO SENADO 

N' 14 OE 1985-COMPLEMENTAR 

Restringe a exigência do art. 6t da Lei Comple
mentar n\1" 1, de 9 de novembro de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lt A exig.ênda _d_o_ ari. 69 da Lei Colnplementar 

nt I~ de 9 de novembro de 1 9'67, modificada pela Lei 
Complementar nt> 28, de 18 de novembro de 1975, não se 
aplica a leis que tenhâm como objetivo sanar irregul~!:i~ 
dades verificadas na criação dC-Muilicípios "ãté 31 de de
zembro de 1983. 

Arl. 2'1 Esta lei entra em vigor na data de sua publiv 
cação. 

Art. 19 Revogam-se as disposições em ·contrário. 

Justificaçilo 

Em 26 de novembro de 1984 apresentei o Projeto de 
Lei Complementar nt 243/84, que, após aprovado rias 
Olsas do Congresso, foi vetado pelo Poder Executivo, 
sob alegação de inconstitucionalidade, 

Na ocasião, assim justifiqUei- a proPositura:--

~~Diversos Municípios-foram criados, em vários 
Estados, por lei estadual. No Estado do Amazonas, 
por exemplo, por meici dã Emeiicia n' 12 à Constiw 
tuição do Estado, instituiiarnwse i? n_ovas unidades 
administrativas, elevandowse de 44 para 71 o núme~ 
ro dos Municípios amazonenses. A Etp.enda n9-l~ à 
CábSfituição do Amazonas foi PfoÍnui'sada aos 10 
de dezembro de 1981 e publicada no Diário Oficial 
do Estado de 17 de março de 1982 (Do~. n' D. 

Em conseqllênciã, foi edllado o D-ecreto Goverw 
namenÍal n9 6.158, de 25 de-fevCTeiro de i982 (Doe. 
D9 2), qur;, "estabelece os limites dos 71 Municípios 
que constituem o Estadõ,'em obediência ao disposto 
no § I 9 do art. 177 da ConstituiçãO Estadual; intiow .. 
duzido pela Emenda Constitucional n9 12, de J0wl2-
1981". Pelo§ 39 do art. 177 antes referido, fcii previsw 
ta a instalação, mediante a posse dos Pref~tos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores escolhidos nas eleições 
de l982,_dos Municípios de Alvarães, Amaturá, 
Anamã, Beruri, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, 
Iauaretê, Iranduba, Itamarati, Manaquiri, São Se
bastião do Uatumã, Tabatinga; Tonantins e Uarini. 

A esses Municípios foram aciescidos os de Presi
dente Figueiredo e Rio Pie to da Eva, referidos, j~n
tamente com os já relacionados, no Decreto n9 
6.232, de 30 de m-aiÇOde 1982 (OoC. ri9 3), que dis
põ~ ... sobre a coordenação da impl3ntação de novos 
municípios''. e ·que foram- objetO -da -Resolução n9 
15, de 18 de outubro de 1982 (Doe.- n9 4), do Tribu
nal Regional Eleitoral do Amazonas, que determi
nou a realização de eleições naqu-eles Municípios, a 
15 de novembro de 1982. 

Realizadas as eleições~ dC 1982- e diplomados e 
etnpossados os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereado
res eleitos, sendo de referir a inOcorrência de eleição 
em Iauretê, resultou a insta~ação dos Município~ 8 
seguir relacionado!j: 1-Anãrríã; i.A-Ivarães; 3w 
Amaturá; 4-Boa Vista -do R~_J!los; 5-Beru.ri_;, 6:_ 
Caapiranga; 7w}randuba; 8-Itamarati; 9-Manaquiri; 
lO-Presidente Figueiredo; llwRio Preto da Eva; 12-
São Sebastião do Uatumã; 13-Tabatinga; 14-
Tonantins; 15-Uarini. -

A criação desses 27 Municípios e(etuou-se me
diante flagrante violação do art. 14 da Constituição 
Federal que reza; 

"Art. 14. Lei Complementar estabelecerá os 
requisitos mínimos de população e renda pública, 
bem como a forma de consulta prévía às popufações 
para criação de Municípios." 

A Lei Co-mplementar a que alude a COnstituíçãO 
é a de o9 I, de 9 de novembro de 1967 (Doe. n9 5), 
cujas exigência~_ tambetTI não foram obedecidas pelo 
legislador estaduãl. 

Daí se seguiu longa batalha judiciária, pois, Cm 
pleno ano eleitor21, e tendo em vista a inconstitucio
nalidade e ilegalidade dos atos criatórios desses Mu
nicípios, o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro reco!'r~u. primeiro aa Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas, de cuja decisão o 
Partido Demo_gM1cO Soc1al interpôs Recurso Espe
~alj~to~ ao C_olt~n~o Tribunal Superior Eleitoral. 
6 Corpo d3 ba.talQ?- ~!P- qu~stão esj:á Co_Allil__Q no.s d_o
cumentoSn% 6, 7, 8 e 9. 
~-Aos 18 dç outubro de 1982, quatro cidadãos elei

tores devidamente qualificados, dirigiram-se a:o-
··----Exm9 Sr. Dr. Procurador Geral da República, soli

citando que Sua Excelêncía se dignasse de suscitar, 
perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, a de
claração de inconstitucionalidade da Emenda Cons
tituCíOnal n9 12, de -10 de dezembro de- 1981 beffi 
como. dos Decretos n9s 6.f58, de 25-2-82, todos do 
Estado do Amazonas. (Doe. n9 10.) Aos 4 de março 
de 1983, o ExiiÍ' Sr. Procurador Geral da Repúbli-

~:~:ça, Dr. Ino_cêncio Mártires Coelho, determinou o 
arquivamento do petitório doS quatro cid3dãos elei
tores aciffia mencionados. (Doe. n, 11.) 

Aos- 14 de dezembro de 1982, o Exm9 Sr. Gover
nador do Estado do Amazonas, ProfesSor Gilberto 
Mestrinho de Medeiros Raposo, obteve da As
-sem bléiã Legislativa do Estado, por unanimidade, a 
Emenda n9 17 à Constituição do Amazonas, que 

~--~- -mereceu ã seguin-te- rcd.ação: 

.. Os Municípios não instalados nos tel1llos --do 
pai'ágrafo áffterlor adquirirão autonomía com a reaw 
lizaçãO de! eleiÇões para Prefeito, Vice-Prefeito e Ve
J:"eii_dores, na época_~ forma determinadas pela Jus
tíça·E1eítõrat.•• (Doe. n9 12.)-

Essas eleições; conforme se lê no art. 19 do Proje
- ·~~~õ!fe-u:i Co~ple~_ent~r ora_ sob justificativa;_for3:In 

- maicadas -para 16 de dezembro de 1984, nÕs tCrlnos 
da Lei n' 7.206, de 5 de julho- de 1984, e da RCso
luÇão n9 11.930, de 1~ de agostC?_ de 1984. do Colen
-ao Tribuhai Superlõr Eleitoral. (Does. n9s 13 e 14.) 

-MarCadas-eiS eleíçÕCs, inícíados os preparativos 
para sua realização~ nos 12 restantes Municípios 
criados pela Emenda n9 1~/81,_ o Prefeito do Mu
~icl~i~ de_I~acoã~i~iã, ito dia 8_.d~ agosto de 1984, 
ô.i"ii$iu-se a~ Exm9 Sr. Pr. Procura_dor-G;e;ral daRe
públiCa~ solicÚanOode s.·Ex~-que se dign~sse de ar
~:air. peia~te _o suPre~_o Trib~_naJ_Federai, median-

---te Repre5eDtaÇã0 a0Egiégi0 Pretória Excelso, a in
constiiU:c~on~l_iq~de da Emenda ÇonstitU_cional n, 

-12}81:-dº becfe~~-.E;táduãl n, 6:158/82, bem ~mo 
da Emenda ConstitUciónal n9 17, de 14 de dezembro 
de -1983, tUdo -do Eslado do Amazonas~ (Doe. fl9 
l5.) Acolhendo a petição, o Exm9 Sr. Procurador-

-=-- ~-:--_Geral ~a ~e~úbF.~ submeteu,_ mediante Represen
,. -- taÇãà, n()diâ-2~ de-igost~ de 1984, a exame ejulgaw 

--- m-en~O da E.Xc~lsã C_prte a ãrgaição de inconstitucio
nalidade que lhe- fora requerida pelo retrónomeado 
Prefeito de Jtacoat_iara e o Supr:emo Tribu11al Fede

_i-.ii 'f·UfffiúloU,diant~ -dã Cristalina. clara e indi~c~tfw 
-~ef-illc~ti.Stitudofl3Hd_ãde_.__de todds os 2~7 -Munic.í-

- piosCriadôs-Peiã ~-~!fadada e peçonhent_a Emenda 
n9 12 de 1981. 

_va_le s~_entaf que,_como já enfocado, a mesma 
providén~ía - (argf.Iição· de in~onstitucionalidaçle) 
fora rogada- ao Ex.m, Sr. Procurador-Geral da Re
pública no dia 18 de outubro de 1982 por quatro ci
dadãos eleitores do Estado do Amazonas. 

A representação do Sr. Procurador está contida 
no Doe. n? 16 e a contestação do advogado do Esta
do -do Amazonas, no Doe. n9_l7. A decisão do Su
premo Tribunal Federal, no Doe. n? 18. 
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DoS- j)rejU:iZos para o Amazonas: 
Os 15 Municípíos nos quais houve eleições, já de

vidamente instalados, passaram a receber as respec
tivas quotas do FPM (federal) e do ICM (estadual); 
e bem assim verbas federais e estaduais decorrentes 
de convênios. Esses Municípios passaram a exerci
tar sua autonomia, instituindo suas administrações 
e organizando seu funcionalismo, com total inde
pendência doS Municípios dos quais se originaram. 
Ao mesmo tempo, passaram a contar com efetivo 
apoio do Estado para a promoção do seu desenvol
vimento,_ apoio materializado com a estruturação 

_ .@_~ _ _órgãos estaduai~_. como Delegacias de Polícia, 
Exatorias de Renda, -estabelecimentos hospitalares e 
educacionais, promotores de Justiça e juízes esta
duais. PasSaram ainda a possuir ordenarnento pró
prio, no que pertine a seu peculiar interesse, Com 
relação aos 12 outros MunicípiOs que seriam IDStã
lados a partir das eleições marcadas para 16 de de
zembro próx:imo, e que não mais se instalarão, por
qUe O STF também deferiu a liminar requerida Pelo 
Procurador, cancelando as eleições, os prejuizos 
tambem são ~onsiderãveis, -pois t'udo estava pronto 
para seu efetívo funcionamento. 

(OS quatrO cfdãd'ãõs eleíiõres que, em 1982, peti .. 
ciónaram ao ProfessOr InoCêncio, também lhe roga .. 
ram medida liminaJ;, "para que nllo se realizem as 
eleições nos Municípios mencionados, por evidente 
ilegalidade".) 

Do objetivo deste projeto: 
A inatacável decisão do Supremo Tribunal Fede

ral somente terá eficãcia quando o Senado Federai 
suspel_!d~r ~_§x~ução dos atos legislativos declara
dos inconstitucionais pela super Corte de Justiça do 
País. E. o_que estabelece o art. 42 da ConstituiÇão: 

"Art. 42. Compete priVativamente ao Senado 
Federal; 

( ... ) 
VII- s_uspender a execução, do todo ou em par

te, de lei ou decreto, declarados inconstitucionais 
por decisão definitiva do-Supremo Tribunal Fede
ral". 

---- "Não ocorreu, por conseguinte, a coisa julgada. E, 
-- adargado -no Regimento Interno do Supremo Tribu-

nal Federal, o Estado do Amazonas. por seu Advo
gado, dentro do prazo regimental que começará a 
correr a partir da publicação do venerando Acór

-dão, vai interpor embargos de declaração exatamen
te para pretender que o Supremo Tribunal esclareça 
sobre a desastrosa situação que se criou para cerca 
de 30% (trinta por cento) da estrutura municipal do 
Estado_ do Amazonas. 

Este projeto objetiva assim a compatibilizar um 
fato concreto, consubstanciado na imPlantação e no 
efetivo funcionaine'nto daqueles Municípios Com 
uma decisão jurídica ·que, com efeito, visa a resguarw 
dar a letra da ConstitUição FederaL 
_ Trata~se sobretudo do resguardo do lado social e 
humano de milhares de cidadãos amazonenses que 
hoje estão vivendo um clima de incerteza e de pâni
co. 

Pelo exposto, espera o autor do presente projeto, 
não apenas a compreensão do Senado, que lhe darâ 
a urgência requeiidá pelo interesse público do Esta
do do Amazonas, mas a sua anuência à propositura 
que lhe estâ. sendo apresentada, por ser sobretudo 
de justiça! 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1984. 

Apresento novo projeto, com redação, agora, estirpa
da de qualquer presenção de inconstitucionalidade, per
mitindo -que os Estados dêem vida jurídica àqueles mu
nicípios. 

Como_a Lei Complen1entar n9l, art. 69, com amodifi~ 
cação a que alude o arL 19 do presente projeto, delimita 
o período para criação de municípios entre dezoito e seis 
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meses anteriores à data da eleição municíPal, é evidente 
que aquelas comunas existentes .. de facto", não pode~ 
riam, agora, ser criadas, por lei, a fim de adquirirem per~ 
sonalidade jurídica de direito público, isto é, a -tini. de 
passarem a existir '~de jure", Entretanto, se o presente 
projeto for aprovado, excluindO a exigência de tC:"in-po do 
art. 69 da Lei Complementar n'l 1/67, os Estados interes
sados, principãlmente o Amazonas, poderão proceder à 
consulta prévia à população (art. 14 da C F ), criar os 
Municípios como se não existissem - e, juridicamente, 
não existem - e realizar as eleições em data a ser fixada 
pela Justiça Eleitoral. 

Essa medida será- um verdadeiro_ batismo jurfdico, o 
qual extirpará a nódoa de inc_oJ)_s_t_i_t_u_c_ionalidade que es
tará sempre ameaçando a exis_tênc_ia daqueles Municí~ 
pios, -com reflexos em seus direitos à participação de tri
butos e em ações que lhes pretendam negar a ~pacidade 
de agir por faltar-lhe existência no mundo jurfdico. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1985. __: Fábio Luce
na. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• I, DE 9 
DE NOVEMBRO DE 1967 

Estabelece os requisítos mínimos de população e 
renda pública e a forma de consulta prévia às popu
lações locais, para a criação de novos municípios. 

Art.6"' A criação de município e suas alterações terri
toriais, só poderão ser feitas quadrien-almente, no ano 
anterior ao da eleiçãõ mUnicipal. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO. N• IS, DE 1985 

Acrescenta dispositivo à Lei _n., 4.591, de 16 de 
dezembro de 1.964, que dispõe sobre o condomínio 
em edificações-, de modo a estabelecer a possibilida
de de o inquilino votar nas assembléias gerais, quan
do a isso não se oponha o proprietário. -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i"' t acrescentado ao_art. 9~' da Lei n' 4.591, de 
16 de dezembro de 1.964, o seguinte§ 59: 

§ 5., "No ca_so de_lo_ca_çã.a de unidad_e conQ9mi
nial a terceiro, o direito a voto nas assembl~ias ge
rais, salvo quanto a deliberações relacionadas com 
obras que interessem à estrutura integral da edifi
cação(§ 49 do art. 12), transfere-se automaticamente 
ao locatário, quarfdo não haja prévia manifestaçãO 
em contrário do condómino-locador." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data c;l.e sua _ 
publicação-. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em c6ntrário._ 

Justificação 

A ementa da proposição diz tudo. O que se quer é uma 
alteração na Lei sobre c_ondomfníos em edificações que 
permita ao inquilino participar das decisões condomi
niais, sempre que' a tanto não se oponha formal e previã..:
mente o proprietário. 

Afinal, como a e-xperiência tem ensínadõ, o iriquilino 
que geralmente paga todas as despe.sas do condomínio 
não pode e não deve ficar alheio à forma como _tais d~s
pesas são programadas, estabelecidas. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1985.- Nelson Ciu
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.591 

DE 16 DE DEzÉMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o condomínio em edificações e as in
Corporações imobiliárias. 

(Às Comissões de Constituição e Jusüçil e de Le
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Os projetas 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às 
comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. !.,-
Secretário. · 

~ lida a seguinte 

Senhor ·Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

em 27 de fevereiro do corrente ano, desliguei-m-e do Par
tido Democrático Social e passei a integrar a bancada do 
Partido da Frente Liberal. 

Atenciosas saUdaÇões, - Aderbal Jurema 

O SR.PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
fica cienle. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

.Sobre __ a_mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!"';Secretário. 

É lido e aprovado o- seguinte 

REQUERIMENTO N• 17, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alínel;l.. Hd", do Regimento ln
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
as matérias constantes dos itens 3, 8 e 2 sejam submeti
das ao Plenário em l"', 29 e 3S'lugares, respectivamente. 

Sala_ das Sessões, 12 de marco de 1985. _- Henrique 
Santillo - Moac;rr Duarte, Líder do PDS_- Gastão 
J\1üller, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n., 9, 
de 1985, de autoria dos Senadores Humberto Luce

. na, Nels_on Carneiro e Carlos Chiarelli, solicitando, 
nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento ln
terno, urgência para o Projeto de lei da Câmara n9 
163. de 1984, que revoga o Di:creto~Lei n., 1.284, de 
28 de agosto de 1973, que declarou o município de 
Anáriolis de interesse da Segurança Nacional. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Pr.Qje;to _de leLda Câmara n9 163 de 1984 será incluí

do na Ordem do Dia da 4• Sessão subseqüente, nos ter
nlõS--do .. :út: 380,.Íncis0·2~ do -Re8imento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 8: 

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 207, -de 1983, de autoria do Senador Nel
son Carneir?,. qu~ institui a semana do jovem e dá 
outras prov1dencJas, tendo 

Pareceres, sob n9s 429 e 430, de 1984, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela Constitucioria
lidade."e Jurididda,de _e, no mé~ito, pela inoportuni
dade, com voto vencido, em sepa~ado, do Senador 
Guilherme _Palmeira; e 

-de Educação e--CUltura, favorâvel. 

Março de 1985 

Em votação. 
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia 

p_ara o 2':' tur!lo regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 207, DE 1983 
"Institui a Semana do Jovem, e dá outras provi

dências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ("'~instituída a Semana Nacional do Jovem, a ser 

comemorada nos últimos sete dias do mês de setembro 
de cada ano. 

Art. 21' Anualmente, na semana referida no artigo an
terior, todos os órgãos de comunicação do País reserva
rão espaço e tempo para publicação e divulgação de ma
térias alusivas à juventude e sua importância na vida na
cional. 

Art. 3"' Os estabelecimentos de ensino de todos os 
niveis desenvolverão, na época, sob a orientação do Mi
niS:térío da Educação -e Cultura, palestras, conferêncíaS,
campanhas, concursos de redação e jogos, tendo por mo
tivo a juventude. 

Art. 4., O Poder Executivo regUlamentará esta lei den
tro do prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publi
cação, 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação . 

Art. 6., Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 7, 
de 1985, de autoria do Senador Carlos Chiarem, so
licitando a Constituição de Coinissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar e analisar as cau
sas que determinaram a intervenção no Banco 
Sulbrasileiro S/ A e no Banco Habitasul SjA. 

Nos termos do art. 30, parágrafo único, alínea ''d", da 
Constlt_uição Federal, a matéria depende, para a sua 
aprovação, do v_ot_o favorável da maioria da composição 
dà _Casa. Tendo havido, entretanto, acordo entre as Li
deranças, a matéria será submetida_ao Plenário simboli
camente. 

Em :votação o requerimento, em turno único. 
Os. Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa) 
Aprovado. 
AprOVado o requerimento, fica criada a Comissão 

Parlamentar de Inquérito. -
Os_ Srs. Líderes deverão encaminhar, por escrito, à 

Presidência, de acordo com a proporcionalidade parti
dária, a indicação dos Senadores que irão compor a refe
rida Comissão. 

É a seguinte a Comissão _Parlamentar de Inquéri
to que vem de ser criada. 

RESÕLUÇÃO N• 2, DE 1985 

Cria, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e do 
art. 170, alínea a, do Regimento Interno, Comissão de In
quérito, para os fins que especifica. 

Art. ]i> b Ci-iada, nos termos do art. 37 da Consti
tuiç_ão Federal e do art. 170, a, do Regimellto Intel-no do 
Senado Federal, uma Comissão de Inquérito destinada 
a i~tigar e anl!!isar em profundidade as origens e as 
causas que determinaram a intervenção no Banco Sul 
Brasileiro S. A. e no Banco Habitasul S.A. 

Parágrafo único~ __ Na execução da competência pre
vista neste artigo, a Comissão, dentre outros, terá os se
guintes objetivos: 
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a) identificar responsabilidades, seja no setor públi
co. seja no setor privado, especialmente nos órgãos de 
controle e fiscalização bancária. 

b) oferecer alternativas para o soerguimento da eco
nomia do Estado do Rio Grande do Su-l; 

c) avaliar os mecanismos de controle do Sistema Fi
nanceiro Nacional; 

d) sugerir medidas capazes de equacwnar e oferecer 
solução para a situação de insegurança e intranqUilidade 
pela qual estão passando os empregados das duas empre-
sas mencionadas. -.-

Art. 29 A Comissão constituir-sê-â de 7 '(sete) 
membros e terá prazo de 90 (nóVenta) dias para apresen
tar suas conclusões. 

Art. 3~' Esta Resolução entrar~ em vigor- iladá{a_de _ 
sua publicação. -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUltRITO 

(Destinada a investigar as causas que culminaram na 
.-:rise do Sul Brasileiro e Habitasul.) 

-Carlos Chiarelli - Claud10nor Couto Roriz -
João Lôbo -José Lins- Guilherme Palmeira- Euni
ce Michilles -João Calmon- Mário Maia- Nelson 
Carneiro- GaStão Mullei--- -Héiio GUeiio$- Mauro 
Borges - Fábio Lucena- Altevir Leal- I,.uiz Caval
cante- Jorge Kalume - Benedito Ferreira- Passos 
Pôrto -Alberto Silva- Alfredo Campos- Jutahy 
Magalhães - Moacyr Dalla - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item I: 

Votação, em turno únicó, do Requerimento n' 4, 
de 1985, de autoria, dos Senadores Aloysio Chaves, 
Nelson Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, 
nos termos do Art. 371, alínea , .. C .. do Regimento 
Interno, urgt:ncia para o -Proj_eto de Lei da Câmara 
n\) 218, de 1984- Complementar, que cria o Esta~ 
do do Tocantins e determina outras providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane~ 

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Mauro Borges- Sr. PfeSidCnte, solicito verifi-
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serã feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Mauro Bar~ 
ges. 

A Presidência vai suspender a sessão por I O minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena~ 
dores a plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às I 6 horas e 40 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 52 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã reaberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, em Plenário, a 
Presidência deixa de proceder à verificação rCctuerida. 

A votação do requerimento fica adiada. 
As demais matérias da Ordem do Dia, todas em fase 

de votação, constituídas dos Projetas de Lei do Senado 
n•s 22/81,26/79, 45j79; 2/80 e 18/80, ficam com a apre
ciação adiada em virtude da falta de quorum, bem como 
o Projeto de Lei do Senado_ n'~ 51/80, por depender de 
votação de requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _::~Volta-se à lis
ta dos oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. _ 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
tempo não me permitiu que, a 8 cfo corrente homena-

geas~e a Mulher no seu .. Dia lnteyn_a,_çiQ!lal", consagra~ 
dõ no calendário _da ONU._!:: por isso, Sr. Presidente, 
que me_-encontro na tribuna, e não o fiz, ontem, porque 
a Sessão foi suspensa em homenagem à memória do 
grande Gustavo_Capanema. 

Efetivainente, a idéia de manter viva na memória a 
lembrança da Mulher, através dessa data, tem o sentido 
de buscar-se o meio de adequar os seus direitos aos do 
holnem. 

E por que não? 
São elas que nos trazem ao mund_o, que nos encantam 

com a sua san_ta bondade, pois como diz o poeta acrea
no Mário de Oliveira. 

.. Ser apenas Mulher 
é trazer um destino! 
Tão grande, tão S1lblime, 

_ que faz de toda 
mãe um ser 
quase divinO 
que _o pecado redime ... " 

Ain-da não pude aceitar a distinção de direitos ·entre 
seres da mesma espécie_. A Mulher, ao longo dos séculos, 

-~fetivamente, esteve jungida ãos preconceitos ditados 
por épocaS enrque o mundo "dormia", mas com a evo
lução dos tempos, com o desenvolvimento da ciência, 
cabe à Mulher um papel relevante na sociedade moder
na. 

.Em todos os segmentos da sociedade a Mulher vem se 
destacando. Bastaria lembrar algumas dentre centenas 
cujo desempenho deixou marcada sua passagem pela 
vida nos campos da literatura e da ciência. da tecnolo
gia, da medicina, e atê como heroínas. 

Lembraríamos Marie Curie; a Rainha Vitória da In
glaterra; lndira Ghandi; Cleópatra, se quisermos ir à an
tigUidade; Joana d'Arc; Bárbara Heliodora; a herofna 
acreana, nãscida no Cearâ, Angelina Gonçalves Souza, 
figUra destaCada da Revolução acre~a, conside~ada a 
nossa Anita Garibaldi. ·- --

Sabemos que o nosso novo Código Civil sofreu reais e 
justas alteraçõCs acerca dos direitos da Mulher; o que se 

_ deseja ê a eliminação plena dos pt(!Conceitos que ainda 
perduram dando-lhe a igualdade a que faz juz. 

POTijú.e a Nova República, que veio para revolucio
nar também no campo socialj não reserva alg ns Minis
térios pira a Mulher? Está na hora-de premiar esse ser 
que é a razão da existência do homem! 

Receba a Mulher brasileira e de todo o mundo ~-!=X
pressão do:-ineu reconhecido apreço e da minha solidaw 
riedade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josa Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre ,Senadqr João Lobo. por cessão do 
nobre Senador Mauro Borges. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros. 

(Pausa.) 
S. Ex• não se encon~a pre~e~te. __ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jure

ma. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concendo ~ palavfa ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
ci_a o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, ocupo a tribuna apenas 
para reiterar a V. Ex•, Sr. Presidente a solicitação que 
fiZ 0.0- diã-}1, com relação ao projeto de nOssa autoria, 
queínc1uSiVe IOi reJeitado por V. Ex•, em unia das Co~ 
mÍ~sões permanentes, e que tratã. do endividãmento eX
terno::: Pretende esse projeto que todo acordo internacio
nal, que vise obter no País divisas no estrangeiro, seJa 
submetido ao Congresso Nacional. 

Quarta-feira 13 0185 

~o que, mais uma vez, Sr. Presidente, estamos solici
tando a V. Ex• (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Informo ao 
nobre Senador Itamar Franco que, de fato, o pr-ojeto se 
encontra em condições de ser inclufdo na pauta de nos
sos trabalhos, e que vamos determinar que o mesmo 
conste da Ordem do Dia de amanhã. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a V. Ex•, 
principalmente devido à importância do projeto. (Muito 
bem!) 

Q SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luíz Cavalcante . 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- A L. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem- ievisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, tenho em mãos oficio que me diri~ 
giu o Presidente da Câmara Municipal de São José da 
Laje, Alagoas, Vereador José Afrânio Godói de Albu
querque, cuja leitura passo a proceder, por ser o seu teor 
muito h_onroso para mim. 

Eis o -offCíó: " 

"Of. n• 16-85-CM 
Em, 12 de fevereiro de 1985. 

Exm~" Sr. 
Luiz Cavalcante 
M.D. Senador da República 
Brasília-- D.F. 

Senhor Senador: 

Em atendimento à Moção nl' 2/85, de autoria do 
Sr. Vereador Lourival Bernardo da Silva, aprovada 
em Sessão r-ealizada no dia 11 do corrente mês, esta 
Casa Legislativa emite Moção de Parabéns a V. 
Ex•, pelo apoio à campanha e conseqüentemente à 
eleição do Sr. Dr. Tancredo Neves para Presidente 
da República, fato que veio comprovar que Ala~ 
goas está bem representada no Senado Federal e 
que as causas do povo brasileiro são defendidas 
com afinco, já que busca melhores dias para o Bra
sil. 

Na oportunidade, renovamos-lhes os protestos 
de_ elevada estima e distinta consideração. - José 
Afrânio Godoi de Albuquerque, Presidente. 

Era esta a comunic_ação que queria fazer, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Con~cedo a 
palavra ao nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia o seguin~ 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senador~: 

Na semana passada. falei sobre umas declarações do 
SecretáriO de A&ricultura- do Esilido do Paranã, Sr. 
Claus __ Magno Germer, mostrei a nientalidáde que presi
dia o subconsciente de quase todos os homens públicos 
daquela região. Não que eu tivesse nada pessoal contra 
o Sr. Claus, absolutamente. E se chamei a atenção para 
suas palavras foi somente para de_stacar a discriminação 
Que a regiãO nordestina vem sofrendo, no tratamento 
que lhe é dado, em todas as decisões que interessam ao 
desenvolvimento daquela região. 

Há, como mostrei naquela ocasião, urna discrimi· 
nação orçamentária, de_ decisões Políticas, de recursos 
para toda a região nordestina. E quanto a isso, eu acha
va que não havia nenhuma maldade intrínseca no que o 
Sr. Claus estava dizendo, porque ele, simplesmente, foi 
traído pelo subconsciente, aquilo era um aceito normal 
em todas as declarações, em todas as decisões políticas 
deste País. 
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Era contra isto que eu estava falando e pedindo que 
fosse levado em consideração, para que fosse adotado 
um outro critério na Nova República que se instala nes~ 
te País. 

Neste momento, Sr. Presidente, trago a conhecimento 
desta Casa, um exemplcf flagrante dessa discriminação 
que o Nordeste, principalmente os Estados subdesenvol~ 
vidas, os pequenos Estados nor:destinos, como o meu __ 
Piauí, têm sofrido ao lo_ogo da História deste País e que 
ainda agora continuam _sofrerido. 

Tenho em mãos, st- Presidente, uma ExposiÇão de 
Motivos da Sr• Minístra -da Educação, Esther de Figuei
redo Ferraz, de n'i' 086/84. Nela a Sr~ Ministra pede: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à apreciação de V, 

Ex• a solicitação de recursos ao Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, no valor corres
pondente a 465.000.00 ORTNs, hoje equivalente a 
CrS 5.644.160.700,00 (cinco bilhões seiscentos e 
quarenta e quatro milhões, cento e sessenta mil e se
tecentos cruzeiros), assim distribuídas: 

a) Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
- UFRS- 377.220,00 ORTNs correspondentes a 
CrS 4.578.688.815,00 (quatro bilhões, quinhentos e 
setenta e oito milhões, seiscentos·e-óífenta e oitõ 
mil, oitocentos -e quinze ciuzeirOS) previstas pãra a 
complementação e continuidade da implantação da 
transferência parcial de seu atual Campus para o 
Campus do Vale, devido as limitações físicas de ex
pansão a que estâ sujeita a Universidade, por se en
contrar inserida na Malha Urbana, bem como por 
estar impedindo a conclusão da primeira peiime~ 
trai, via importante-do Sistema Viârio da c~c;lade de 
Porto Alegre; 

b) Fundação Universidade Federal do Piauí
UFPI- 87.780.0"0 ORTNs corr_espondentes a CrS 
1.065..471.885,00 (hum bilhão, sessenta e cinco mi
lhões, quatrocentos e setenta e um rn_il, oitocentQs e 
oitenta e cinco-cruzeiros). 

b.l- ConClusão do Centro de CianciaS Huma
nas e Letras, cujas obras das primeiras etapas fo
ram executadas com recursos oriundos c;iQ F AS, de
nominados MECjFAS II e MEC/FAS lll; 

Sr. Presidente, a Sra. MiniStói pai' insistência do Sr. 
Reitor, de alguns políticos, por insistência nossa, pediu 
autorização ao Senhor Presidente da República, através 
de uma exposição de motivos que englobava dois pedi
dos; um para a Universidade Federal do Rio Grlill.de do 
Sul, de 377 mil ORTNs, e outra para a Universidade Fe~
deral do Piauí de 87 mil ORTNs. 

Sr. Presidente, o Presidente FigUeiredo autorizou, em 
9 de julho de 1984, esses pedidos e essa autorização. 
Mas, qual não foi a- nossa s_urpresa, ·sr. Presidente, 
quando, na EM n9 _02f_85, de 6 de fevereiro, do Sr. Mi
nistro Antônio Delfim Netto, constatamos que, a auto
rização foi dada apenas à Universidade do Rio Grande 
do Sul. concedendo seu pedido de 377 mil ORTNs; o pe
dido do Piauí foi esquecido da exposição de motivos ori
ginal. 

A exposiçãõ de motivos que previa 377 niil ORTNs 
para uma das universidades federais do Rlo_Grande do 
Sul e, 87 mil ORTNs, para a única Universidade Federal 
do Piauí, foi pinçada pela Exposição de Motivos n9 02 
do Sr. MiniStro Antônio Delfim Netto, que separou a 
autorização do Rici Grande do Sul dessa autorização 
conjunta. Assim, somente ao Rio Grande do Sul foram 
dadas as 377 mil ORTNs pedidas. O Piauí, cOmo sem
pre, como o Nordeste, vai ficando para depois, para 
quando houver boa von~ade ou sobra de recursos, como 
se aquela universidade, lutando desesperadamente para 
sobreviver, para educar a sua mocidade, para dar con~ 
diçõeS intelectuais a sua juventude, não tivesse nenhuma 
importância no cOntexto nacional. 

Nós, do Piauí, sabemos e temos consciência da nossa 
pequenez, da pobreza do nosso solo, vamos dizer, quase 
da insignificância da nossa força política no contexto 
nacional, Jlla~ tetll-Q~_procurad~--ª-primorar as cªbeças, 
dar instruÇão, dar competência aos nossos homens 
públicos, para que eles consigam se firmar-dentro do 
contexto do Governo. 

E temos visfó, ·sr. Presidente, que alguns piauienses 
têm feito um papel brilhante no cenário nacional, tanto 
nas letras como na política. E ísto fiz parte de um enten
dimento nosso, o Piauí tem que se aprimorar pelo talen~ 
to, pelo conhecimento, pela cabeça, já que não dispo
mos de- far_tos ret":ursos capazes de fazer face aos outros 
Estados desta Federação. 

O Sr. __ Benedito Ferreira -Permite V. Ex• um -aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Qenedito Ferreira- Nobre Senador João Lobo, 
V. Ex• disse que foi aprovada em julho, uma EM con
junta, _e agora V. Ex• fala novamente em uma EM. Não 
s_eria a portaria '_que determinou a inscrição da dotação 
da y_e_rba espet":ífica, que V. Ex• está confundindo com 
nova- EM? Porqye_ a_cho não ser Q caso, u_ma ve~ que o 
Presidente da República já havia deferido a EM; a por
taria sim, porque esta tem que ser individualizada. Não 
vi o documento que está nas mãos de V. Ex•, mas real
men!e, se_g_ Presidentej_ã havja a~~itad,()_a exposição de 
motivos, que é a chamada EM, quando em conjunto, 
agora, logicamente,_ têm que sair portarias separadas, 
para que hã.ja a Hberação_dos recursos. ConcQtdo com 
V. Ex•, se realmente_ estiver h_avendo o_ preterimento ao 
Piauí, é um absurdo. Acho_ que se não cria_rmos con
dições para a fixação dos homens, dos cérebros, das me
lhores inteligências, nas regiões menos desenvolvidas, 
dificilmente faremos o desenvolvimento, porque o gran
de prob~_m?-_ do Nor<J~-ª:te - e te_nho enfatizado isso 
aqui --é- exatamente este: os melhores, os mais ousados, 

_ os_ mais int~lectualjzados, por t).ão terem oportunidade 
de trabalho naquela Região, demandam ao Sul, com o 
que o N or_deste dâ de graça para regiões mais prósperas 
do Brasil exatamente a melhor mãÔ-de-obra, no exato 
instante em que ela seria ídt:orporada à força-trabalho, 
quandO ela jã permaneceu, enquanto constava _da es
tatística de consumo. Vale dizer: o Nordeste cria o meni
no, faz -dele um homem, e depois dã de graça para ir 
prestar trabalho no Sul. De sorte que não vejo como 
acabar com esse .esv?Zlamento do Norte e do Nordeste 
do Brasil e também, de modo especial, da Região 
Centro-Oes-te, não vejo- como estancar esse êxodo de 
cérebros e de mão-de-obra para força-trabalho, como 
tem contribuído, deciSívamente, para o des.envolvÍmen
to do Centro-Sul do País, se não çriarmoS coir.dições de 
educação, de qualificação profissional e, sobretudo, de 
oportunidades de empregos nas nossas regiões. Erám es
tas as considerações, chamando a atenção de V. Ex• por
que já me ocorreu esse tipo de confusão; daí por que in
daguei a V. Ex• se não sefia eSSe o Caso, porque já Obten~ 
do uma: Vez recursos para duã:S-insfifuições, a fundo per
dido, de fato a exposição de motivo foi uma só, mas de
pois saíiam em portãrias diferentes. 

_O SR. JOÃP ~OBO - ~o_bre Senador Benedito 
Ferreira, eu, natura1mente,jâ enfoquei esses aspectos no 
meu pronunciamento, motivo pelo qual não o faço no
vamente. Eu acho que a Regíão Nordestina principal
mente, aliás todas as regiões pobres deste País, fornecem 
a mão-de-obra para a con-strução deste País, mas nin
guém paga o custo social dessa mão-de-obra. Nós, do 
Nordeste, criamos o homem de zero a vinte anos; qUãn
do ete_ está na idade apta para produzir esse homem emi
gra para ·a Centro-Sul, para os grandes estados brasilei-
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ros, para começar a produzir, mas deixa no Nordeste, 
deixa para nós um custo social, a criação e a educação 
desse homem de zero a vinte anos. Por isso é que nós 
sempre reiviridicamos subsidias para: aquela região, um 
tratamento especial. Mesmo se quiséssemos nos ater a 
dados puramente económicos, todos nós sabemos que a 
produtivídade do Nordeste, das regiões menos desenvol
vidas deste Pais, é aproximadamente a metade da pro
dutividade das_r~giões do Cent_ro-Leste, dQ Centro-Su_l, 
do Centro-Oeste. Então, se uma região produz a metade 
da outra, nada maior como justiça social que essa re
giãO, que produz apenas a metade, pague apenas a meta
de dos custos dessa produção. Quer dizer, nós entende
mos que o Nordeste, quando usa dinheiro para os seus 
custeios agrícolas, para os insumos tão necessários à 
agricultura, pague apenas a metade dos juros que paganl 
aS regiõe-S" âesenvolvidas, as regiões que produzem o 
dobro daquela região atrasada. Isso é uma justiça social. 
O homem que ganha o dobro do outro tem a obrigação 
de assumir o dobrQ das responsabilidades. 

O S_r. __ Benedi~()_Ferreira ~Se V. Ex• me permitir, nes
se aspecto, dou-lhe uma boa informação. 

O SR. JOÃO LOBO - Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira- O Nordeste estã pagando 
atua(mente, através do PROINVEST, só trinta e cirlCO -
por cento de juros. 

O SR. JOÃO LOBO - Perdão, num programa espe
cíalíssimõ e de uma aplicaçã-o quase inexpressiva para o 
seu contexto, porque nunca existe recursos para isso. 

O Sr~ Benedito Ferr~!ra - Tem, Ex•! 

O SR. JOÃO LOBO - Existem os programas e as 
rubricas, mas o dínheiro ritinca chega por lã. Estamos 
tentando, está no Banco Central, estâ na lei, está no pa
pel, está na consciência mesmo, de alguns brasileiros 
bem Intencionados, mas nós temos lutado para conse
guir perfuração de poços tubulares em regiões de uma 
falta Completa di ã&ua, de uma impossibilidade comple
ta de se fazer açudes, temos lutado para conseguir perfu
ração de poços a juros de 35% ao ano e não tenios conse
guido, porque não existem recursos para isso, Então, V. 
Ex• vê que nos prõgramas mais vitais para o Nordeste, 
programas que existem no papel, que existem na lei, que 
existem na consciência de muitos brasileiros bem inten
cionados, não chegam a funcionar. Os custos no País 
são muito caros. E há um sentido utilitário dos homens 
que manobram o dinheiro, só se usa o dinheiro, ou o 
crédito, com o caráter seletivo. Ninguém vai emprestar 
indiscriminadamente para quem paga ou para quem não 
paga. lodo bom comerciante, ou bom investidor investe 
nos melhores investimentos, iSso-é humano, isso é nor
mal. 

Sr. Presidente, eu queria esclarecer o_aspecto das por
tarias. Quero dizer a V. E:v que parece que não é porta
ria, não. Veja V. Ex•, cu estou com a E.M. 086, de 9 de 
julhO-de 1984; aprovada pelo Senhor Presidente daRe
pública, em 9-7-84, da Sr• Ministra dà Educação, dizen
do: 

E.M. 086 Em9 âe julho de 1984. 

ExcelentíSsimo Senhor Presidente da República. 

Tenho a hoitra de submeter à apreciação de Vos
sa Excelência a solicitação de recurSos ao Fundo de 
Apoio ao Desen:volvimento Social - F AS, no va
lor correspondente a 465.000.00 ORTN's, hoje 
eqqivalente a CrS 5.644.160. 700,00 (cinco bilhões, 
seiscentos e quarenta e quatro milhões, cento e ses-

- Seti.ta mil e seteÇentos cruzeiros), assim distribuídas: 
a) Universidade Federal do Rio_Graode do 

Sul- l}FRS- 377.220.00 ORTN's_corros-
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pondentes a Cr$ 4.578.688.815,00 (quatro 
bilhões, quinhentos e setenta e oito milhões, 
seiscentoe e oitenta e oito mil, oitocentos e 
quinze cruzeiros) previstas para a comple
mentação e continuidade da implantação da 
transferência p-areia] de- seu atual Campos 
para o Campus do Vale, devido as limitações 
físicas de ex:p-ansio a qÜe estâ sujeita a Uni
versidade, por se encontrar inserida na Ma
lha Urbana, bem como por estar impedindo 
a conclusão da primeira perimetral, via im
po-rtante do Sistema Víirio da cidade de 
Porto Alegre; 

b) Fundação Universidade Federal do Piau1-
UFPI - 87.780,00 ORTN's corresponden
tes a Cr$ 1.065.471.885,00 (um bilhão, ses
senta e cinco milhões, quatro-centos e setén
ta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco cru~ 
zeiros). 
b.l - ConcluSão do -Centro de Ciências 

Humanas e Letras, cujas bras das 
primeiras etapas foram execUtadas 
com recursos oriundos do F AS, de~ 
nominados MECJFAS II e MECJ
FAS Ill; 

b.2 -Implantação da primeira etapa do 
Centro de Ciêilcias da Educação, cu~ 
jas obras são indispensáveis ao racio
nal funcionamento dos Cursos nele 
ministrados, de vez que, atualmente, 
seu funcionamento ·está sendo feito 
em local de extrema precariedade, 
além de ocupar área do CCHL. 

Neste termos solicitamOs a Vossa Excelência de
claração de prioridade para contratar junto ao 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, segundo a Lei n<~ 6.261, de fs7IT/'i5, finã.ticia
mento no valor de 465.000.00 ORTN's. 

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Exce
lência as expressões do nosso mais profundo respei
to. - Estber de Figueiredo FetTu, Ministra da 
Educação e Cultura. 

E.M. n"' 002f85-CDSEm 6 de fevereiro de 1985. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Temos a honra de solicitar a Vossa Excelência 
autorização para que possa ser negociado com a 
União, nos termos da Lei n<~ 6.263, de 18 de no
vembro de 197.5, financiamento Do valor de até 
377.220,00 (trezentos e setenta e sete mil, duzentas e 
vinte) Obrigações Reajustâveis do Tesouro-Nacio
nal, hoje, equivalentes a Çr$ 10.267.510.810,00(dez 
bilhões, duzentos e sessenta e sete milhões, qui
nhentos e dez mil, oitocentos e dez cruzeiros). 

2. Referido financiamento destina-se à Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul- 4F RS, viM 
sando à implantação do campos do Vale. 

Os recursos necessâi-ios- à am-ortizaçãO da dividi 
decorrep:te do financiamento proposto serão efeti
vados atravês do orçamento do Ministêrio da Edu
cação e Cultura. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência a expressãO de nosso mais proM 
fundo respeito. 

Esther de Figueiredo Ferraz, Ministra da Educação e 
Cultura. 

Antonio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria 
de Planejamento. 

O Sr. Benedito Ferreira- Quer dizer que a primeira 
não foi aprovada. --

O SR. JOÃO LOBO - Mas está aprovada pelo Sr. 
Presidente da República. Olhe aqui! A Cópi8 cortou a 

assinatura dele, mas ambas estão aprovadas. Eu já_pedi 
explicações ao Dr. Flávio _Pêcora, que estranhou o ocor
rido; fico~ d~ me dar--~~a explicação, mas até o momen~ 
to não O feZ; acredito gue, atropelado pela mundança 
que se estã verifica.Iido no Minístêrio, S. Exa. não teve 
tempo de o fazer. Eu não quero absolut~ente respon
sabilizar o Sr: ElAviQ P®<lra, porque ele só mostrou boa 
vontade e prontidão no atendimento -das reclamações 
que lhe fiz. Não consegui falar com o Ministro -Delfim 
Netto, porque estava viajando, mas trago esses fatos ao 
conhecimento desta Cas~, para mostrar como a nossa 
reclamãção da semã.n; anterior tem uma validade cada 
vez mais gritante, e cOnfigura uma fnjustiça soda! muito 
grande. Vou, logo ql).e o n_9:VQ_ G~oyerno se instale, venti
lar dovamente est~ as_sunto,levar aos poderes competen
tes estas deliberações, porque, acreditem V. Exas., essas 
87 mil ORTN que não foram para o Piauí, têni um signi
ficado mui!_o gra-nde na vida daquela Fundação Univer
sitária: Nós precis_amos de recursos e precisamos urgen
temente; as nossas necessidades são pequenas, muito 
menores do q1:1e as necessidades dos grandes Estados 

- brasileiros. V~ Exa. vê: 377 mil OR1N foram concedidas 
ao Rio Grailde áo Sul c aperias 87-mif seriain necessárias 
ao Piauí. Mas não foram concedidas essas 87 mil 
ORTN. 

Sr. Presidente;_ en_cerro estas palavras, esperando que 
a Nova- RepEÍblica, que se instala nesse Pafs a partir de 
15- de março, não aceite e nem dê continuidade a este 
tipo de tratamento aos pequenos Estados brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE {Mário Maia)- Coricei:lo a pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

. O SR. JUÍAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: 

:Após uma longa expectativa, que abalou os nervos da 
Nação e pôs à prova a paciência e a discrição dos minis
teriâveis, eis que o Presidente da Nova_ República anun

-ciou os nomes daqueles que escolheu para partilhar seu 
poder. 

Em alguns .casqs os câlcu).os jornalístiços da probabiM 
lidade se confirmaram, em outros, houve certa dose de 
surpresa oU fruStraçãO:- ____ - __ _ - ,_ -

Era, sem dúvida, diflcil, senão impoSsível, satisfazer o 
apetite de todos, homens públicos, parlamentares, em
presários e m,embros da sociedade civil, que se apresen
taram do que se chamou "festim de N abucõdonosor .. , 
candidatos a algum múnus público-, que exerceriam em 
beneficio exclusivo do País ... 

E, embora não havendo critério infalível, do mesmo 
inodo qUe inexistem homens perfeitos, o Presidente 
Tancredo Neves divulgou e discutiu os parâmetros de 
sua escolha. 

Certamente, alguns dirão que deles resultaram ho
mens c::ertos _em lUgares Certos, enquanto outros clama
rão quebrado princípio federativo ou falta de "auctori
tas" enl um ou outro recente detentor de "potestas". 

Mas, não se poderá contestar que a escolha de seus 
colaboradores, tanto como a responsabilidade por este 
ato d~ decisão, é atribuição privativa do novo mandaM 
tário da-Nação que, sem dúvida, será julgadO pelos seus 
concidadãos, embora só o f~:Jturo próximo rios possa re
velar se ele conquistou nota máxima_n_este prhneiro teste 
de habilidade polftica, de discernimento de vocações e 
de premiação de esforços individuais ou partidários. 

Neste momento em que o País nutre novas espe
ranças, como é ,~~_se esper~r _no início _çle cada novo 
mandato presideilciat, quefo-anunciar, neste plenário, 
que, -embc:>ra na oposição governamental, não pouparei 
aplausos aos_ novos dirigentes, sempre que atenderem 

.aos_l!nseios da ~ação, mantendo-me numa_ postura seR 
vera e_ divergent~ sempre que falharem em sua ação ad
ministrativa e politiCa. 
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E, na coerência desta atitude crítica, construtiva e não 
deletéiia, desejo relembrar à nova equipe dirigente um 
critêriO _válido e salutar para a escolha de titulares de 
postos públicos no segundo e no terceiro escalões da ReM 
ptlblica. 

Confesso Que Jlie senti decepcionado por não ver ain~ 
da utilizado o critério, tão relembrado por mim quanto 
por anteriores lfderes oposicionistas, de se aproveitar, 
nos órgãos de direçào das empresas públicas federais, os 
próprios funcionários que neles exerçam atividades. 

Parece-me altamente aconselhãvel e justo que aqueles 
que trabalham nas_ empresas possam cc-participar de 
sua gestão. 

Apresentei, no passado, um projeto de lei, que foi ati: 
mesmo aprovado nas Comissões do Senado Federal c 
representava urna timida proposta de co-gestiio, porque 
sem atíngir propriamente toda a direção da empresa, su.
geria, contudo, que uma das diretorias, bem como um 
lugar no Conselho Fiscal fossem entregues a funcioR 
náriOs da própria empresa. 

Através desta iniciativa, tentava implementar os ditaR 
mes do art. 170, § I"' da Constituição Federal, consideR 
rando que nada parecia mais natural e justo que o EstaR 
do, ao eXercer atividade econômica típica da empresa 
privada, desse um primeiro passo, e um passo exemplar, 
para cumprir o dispositivo legal, que pretende efetivar a 
integraçãõ do trabalhador na- vida-e no desenvolvimento 
das entidades governamentais de direito privado. 

Entendo que o momento atual é propicio para o de
sengavetamento desta idéia justa. 

Se vivemos um clima de euforia mudancista, por que 
não iniciar a -grande caminhada com este pequeno pas
so;- simples mas significativo, numa democracia que se 
quer moderna e, portanto, participativa? 

O âir:eito político a p'rCtender cargos públicos é de to
dos os cidadãos e não apenas dos sufragados pelas urnas 
ou dos detentores de fortuna. 

Quem dá o seu frabalhO- a urna empresa estatal que 
produz faz jus a uma parcela de poder na dircção da coi
sa pública. 

Esta medida simples, porque dependente apenas da 
vontade dos novos dirigentes poderia ser complementa
da, como quer--a justiça social e a doutrina da Igreja, 
pela participação ativa dos empregados e trabalhadores, 
de modo geral, na direção da Prcvidancia, que tantos 
problemas tem atualmente oferecido ao Pafs. 

O mesmo raciocínio exige a participação dos produto
res rurais nos órgãos da administração direta. em que 
têm algum tipo de interesse. 

Se é grande a dívida social do Governo para com o 
povo brasileiro, haverá melhor momento do que este, 
em que se tenta o pacto social, para fazer florescer esta 
novidade administrativa? 

Relembro agora esta medida válida, do 'mesmo modo 
que pretendo aqui trazer outras sugestões úteis, que o 
dia-a-dia nos apresentar. 

Pretendo manter-me sempre vigilante na cobrança 
das mudanças prometidas, procurando Tât""er com que os 
compromisso assumidos, em praça pública, pelo novo 
Governo, não sejam esquecidos para que o Povo, por ele 
fi!Oºilizado, não _venha a ser ludibriado, nem frustrado 
por ter acreditado demais. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoM 
res: 
.9 Brasil cresce1,1, nestes últimos anos, de tal forma, 

que se tornou indiscutível a sua credibilidade e crescente 
prestígio no cenário mundial. 
Meno~ em virtude da iOcontrolâvel expansão demoe 

grâfica que o Caracteriza - traduzida em uma popu-
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taçào superior a 130 milhões de habitantes, dissemiilã
dos em uma superfície de 8.500 mil km2 -,do que pelas_ 
suas incomensuráveis potencialidades no concernente 
aos inesgotáveis recursos niltlirailfâisponfveis, na vasfi
dão continental desse território e da sua imensa plata
forma oceânica. 

.No entanto, a transformação dessas gigantescas po
tencialidades geo-demogrâficas e econômicas -que jâ 
elevaram o Brasil à categoria de oitava economia do 
mundo, depois dos Estados Unidos, da Europa Ociden
tal, da União Soviética; do Canãdâ, do Japão, da Aus
trália e da China, - eni. riquezas e efetivo poder nacio
nal, ào nível .dª_quelas potências, se encontra, ainda, na 
dependência de um desenvolvimento científico e tecno
lógico paralelo e acelerado. 

O primeiro passo-dessa _escalada no roteiro da trans
formação do Brasil em potência mundial foi_ dado em ja
neiro de 195 J, quandQ por iniciativa do Almirante Alva
ro Alberto da Mota e Silva, da Academia Brasileira de 
CiênciaS; se propôs a CriaÇão do Conselho Nacional de 
Pesquisas- CNPq voltado, à época, para a necessidade 
dQ País atualizar-se no campo das pesquisas em energia 
nuclear. 

Mas, pela Lei n9 1.310/51, o Conselho_Nacional de 
Pesquisas- CNPq, cujo primeirO preSidente foi, mereci
damente, o Almirante Alvaro Alberto - teve suas 
funções ampliadas por sugestão da comunidade científi
ca brasileira. Destarte, as finalidades do CNPq passa
ram a abranger um elenco de finalidades correlaciona
das, dentre as quais se destacavam as seguirites- pro
mover e estimular o desenvolvimento da investigação 
científica e tecnológica, mediante _a concessão de recur
sos para a pesquisa, formaÇão de pesquisadores e têcni
cos, cooperação com as universidades brasileiras e inter
câmbio com instituições estrangeiras. 

O eminente professor Lynaldo Cavai_ anti de Albu
querque, cujo desempenho, nestes últimos anos, como 
Presidente do CNPq, credenciou-o à admiração, ao res
peito e aos aplausos de toda a Nação, publicou um con
ciso e magistral ensaio sobre a Insti~uição, ("O CNPq-
Origens_e Perspectivas", já em 4• Edfção), no qual exa
minou e avaliou, na multiplicidade de seus aspectos, os 
problemas do nosso desenvolvimento científico e t«ri_:_Q_
Iógico, os instrumentOs normativos e operacionais que o 
acionam, a estrutura bãsicã.- do CN Pq, e os seus progra
mas setoriaiS, regionais e. inSHtucionais. 

Desejaria chamar ~ atenção _dos Srs. Senadores para 
esse magnífico documento elaborado pelo Professor Ly
naldo Cava}canti de Albuquerque~ aliás uma das figu
ras exponenciais da comunidade científica brasileira -, 
no qual esse eminente pesquisador, mestre e eficiente ad
ministrador, condenSou as SuaS observações e experiên
cia pessoal nos domínios "da pesquisa, da ciência, do en
sino e da te_cnologia. 

Trata-se de uma contribuição do mais alto valQr~ cu
jos diagnósticos, avali_ações e conclusões merecem atenM 
ta leitura a reflexão. -

Em síntese, conforme acentuou o Professor Lynaldo 
Cavalcanti de Albuquerque: 

" ... o CNPq tem pela frente a ái'dua tarefa de: 
- proporcionar marcoS norteadores para a ação 

pública; 
- estabelecer a reforçar convicções e compro

missos entre os vários agentes públicos e privados; 
-impulsionar a tarefa coletiva de desenvolver a 

ciência e a tecnologia nacionaiS, coridição funda
mental para o atendimento às necessidades básicas 
da população, para o fortaleciritento e mudança 
qualitativa da posição do Brasil no plano cada vez 
mais competitivo- das relações entre as nações_. ----' 

Antes de .encerrar estas ligeiras conSiderações, 
parece-me oportuno solicitar a incorporação ao seu 
texto das entrevistas que, por iniciativa do Jornal 

do Brasil, foram publicados em sua edição de do
mingo., 24 de fevereiro de 1985, reunindo sucinl"a
mente, opiniões dos cientistas e professores, alta
mente categorizados - JaCques Danon, Luiz Pin
queli Rosa, Simon Schwartzman, Lourival Carmo 
Mônaco, Gilberto Velho e Adilson de Oliveira_
sohre os problemas da .. Nova Ciênc1a no Brasil que 
Muda". 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

J ornai do Brasil - domingo, 24-2M85 

·UMA NOVA CltNCIA NO. 
BRASIL QUE MUDA 

-Quanto mais se aproxima a instalação dã Nova 
República, mais se aguça o debate sobre os rumos 
que Q Pafs de:ve dar, nesta fase de res_taJJ_r_a&ã--º-_de
mo_crática, à ciência e tecnologia que constituem 
um arcabouço indispensãve1 para o bem-estar cole
tivo. Entre outras coisas, discute-se no momento se 
ç-onvêm ou não criar um Ministério da Ciência e 
Tecnologia que passe a ditar uma política global 
para a área e a congregar os várioS _órgãos que 
àtuam de forma às vezes âes_ordenada. Diã.nte dãs 
questões _deste tipo, o Especial ouviu seis especialis
tas de renome, que responderam por escrito cinco 
perguntas básicas: 

1. Até que ponto o Estad_o deve intervir na for
mutação da política científica e tecnológica? 

--- -2. Devi-se ou ·não-criar-o Mínístêrio da Ciêilcia 
e Tecnologia? 

3. No âmDito deste Ministério devem ser iltte
gradas outras áreas além das existentes no CNPq?_ 
No Caso de integração, a atuação do MiniStério en
volveria tambêm a-área nucleãr, agropeCuária, de 
informátiCa, de pesquisa aeroespacial e militar? 

4. Qual () papel do Plano de Apoio ao Desen
volvimento Científico e Tecnológico, o PADCT? 

5. Qual o papel dos partidos políticos, do Con
- gres·so Nacional e da comunidade cientffica-túiTor-
-mülação da -política científica· e teCnOlógiCa do-País? 

Jacques Danon, Professor do Centro Brasileiro de Pes
quisas Físicas. 

I - Pelo vulto dos recursos necessários e pelas 
implicações em todos os setores da vida nacional, é 
ponto pacífico que o Estado tein que ter papel prio
iitário nas decisões s-obre PolitiCa cfentÍfiCa e tecno· 
lógíca. Existem entretanto alguns pontos essenciaiS 
que diferenCiam a ativídade em ciência e tecnologia 
e que, se não forem levados devidamente em. conta, 
fazem com que a intervenção do Estado se transfor
m:e·numa burocratização estéril. A política de ciên
cia e _tecnologia tem que contar com o apoio decisi~ 
vo-da comunidade científica. Tal apoio se manifesta 

= ,-desde o assessoramento constante atê o Poder de 
deliberação por parte dos cientistas nos assuntõs os 
mais variad_os. Em poucas palavras, em'matéria de 
ciênCia e _tec:rtologia," o Poder Político tenl que ser 
compartilhado com aqueles que efetivamente fa:zém 
ciência e te~nologia. 

2 - A resposta a esta pergunta está intimamente 
ligada à anterior. Até que Ponto num tal Ministêrio 
o Poder PoUtico seria corripartilhado? Tal não tem 
~idQ a tradição em noSSos Ministérios. Efetivamen
te o máximo de participação da Comunidade cientí
fica dentro __ do quadro governamental foi consegui-

____ do pum órgão como o CNPq. A ampliação- do 
CNPq em suas atribuições e Competência, e na re
presentatividade da comunidade cientffica, poderia 
constituir um primeiro passO imj)oftante. A seguir, 
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a criação de uma Secretaria Especial de_Ciência-e 
Tecnologia, sem a cxtinçfi.v do CNPq, que constitui
ria uma segunda etapa. Após isto, e err; ::>utras con
dições políticas, seria então oportuno examinar a 
conveniência da criação de um Ministhio de Ciên
cia e Tecnologia. 

3 - A integ-ração de todas as áreR~ não é nem 
viáveJLn~m desejável. Isto porque certas áreas têm 
tal extensão e importânciã,- como, por exemplo, a 
energia nuclear e todas as sua-s aplicações, que é in
dispensável que a co_ordenação se efetue através de 
organismo esPecífico, como, no caso, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear- que não integraria 
necessariamente o Ministério de Ciência e Tecnolo
gia. 

i:f- O PADCT -deverá s_er reformulado para 
adequãMlo a uma nova política de c;ênci .. e tecnolo
gia. 

-5 ~ O papel dos partidos pofítlcos é da maior 
i_mportâncla na fõrmulação e no acompanhamento 
da execução da política de ciênCia e tecnologia. Os 
partidos políticos devem atuar através de suas re
presentações no Congresso Nacional. Recordo a 
atuação da Comissão de Ciência e Tecnologia da 
Câmafa dos Deputados, sob a presidência do então 
Deputado Aureliano _Chaves, que organizou deba
tes críticos com a comunidade científica sobre mui
tos aspectos da política científica e suas aplicações. 
A reativação deste tipo de comissão no Congresso 
Nacional, em estreito contrato com a comunidade 
científica é um fator essencial para a formulação de 
uma: política científica e tecnológica num regime 
democráti~o_ e Yolta_da para os interesses nacionais. 

Luiz Pinguem Rosa, Professor da COPPE/l.JFRJ 

1 - O Estado deve ter uma política de fomento, 
garantindo -recursos que só ele pode dar em função 
do retorno de prazo longo e difundido para a socie
dade. Mas, na ciência, não deve nem pode ditar o 
9u_e nem -_que pesquisar, o _que cabe à comunida
de decidir. Em tecnologia deve ser maior o papel do 
Estado em definir Prioridades Coerentes com objeti
vos -s-ociais e econômíc-os legítiriros, decididos de
mOCraticamente. Acima de tudo-, ê preclSO valoriZar 
a ~~rppetência cientifica e têcnica, que não pode ser 
confUndida com a esperteza em negociar e transitar 
nos corredores do poder à cata de recursos, estimu
lada no autoritarismo, pela_ ~rise e cortes de verbas. 

2 --Esta ê uma falsa questão pois criar um Mi
nistério só faz sentido no bojo de uma política cla
ra, surgindo como instrumento adequado para 
executá-la. É preciso debater isto e não decidir no 
escuro, mudar e quebrar o continuísmo, colocar 
gente representativa à frente da área de ciência e 
tecnologia e também na e_ducaçào, gente capaz, que 
tenha tido compromisso com a oposição nestes 21 
anos de autoritarismo. 

-3- -o Isto deve ser incluído no debate. Na área 
nuclear, aeroespacial e militar, preocupa-me o con
tinuísmo e os indícios de corrida para as armas nu
cleares, já condenadas pela Sociedade Brasileira de 
Física. Não se deve omitir isto no debate de ciência 
e tecnologia. 

4 - O PADCT, como fruto de iniciativa do 
Banco Mundial, ê uma ingerência na política cienti
fica do Brasil que reflete a perda de autonomia naM 
clonai no quadro da dívida externa. 

5 - Remeto esta questão ao debate da Consti
tuinte, que tem de incluir a ciência e tecnología in-s
titucionalmente. Defendo uma participação da coM 
munldade cientifica no CNPq maior do que a dos 
atuais Comitês.-- ·· · -
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Simon Scltwartzman, Sociólogo, do CPDOC e do 
IUPERJ 

1 - Com os custos crescentes da pesquisa tecno
lógica, e os even-tuais beneficias que ela pode trazer 
ao país, é cl_aro que uma política para esta ârea é in
dispensãvel. Esta política deve consistir em uma 
distribuição de -recurSOS entre as grandes áreas, e na 
criação de mecanismos adequados de acompanha
mento do desempenho, com a participação da co
munidade científica em todos os seus aspectoS. No 
entanto, ê- bom sempre ter em mente que ter uma 
política não é o mesmo que fazer' planos inexeQlií
veis, nem c_olocar a pesquisa - principalmente a 
universitâria - sob a supervisão de funcionârios 
governamentais. 

2- Depende muito de como isto seja feíto. Na 
forma de um Ministério Extraordinário, extrema~ 
mente pequeno mas com aéesso político ao Presi~ 
dente da República, nos moldes adotados pelo Mi~ 
nistêrio da Desburocratização, seria excelente. O 
perigo seria dar a este Ministêrio uma grande estru~ 
tura burocrático-administrativa e tratar de colo
car toda a pesquisa científica brasileira sob sua au
toridade vertical. O planejamento estratêgico para 
a área de ciência e tCcDOlogia não rCquer um minis-~ 
têrio deste tipo, e na realidade se atrapalharia com 
ele. 

3 - A -atividade de pesquisa é- necessariamente 
descentralizada, a não ser para a realização de 
grandes projetas tecnológicos. ~ importante que 
haja redundância, ou seja, vários g-rupos faiendo 
coisas semelhantes ao mesmo tempo, para que a 
eve tua! falha de um não signifique o fracasso de 
todos. O que não pode haver é encasulamentõ. O 
que ê necessário- é ,qUC circuleiri InfOrmações, e que 
o que cada um faça seja exposto à avaliação contí~ 
nua dos demais. Os dois perigos-são~ primeiro, o ex
cesso de coordenação burocrática, e, segundo, a 
existência de ilhas de pesquisa isoladas, fechadas 
em si mesmas ou secretas. 

4- Os recursos do PADCT deveriam se somar 
aos recursos globais da área de ciência e tecnologia, 
e não permanecer como um sistema paralelo e inde
pendente. Da forma que está, o programa corre o 
risco de enfraquecer as atuais instituições de politi
ca· científica e tecnológica, em vez de fortalecê-las; 
ou de simplesmente desaparecer sem deixar rastro, 
quando os recursos externos cessarem. 

· 5 - Até hoje estas questões têm ficado limitadas 
aos têcnicos governánientais, especialistas ou gru~ 
pos com interesses diretos mis diferentes políticas 
de ciência e tecnologia. os- p-artidos pOlfticos têni no 
máximo se limitado a abrigar os lobbfes formados 
por estes grupos. No entanto, caberia aos partidos 
traduzir estas questões em termos de suas impli~ 
cações concretas para o país, e a partir daí influen~ 
ciar o Governo em suaS ações, no Legislativo e no 
Executivo. As sociedades cientificas têm dois pa"pêis 
importantes a desempenhar, nem sempre_compatí~ 
veis entre si. Por um lado, podem aglutinar e fazer 
ouvir as opiniões nlais qualificadas sobre questões 
tecnológicas complexas. ~ uma função educativa e 
de assessoramento da maior importância, que deve 
ser dada não só ao Governo, mas também aos par
tidos políticos e à sociedade como um todo. Por ou
tro lado, elas fazem as vezes de sindicatos, que ten~ 
dem sempre a buscar a expansão de recursos para 
suas respectivas áreas de interesse. Como ê muitas 
vezes difícil distinguir eStas duas fuD.ções, é sempre 
útil tratar de contrabalançar as atitudes destas asso
ciações com outros pontoS de vista igualmente bem 
informados, mas menos envolvidos. 

Lourival Carmo Mônaco, Secretário de Te<:nologla 
Industrial do MIC 

1- A presença do Estado na formulação da 
polític-a científiCa e tecnológica deve ser constante. 
Cºmo coordenador de atividades que atendam aos 
anseios da sociedade, cab_e a ele planejar ações de 
longo prazo, independente de situações conjunto~ 
rais específicas. No entanto, a ação governamental 
não pode inibir polí_ticas regionais,_estãduais e set6~ 
riais que atendam a Condições e características es
pecíficas. e preciso distinguir a fUnção de formular 
da de implementar. Esta deve caber às universida~ 
des, centros ou iniciativa priVada. Tambêm diferem 
a política de fortalecimento da pesquisa científica 
daquela ligada ao desenvolvimento tecnológico. A 
postura ê a de aceitar a essenciaiidãd-i dõ desenv:gi
vimento delltífico como instrumento para o pró:
priO d.esenvolvimen o tecnoló&ico. Já o desenvolvi
mento tecnológico deve procurar a obtenção de 
prOdutos ou processos ajustados à nossa realidade 
socio-econômica, pois O objetivo da tecnologia é 
possibilitar ganhos em produtividade e qualidade, 
que Permitirão miiior lucratividade à empresa. As
sim, é importante saber dimensionar a presença do 
Estado, identificando~se áreas onde a iniciativa pri~ 
vada possa atuar com eficiência e os se&mentos 
onde a presença do Estado é vital. 

2 - ~ preciso, inicialmente, entender o que se 
pretende com Ministério da CiênCia e Tecnologia. 
Se estamos pensando em uma estrutura organiza~ 
cional que a"gregue as atuais entidades que fazem 
política tecnológica e executam pesquisas, então 
consideramos sua criação não recomendável no 
momento. Seria mais conveniente, de infcio, a 
criação de uma secretaria extraordinária subordi
nada à Presidência da República. Essa subordi~ 

-nação facilitaria o reconhecimento da importância 
-- - -~da ciência- e tecnologia e a elaboração da política, 
- - bem como a coordenação das atividades setoriaiS. 

Enfim, possibilitaria uma visão mais adeqUada dos 
esforços que se realizam na ãrea. Enquanto isso, a 
execução das atividades permaneceria no âmbito 
dos ministérioS qUe já contam com entidades pró
prias para isso e que atuariam, então, junto às enti
dades priylidas de p~quisas. A experiência nessa 
secretari_a in_dicaria os futuros passos a serem em~ 
preendidos, que podem ser sua manutenção ou sua 
transformação em ministêrio. O importante ê- quC a 
decisão seja fruto de uma análise profunda das im
plicações e ganhos em eficiência. 

3 --Consideraiido~se as ponderações anteriores, 
esse ministêrio ou secretafia extraordinária deveria 
agregar todas a_s- ações referentes à formUlação da 
politica da ciência e tecnologia, envolvendo· todos 
os segmentos da atividade produtiva, bem como 
efetuar um completo acompanhamento dos investi~ 
mentos realizados no setor. Em suma, esse órgão 
deve empreender uma ação sistemática e efetiva nos 
organismo!> vo:I1;3dos para o desenvolvimento in~ 
duStrial, a&fícola e de serviços. Isto garante que 
seus beneficio:; atinjam tod_os os segmentos da so~ 
ciedade. 

4 -O Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e TecnOlógico inovou os procedimentos 
de fomento às atividades de ciência e _tecnologia 
dentro do sistema nacional de desenvolvimento 
científico e tecnológico. A experiência tem apresen· 
tado resultados altamente positivos, ao envolver a 
comui_tidade científica e tecnológica na progra~ 
mação e_- selei;;ão dos projetas. ~ uma interessante 
abertura ao debate,_ que, inclusive, tem permitido 
revelar diferenças de visão dos cientistas que atuam 
~-as diversas áreas selecionadas. Outra vantagem ê 
estar propiciando uma troca de experiências entre 
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as agências d~ financiamento, levanda~as à simPlifi
cação das exigências operacionais, embora manten
do s.uas características fundamentais. O apoio ofe
reCido pi:lo PADCT às atividades de suporte à pes~ 
quisa, como insumos, manutenção e infOrmação 
tecnológica, púmitiiá a solução de problemas que 
afetam todos os pesquisadores e que se têm consti
tuído num dos entraves ao progresso da ciência é 
tecnologia no País. 

5 --Para produzir os efeitoS desejados, a políti~ 
ca de ciência e tecnologia não pode ficar ao sabor 
de opiniões individuais ou prescindir de análise 
adequada de seus impactos sobre a qualidade de 
vida da população. ~ preciso a participação da so~ 
ciedade, inclUsive para desmistificar o próprio con
-ceito de ciência e tecnologia. _Dentro desse contex
to, é fundamental o papel do Congresso e o recente 
exemplo dà poHtiCã de informática rCvela o acerto 
dessa orientação. A participação dos políticos e téc~ 

_ niç_os no debate de_spertou a sociedade para a real 
importância da questão. 

COMPETENC!A_ E NÃO CLIENTELISMO 

O Estado deve ter uma participação decisiva na 
formulação de uma política cientÍfica e tecnológica 
pois esta afeta a nação como um todo. 

Em uma sociedade democrática essa formulação 
inlj)lica erri. manter Cioais permanentemente aber~ 
tos, não só para dia~ogar com os pesquisadores e 
cientistas, m-as que se"jam ade'quados para permitir 
a: informação e participação de todos os grup-os so
ciais. Entenda~se claramente que o Estado não ~ 
apenas o Executivo. O Poder Legislativo deve de~ 
sernpenhar papel central na formulação da referida 
política. 

Assim sendo, os partidos e os congressistas, indi
vidualmente, Precisam assumir as responsabilida
des cabíveis na elaboração de uma política científi
ca e tecnológica adequada. 

Os cientistas e pesqui.!laéfores, por sua Vez, devem 
não apenas desempenhar o papel de pareceristas e 
coilsuÍiores, para participar das deliberações. Isto 
já foi__ enfatizado-diversas vezes, particularmente, no 
documento preparado pela Comissão SBPC -
Academia de Ciências, encaminhado ao Governo 
que ·se finda e que O ignorou totalmente, dentro das 
Características' dã tecnoburocracia mais autoritária 
e empedernida. 

Não se deve pretender excluir aqueles que não 
militam cotidianamente na pesquisa, na formu
lação da g_o_lítica de cíêm;:ia e tecnologia. No entan~ 
to,_.ê óbvio_ que há uma copetência específica, como 
em qualquer área, fruto de um conhecimento_e ex~ 
periência -Particulares- da comunidade científica. 
Isto deve ser compreendido não como uma atitude 
corporativista, mas como o reconhecimento e cons: 
taiá.Ção das diferenÇas. 

A ciência e, obviamente, a tecnologia estão -inse
ridas em uin processo social complexo. Por isto 
mesmo, é precisO- exorcizar o utilitarismo eco no~ 
mista que tanto prejudicou seu florescimento. A va~ 
lorização da pesquisa básica, cujo retorno obedece 

_ _a ritmos de longo prazo, é essencial para a estabili
zação da atividade científica no país. 

Por tudo isto, não creio que se deva adotar uma 
atitude maniqueísta diante da eventual criação de 
um Ministêrio de Cíêncüi b Tecnologia. Não é ra~ 
zoávei ser a favor ou contra, por princípio. Acredi
to na necessidade_de estabelecer um Orgão Coorde~ 
nadar que ~rticule, em alto nível, a infplement_ação 

-da política científico-tecnológica. Pode ser um Mi~ 
nistêriO, uma Secretaria, etc. O fundamental, no en
tanto, ê a garantia de seu caráter mais democrático, 



0190 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

mais competente, rejeitando o ranço do autoritaris
mo e clientelismo que Viciou boa parte das decisões 
dos últimos vinte anos. Portanto, é importante que 
a própria criaÇão de novos órgãos, de novos instru~
mentos, não seja produto de um pacote. O crédito 
que é dado ao novo GciVcinó-passa pela sua valori
zação da consulta e do-diálogo. Não se trata de pre
tender indicar nomes de Ministros ou Secretários, 
mas sim de criar um espaçõ produiivo"·p-ara a di"s
cussão e decisões de polftíca científica e tecnológi
ca. 

Por outro lado, as áreas afetadas por estas deci
sões são muitas e coinplexas. Não é desejável_ que se 
crie Um -ól'gão que tenha sob seu controle.direto 
tudo que diga respeito a campo tão heterogêneo. É 
preciso, no entanto, estabelecer uma Co"Otdenação 
que em permanente diàlogo com o Legislativo, com 
a comunidade científica e a sociedade civil como 
um todo seja capaz de assumir responsabilidades 
quanto a prioridades e definições abrangentes que 
afetam, como já disse, toda a sociedade brasilei~a. 

Gilberto Velho, 
Antropólogo- Museu Nacional. 

Conselheiro da Associação Brasileira de 
Antropologia. Conselheiro da Sociedade Brasileira 

para o Progresso -da Ciência - SBPC 

É PRECISO EVITAR AS ABERRAÇ0ES 

Desde a revolução industrial, o progresso têcni· 
co passou a ter papel dominante no desenvolvimen
to económico e sOcial dos povos. Esta máxima foi 
seguida à risca pelos governos militares que busca
ram modernizar o País através da importação ma
ciça-e indiscriminada de técnicas. 

O Brasil de 1985 é muito diferente do Brasil de 
1964, possuindo um aparelho produtivo-relativa
mente moderno e sofisticado. Isto foi fruto da im
portação de técníCas; mas tambêm foram frutos 
desse processo a dívida de 100 bilhões de dólares, 
socialmente impossíVi:l de ser paga, e a enorme dis
paridade nos níVeis de renda, que mantêm milhões 
de brasileiros vivendo na misêria absoluta. 

Aprendemos, com muito Sofrime-nto; que, para 
que o progresso t~cnico tenha papel positivo nO 
processo de desenvolvimento económico, é preciso 
que ele resulte_ não da vontade arbitrária do_ Poder 
Executivo, maS Sün da atividade criativa de toda a 
sociedade. dai a ímportâncía do efetivo engajamenK 
to dos agentes sociais rio processo de geração e di
fusão de novos processos t6cnicos. 

Ao Estado cabe estabelecer uma política científi
ca e tecnológica (PCT) que seja coerente com suas 
demais políticas (industrial, agrícola, de saúde, de 
transporte, etc.). A PCT não pode, contudo, ser fi~ 
xada unilateralmente pelo Poder Executivo; o Con~ 
gresso Nacional é o fórum adequado para a discus
são dos objetiv_Os de desenvolvimento a serem per
seguidos pelo Estado, cabendo a ele a fixação das 
grandes diretfiZCS que devem orientar o PCT. Os 
partidos políticos necessitam preparar-se pai-a este 
debate formulando suas respectivas PCT, que de
vem ser coerentes com suas propostas de desevolvi~ 
menta da sociedade. 

A sociedade, por outro lado, não pode ser mero 
instrumento da PCT fixada pelo Estado. Ainda que 
a PCT possa ter sido estabelecida através de órgãos 
de representanção e execução legítimos, os agentes 
de geração e difusão das novas técnicas devem ser 
interlocutores privilegiados na definição e impleK 
mentação da PCT. ~ preciso estabelecer um com
promisso entre os ínteressCSJixad.os pelo Estado e a 

Hb_erdade acadêmica que permite à sociedade en
contrar novos caminhos não previstos nos planos. 
Muitas das descobertas científicas e tecnológicas re
sultam da percepção, determinação e esforço indi
vidualizado de centros de pesquisa ou empresas de 
engenharia. A partiCipação das sociedades científi
cas e profissionais na formulação e execução da 
PCT permite que iniciativas da sociedade encon
trem espaço para florescei-em no interior da PCT fi
xada pelo Estado. 

A participação dos partidos políticos, através do 
Congresso Nacional e das sociedades científicas e 
profissionaiS, evitará -que aberrações como o Pro
grama Nuclear voltem a acontecer. Evitará também 
que programás como o PADCT, que pretende-m 
reorientar as prioridades de pesquisa do país e rees
truturar o· próprio sistema cienfífico e tec-nológico 
nacional, sejam gestados entre as quatrQ paredes de 
um gabinete em Brasília. A PCT não pode estar 
condicionada pelos objetivos dos eventuais respon
sáveiS por -órgãós administiiüivos do governo; ela 
deve ser orientada peta visão de longo prazo que faz 
de si mesina a sociedade brasileira. 

Nos últimos 40 anos, o desenvolvimento econó
mico brasileiro foi produzindo uma série diversific
da de instituições vinculadas à ciência e tecnologia: 
institutos de pesquisa universitários e tecnológicos; 
centros de pesquisa de empresas estatais e privadas 
nacionais; empresas de engenharia; -indústrias de 
bens de equipamento etc. Surgiram também estr!J
t_ur_as de fomento à pesquisa e_difusão tecnológica 
como o CNPq; a FINEP, STifMIC, etc. Por iníciã.-:. 
tivas diversas e de forma dispersa foi se construindo 
um sistema científico e tecnológico que, se existe, 
está relativamente desarticulado. 

A articulação desse conjunto é tarefa da Nova 
República. Ela não pode, contudo, ser realizada de 
afogadilho sem a participação da comunidade que 
gera e difunde tecnologia; razão pela qual as socie
dades científicas fumaram um documento solici
tando a constituição de uma comissão, com a pre
sença de representantes das sociedades científicas, 
que deverã elaborar um projeto de estruturação ins
titucional do Sistema Científico-e TecnológicO. Evi
dentemente, todas as áreas de pesquisa, inclusive a 
nuclear, a informática-e a militar, deverão estar in

-clusas nessa nova estrutura. Esse projeto deverá 
passar pelo crivo final do Congresso Nã_cioilãT;-ins-:. 
tância superior que deve orientar a PCT. 

A curto prazo, a gravíssima situação de desagre
gação vivída por diversos institutos de pesquisa 
científica e tecnológica faz com que as sociedades 
científicas· reivindiquem um Piano de Emergência 
imediato. O FNDCT deve, ainda em 1985, voltar 
aos níveis do final da- dêcada de 70. Da mesma for: 
ma, é extremamente grave a situação das universi
dades públicas, pilares do Sistema Científico e Tec
nológico nacional. A reestruturação da universida
de brasileira, que deve ser pública e gratuita, deve 
ser- estudada de imediato, buscando a compatibili
zação dos_re_cursos financeiros com seus objetivos. 

Adilson de Oliveira, 
Secretário da SB_PC - Regional Rio. 

Professor da COPPE/UFRJ 

O SR. PRESIOENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No momento em que todo o Pafs respira saudáveis 
ares de mudança, quando a esperança volta a brilhar em 
todos os lares. num momento de dar-se as mãos, de so-
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mar esfOrços, de união nacional, quando retomamos o 
caminho da plenitude democrática, que repudia intole
râncias,-discriniin.ações, sectarismos, que impõe um tra
halho cOnjunto, de todos os brasileiros, estarrCcemo-nos 
ao tomar conhecimento de declarações de um Secretário 
de Estadô-, de -i.ull-EStadO "altamente Politizado, de ri
quíssimas tradiçõeS culturais, de invulgar peso económi
co e poHtico em nosso País, o Estado do Paraná. 

Nã.quele celeiro de_ honiems e de bens, num Estado 
que todo o Pais aprendeu a respirar por sua capacidade 
de trabalho e de realizações, levanta-se absurdo clamor 
d_e- Um dOadão altamente situado ~porque Secretário 
de Estado- a propor um genoddio, a pregar uma luta 
de irmãos, a incentivar uma hecatombe civil, a insinuar 
u-ri1 prOCC~iso-naí:i-raSdsta de extinção de faças, reviven~ 
do o sonho louco do ditador que lhe deve ter inspirado, 
e que pietendia criar a raça pura, o ariano, para tanto 
extinguindo da face da Terra os sangues impuros. 

O Secretário de Estado da Agricultura do Paraná, 
herr Claus Magno Germer, trai a hist6ria moderna do 
povo do qual seu nome sugere descender, um povo tra
balhador, dinâmico, esforçado, que procura esquecer os 
horrores Que lhes iinpôs o fanático de 38/45, e dá a enK 
tender ser um dos "Meninos do Brasil" do romance, a 
querer renascer as- práticas geDocidas de seu insPirador. 

Herr Germer- Sr. Presidente, Srs. Senadores- diz, 
e está na publicaÇão oficial do Governo do Estado do 
Paraná, o boletim informativo "Divulgação", n~' S, de 
janeiro deste ano, que .. o Nordeste jâ é uma espécie de 

- gueto onde vivem mais de 30 milhões de pessoas, prati-
camente inííh!is -para O resto do país. Se houvesse uma 
catástrofe oU epidemia qUe matasse metade da popu
lação. provavelmente não sentiríamos a mfnima falta, 
porque essa paicela da população não trabalha para ne
nhum setor iridustrial ou pouco contribui para o pro
gressô do pais ou mesmo de sua região". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que não é demais 
repetir: a pregação genocida do secretário de Agriculto~ 
ra do Paraná está no boletim informativo do Governei 
do Estado do Paraná, "DiVulgação", n"' 5, de janeiro 
deste ano. Que não venha depois herr Gemer, como 
sempre acontece nestas condições, dizer que «os jorna
listas deturparam suas declarações", "que não disse 
nada daquilo", 

---Todos conhecemos como funciona um house-organ, 
sobretudo de um Governo de Estado. A Coordenado ria 
de Comunicação Socfal encomenda a Secretarias de Es
tado e a órgãos do Governo as matérias que pretende di~ 
vulgar, estas são preparadas e assinadas pelos procura
dos, e então publicadas. Não é jornalista que entrevista 
o SecretáriO e coloca a matéria depois por ele redigida 
....... -sem revisãO-do entrevistado- no infoimãtivo. O Se
cretário falou, disse, assinou e mandou publicar. 

Herr Ger_mer, de quem se sabe ser hoje o Secretãrio da 
Agrícultura do Paraná por fOrça desta insólita decla~ 
raÇãO, e de quem antes se sabia apenas que era um agrô~ 
nomo, deve ter dito estas palavras como quem coloca 
adubo em sUas plantações de soja ou de café, sabemos 
nós lá em que bandas da fertil terra paranaense. Tão fér~ 
til que é capaz de produzir a boa semente, o bom fruto, 
gerado pela boa árvore, e fruto desta natureza, parido 
pela ãrvore podrç.. Mas certamente herr Germer não é 
do mesmo sangue paranaense de tantos e tantos grandes 
nomes ·que, mesmo carregando sobrenomes estrangei
ros, pioneiros de uma colonização bem sucedida, que 
forjoU_ uma civi!izaçãó de trabalho, de honradez. de luta, 
de con_tn'buíção _para o progresso do pafs, de mãos dadas 
com as demais raças que orgulhosamente suaram juntas 
na construção do Brasil. Certamente herr Germer--é de 
outro gueto, que g~ardou as suásticas, que aprendeu a 
marcha do pato, que passou a infância a erguer o braço 
a saudar seu ídolo cujo sonho era destruir a Humanida
de. 
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Herr Germer certamente é fruto deste veio, que infC~ 
lizmente ainda não estâ de todo sepulto. 

Mas devemos todos, e sobretudo nós os representan
tes do povo, do povo do Sul, do povo do Norte, do 
Centro-Oeste, do Sudoeste, do Brasil- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores- repudiar este genocida. Nós, homens 
do povo e seu representante, eleitos por brancos, pretos, 
mulatos, mamelucos, cafuzos, nós que telnos além e aci
ma de raças o Brasil como Pátriã, cotrio lã:r, Corria cása; 
e não gu~tos distantes e estanques, em um doS quais 
quer pontificar Herr Germer como o construtor de nova 
ordem, de nova raça, a partir das mesmas idéias de seu 
inspiiador, o mesmo de Auschewitz. 

E se tanta estranheza, tanta repulsa, tanta revolta nos 
causa ler o que Her Germer planeja, sonha e acalenta, 
também nos causa estranheza ver que colegas honrados 
e nobres, parlamentares como n6s, e como nós homens 
que lutam pelo povo, pela Nação, para acabar com os 
problemas que nos afligein e humilham, postulem para 
este mesmo Herr genocida altos postos da adminis
tração federal. 

Não é segredo que influentes pr6ceres do PMDB, 
destacando-se um Senador e um Deputado federal, am
bos de larga tradição de luta _em_ favor do povo, de de
sassombrada coragem cívica em enfrentar os mais ne~ 
gros anos de repressão, de censura, de perseguições, dois 
homens do Paranâ, eleitos pelo Paranâ para ajudar a 
reerguer o Brasil, postulem para o HerrGermer nada 
mais nada menos que a presidência da EMBRAPA, a 
importantíssima Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária, organismo reconhecido-e respeitado em todo o 
mundo, dono hoje do maior aCerv-o de pesquisa tropical 
do mundo, cujo trabalho tem merecidO lquvores e trofe
us de todas as partes dQ mundo, de reconhecidas Uni
versidades, de Instituições-, de Fundações, órgãos e enti
dades voltadas para a fundamental pesquisa agrope-
cuária. 

Um Senador e um Deputado federal pelo Paranâ pre
tendem dar a Herr Germer a EMBRAPA, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, talvez para que ele, enfim, OOrisiga 
realizar seu sonho. Pesquise uma fórmula de conseguir 
exterminar trinta milhões de braslleil:os, trinta milhões 
de trabalhadores, trinta milhões de irmãos nossos,- que 
talvez só tenham contra si os -rigores de uma natureza 
adversa - à qual ainda assim eles enfrentam e vencem 
- e um tradicional e permanente descaso das autorida
des. 

O N ardeste estâ produzindo este ano sua maior safra 
agrícola, produto_ do trabalho do_"gueto de pessoas inú
teis parã- ó País". Após vencer a seca, áp6s enfrentar a 
chuva, após combater todos os dramas que se abateram 
sobre a região. 

Repudio veementemente, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, não só a absurda declaração deHerr Germer, como 
qualquer tipo de ação ou trabalho tentando guindá-lo a 
uma posição da impõrtância da que esperam conseguir 
para o genocida. Seu lugar é estrumand9 a terra, porque 
parece que só mesmo com esse tipo de adubo sabe c:on~ 
viver a contento e feliZ Herr Germer: 

Repudio, e concito todos os meus pares, nas duas Ca
sas do Congresso, a imprensa, as entidades civis, a Igre
ja, e todos os ou_tros organismos que ao__longo de tantos 
anos evidenciaram um trabalho permanente, solidário, 
coeso e irmão_, .em prol do País, como uma Nação, a re~ 
pudiar de vez este homem. 

Que ele volte à sua soja; à sua batat_a, o seu cate, sabe~ 
mos lá que tipo de cultura ele gosta de exterminar, ao 
anonimato de onde nunca d~yeriã" ter saído para produ
zir besteiras deste jaez. e nos deixe trabalhar. Ao lado do 
Nordestino e com o Nordestino, raça que nos orgulha, 
povo que nos enche de emoção. Herr Germer, segura
mente, ao cuidar de suas batatas, soja, café ou o que lã 
seja, jamais deve ter tido tempo para estudar,ler, conhe
cer as_ epopéias históricas que o Nordeste escreveu, em 

tantas lutas, em tantos movimentos de consolidação da 
~_Pátria, de_ resis_tência a invasores, c;fe predest!nação de

mocrática, livre e soberana, conceitos que os coloniza
dores do No (deste ensinaram a s~us filhos, e estes a seus 
filhos e seuS netOs. 
_O Norde!ste sobrevive, produz, palpita, vive e traba

lha, independentemente dos Herr Germer da vida que às 
- veZeS a Vida nos coloca pela frente. 

Mas que por ela passarão em brancas nuvens, sem 
qualquer registro na História. 
_ Nem mesmo uma citação a seu disparatado, insensa

to, descabido e esquizofrênicO: artigo do b-oletim infor-
_ _!llativo do Governo do Estado do Paraná, Na Hüotória 

do Brasil, ao lado de grandes patriotas e grandes nomes 
do Paraná, estarão outros grandes patriotas, _outros 
grandes nomes do Nordeste, E seguramente Herr Ger~ 
mar !ás não esta rã, nem como exímio adubador de plan
tações, espalhando com as mãos estrume nas covas de 
soja ou de café, embriagando-se com o aroma, rindo feliz 
da convivência. 

Solicito, Sr. Presidente a transcriçãO de artigo do ci-o
nista Gera_ldo Mello Mourão. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS ALBERTO EM SE;U DISCURSO: 

Gerardo Mello Mourão 

O GENOCIDIO DO AGR0NOMO 

.. Divulgação" é o nome de um boletim informa-
- _tiVo do GoveT!lo do Paraná. TenhO diante de inim 

U_iil recOrte do número -5 dessa publicação, ediçãO 
dejaneir_Q passado, que me foi remetido por um his
tOriador brasileiro que vive naquele Estado, e onde 
os bons paranaenses certamente o consideram um 
compatriota. Os bons paranaenses, entre os quais 
não se deve incluir um desconhecido senhor que 
atende pelo brasileirfssimo nonie de Claus Magno 
Gesmei, do qual há uma fotografia no texto, com a 
indicação d_e que se trata de um agrônomo e Secre
tário de Agricultura do Estado. Para ele, o historia
dor nordestino, responsável, aliãs, por grande setor 
piotfeiro da indústria paranaense, deve ser Um es
~rangeiro, in_truso na-Canaã do belo país do Paraná. 

Está aqui o que o .. brasileiro" Claus Magno 
Germer diZ. em longo artigo, escrito numa língua 
parecida com o português: ••a_ Nordestejâ é uma es
pêCie de gueto onde vivem hoje mais de 30 milhões 
de pessoas, praticamente inúteis paia o resto- âo 
País. Se houvesse uma catástrofe_ou_!=pidemia gue 
matasse metade da população, provavelmente não 
sentiríamos a -m(nima falta porque essa parcela da 
população não trabalha para nenhum setor indus
trial ou pouco contribui". E vaj por af afora o arra
zoado_teuto-agrônomico do Sr. Claus Germer, na 
confuSão de Urna plantação de batatas sociológicas 
e econômicas que ninguêm entende. 

Prefiro acreditar que o nível cti.ltural do secreta
riado de meu bom amigo e brilhante colega de Câ~ 
mara José Richa tem uma escala de grandeza supe~ 
riO r à miõda eitatut:i humana e cultural desse pobre 
agrônomo, que devia estar adubando socas de cana 
o~ de café _na terra féi"til do Paranâ, ou cultivando 
beterrabas na Westphalia, ·em vez de andar falando 
d-e coisas que não entertde, como o Brasil, por 
exemplo. 

Não. ~ei se ' 1_Herr" _ÇJ_erUl~r nasceu no Paraná, na 
Pomerânia ou_ D.um &Ueto de Varsóvia. O qUé sei ê 
que, para honra do Paraná, ele não tem nada a ver 
cói:n o sangue e o espírito daquela admirável terra 
brasileira, o Paraná de Dario Veloso e de Tasso da 
Silveira, de Andrade Murici e de Nestor Vítor. de 
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_QUvejia F_ranco· e_de J"emistocles Lil!hares, deDal
ton Trevisan e de Bento Munhoz da Rocha, ou de 
minha amiga Filomena Gebran - nomes dos quais 
o agrônomo Cl~us nun~a_ deve ter ouvido falar. 
Não devia nunca, I?Or isto mesmo, sair de suas co
vas de soja ·e de feijão, para meter-se em assuntos de 
que não entende. 

O Sr. Claus preçoniza uma catástrofe o~ epide-_ 
mia para matar metade da população do Nordeste, 
dizendo, com todas as letras que se isto acontecesse, 
"não sentiríamos a mínima falta porque essa parce
la dei população não- trabalha para nenhum setor 
ind~stria) ou pouco contribui". 

O Sr_._d.aus não e_~plica que tipo de epidemia Ou 
de catástrofe seria mais aconselhável para liquidar 
a d_esn~es_sâria população do Nordeste. Que tal a 
febre amarela? Ou, para ser mais moderno e mais 
_coiDpatfvel_ com a idolatria industrial do agrônomo 
teuto-paranaense ou polaco~paranaense, que tal a 
montagem de uma gigantesca câmara de gás, que 
abrarigesse- O território _inaldito, das praias do Ma~ 
r.anhão .aalitoral_da_Bahia? Ma$ _talvez, servindo-se 
de uma teCDologia mais a-vançada, o melhor seria 
jogar uma bomba atômica sobre o deserdado seten
trião brasileiro, acabando de uma vez por todas 
com maranhenses e piauienses, cearenses e rio~ 
grandenses~ do-norte, paraibanos e pernambuca~ 
nos, alagoanos, sergipanos e baianos. 

Terminariam, assim, as migrações internas, com 
q1,1e a mão de obra barata e tenaz d_os nordestinos 
criou cafeza,is do Paraná, com uma capacidade de 

trabalho que já obrigou 80 mil paranaenses a fugir 
para as selvas de Rondônia, para o Acre e para a 
Amazônia em geral. Até porque essas regiões fazem 
parte hoje do território brasileiro graças aos cearen~ 
ses e paraibanos que as povoaram e colonizaram, 
descobrindo Rondônia e_ arrebatando o Acre à 
Bolívia; este Acre que, segundo um pensador não 
paranaense é "o brio nacional transformado em 
província". 

É pena que o genoc[dio desejado por Herr Ger
mer esteja chegando um pouco tarde. Mas ~ que o 
Paraná ainda não existla no século XVI, e lá não 
haviam chegado ainda nem os bandeirantes paulis
tas, muito menos os advenas da Europa Centrai, 
comO o Sr. Claus, quando o Nordestejâ construía o 
Brasil, fundava a unidade nacional na guerra da 
Holanda, enchia as praças da Europa do chamado 
"pau~de-pernambuco", depois conhecido como 
"pau-brasil", abarrotava de a·çúcar os mercados do 
mundo, conquistava as mais extensas léguas de ser
tão de que foram capazes os pioneiros, como os 
bandeirantes de Pernambuco ~ da Bahia, como 
aqueles capitães da CaSa-da-Torre, uque comeram 
mãis léguas de chão que qualquer outra bandeira 
neste País", segundo o historiador. 

Se tivessem liquidado antes o Nord~_te, o Para
ná estaria livre dessa praga de invasores, muitos dos 
quais ocU:PRi1úri ás nlais- altas lideranças politicas 
do belo e querido Estado meridional, onde não 
ProsPeram ãp"eriã.S os Claus e os Germers. 

Mas o agrônomo acha que o Brasil não sentiria 
(alta s.e __ morresse(ll. numa catástrofe todos os mi
lhões de nordestinos de uma vez. Se isto jâ h,o_uvesse 
aco-u"tecidÕ, nossa hist6ria não teria nomes incômo
dos_ como os de Joaquim N abuco e Gonçalves Dias, 
de Orico Mendes e de José de Alen,car, de Capistra
no de Abreu e de __ Ciovis BeYilác:qua, de Rui Barbo
sá e de Tavares'S!isios;-de _C<l~fr9 Alves e de Tobias 
Barreto, de Sílvio Romero e de Jorge de Lima, de 
Oraciliano RariJ.OS e de José Lins do Rego, de Sou_~ 
sâodrade e de José Albano, de Auta de Sousa e de 
Jerónimo de Albuquerque, de Felipe Camarão e de 
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Henrique Dias, de Fernandes Vieira e de Deodoro, 
de Floriano e de José Amêrico e assim por diante, 
para falar apenas nos mortos. 

Seja como for, estou com dois telegramas pron
tos. Não sei qual dos dois passo primeirO: um a 
meu·amigo José Richa, pedindo a demissão iritedia
ta do Senhor Claus, de seu secretariado, por seus 
insultos à honra deste País e até por seus insultos à 
gramãtica portuguesa, e outro aos meus parentes e 
amigos do Nordeste, que os tenho do Maranhão à 
Bahia: ~s:iiã:m quanto -~ti'ites- da _terra, antes que nela 
instalem as câmaras de gás de Herr Claus. Saiam 
sobretudo aqueles amigos e parentes que não são 
industriais, como quer" o ·agrônomo pilrana:Cnse, 
mas que estudam nas Universidades a filosofia e as 
letras, as matemáticas e a tisica. Venham para o 
exnio do sul-maravilha de Herr Germer, onde po
deremos trabalhar no eito de um cafezal, mas onde; 
á nOite poderemos cantar à lua, tão _brasileira -como 
nós, a quadra antiga do poeta de nosso País: "mi
nha terra tem palmeiras- onde canta o sabiá- as 
aves que aqui gorgeiãm - não gorgeiam como 
lã ... " 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

DIÁRIODOCONG~ESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senado

. res.: 

Estamos na imiri-êiicia de ver paralisadas as -{lUlas nas 
escolas particulares de Brasnia, onde os professores pro
curam, através do entendimento, colocar os seus interes
ses e os dos estabelecimentos de ensino em pé de igual
dade, uma vez que são os mestres a grande matéri_a
prima no aperfeiçoamento da educação de nossa moci
dade. 

Vivemos uma sitUação difícil na área do ensino parti
. cular: Qlii __ pais, pagando mensalidades demasiadamente 
altas e.no seu grande número sendo obrigados a recorrer 
ao ensino oficial, em virtude do achatamento da renda 
familíar e os professores, em sua maioria, não recebem 
mais do que sete triil cruzeiros por hora-aula, o que os 
impossibilita de sobreviver com tão baixos salários. 

Oportuno seria que uma mesa-redonda fosse realiza
da entre o corpo docente, os demais empregados e a Di
reteria dos estabelecimentos onde fosse possível chegar
se a um entendimento, da maior relevância para a paz de 
todos. 

Temos certeza de que um denominador serã encontra
- do entre professores e escolas pelo bem dos alunos e pela 

tranqUilidade pública. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Não hã mail 
oradores-inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinária a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, anteriormente con
vocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
DiscliSsão, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n9 22, de 1982, de autoria do Senador Passos 
Pôrto, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar, tendo 

Pareceres, sob n9s 788 à 790, de 1984, das Comissões: 
-de Cons_tituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; e 
- Diretoria e de Finanças, favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)-- Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

Ata da 11"~- Sessão, em 12 de março de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura Extraordinária 

Presidência do Sr. Mário Maia 

As 18 HORAS f 30MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eu
nice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente 
- Claudionor Roriz-_::.- Gaivão Modesto - OdacLr 
Soares- Aloysio Chaves -:- Gãbríel Hermes- Hélio 
Gueiros -.:... Alexariare Costa- José Sarney- Alberto 
Silva - Helvídío Nunes- João lobo --:-:Aimir Pinto 
- José Uns - Carlos Alberto - Moacyr Duarte -
Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Ga
delha _- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid 
Sampaio- Ccfrlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival 
Baptista-_ Passos Pôrto- jutahy Magalhães - Lo
manto Júnior- Luiz Viana -João Calmon - José 
lgnãcio Ferreira '"'--'- Moacyr Da lia - Amaral Peixoto 
- Nelson Carneíro - Roberto Saturnino c-:- Itamar 
Franco - Morvan Acayaba - Alfredo Campos -
Amaral Furlan- Fernando Henrique CardosO- Se
vero Gomes - Benedito Ferreira --Henrique San
tillo- Mauro_6orges-- Benedito Can"elas -GastãO 
Müller- Roberto Campós- José Fragelli -Salda
nha oe·rzi- Alvaro Dias- EriéãS Faria -jaison Bar
reto- Jorge Bornhausen- Carlos Chíafel_li ___: Pea-ro 
Simon-=- OctáVio--dlrdoso. · 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A lista de pre
sença acusa o comparecimentO de 61 Si-s. SenadoreS. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prote.ção de Deus iilÍCíamos--nossos trabalhos. 
O Sr.1~'-Secretârio irá procederá leitura do Expedien

te. 

É lido o .seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De agradecimento de comunicação: 
N9 16/85 {nl' 165/85, na origeni), de 12 do corrente, 

relativa à nova constituição da Mesa do Senado que di-

rigirâ os trabalhos na Sessão Legislativa instaíiida no dia 
21 de fevereiro. último_ 

N'í' 77/85 (n~' 166/85, na origem), de 12 do corrente, 
~fereqte à escolha do Senhor Ramiro Elysio Saraivã 
Guerreiro para exercer a fur:ição de Embaixador doBra
sil junto à República Italiana. 

N"' 78/85 (n"' 167_/85, na origem), de 12 do corrente, 
relativa à aprovação das matêrias constantes das Men
sagens da Presidência da República n"'s 99 e 120, de 
l98S. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Expediente que vai ser fido pelo Sr. 19-
Secretârio. 

É lida a seguinte 

MENSAGEM N• 67, DE 1985 
(n9 173/85. na origem) 

Exceleritíssimos Senhores Membros do Senado Fede
- rat: 

Nos termos do artigo 42, item III, da Constituição; e 
atenâendo a exPressa desistênciã do interessado, tenho a 

_ _hon.ra ___ de_.soticiiar a Vossas Excelências a retirada da 
Mensagem n"' 359, de 9 de outubro d~ 1984, na qual indi

- qu~i o Doutor _Shigeaki Ueki para exercer a função d~ 
Embaixador na Missão do Brasil junto às Comunidades 
Econômicas Europêias. 

Brasília, 12 de marçO de 1985. -João Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A Presidência 
defere a solicitação que acaba de ser lida e determina o 
envio da mensagem n9 175, de 1984, ao ã.rqUívo. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
receheu as Mensagens nQs 68 a 70,- de 1985- (n~'s 157 a 
159/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 

República, nos terffios do d'isposto nO art. 42, item -VI, 
ela _Çq_nstituição, submete ao Senado propostas do Mi
nistro de Estado da Fazenda para que os Governos dos 
Estados d~ Acre e de Minas Gerais sejam autorizados a -
realizar oPerações de crédito, para os fins que espe~ifi
cam. 

As matérias serão despachadas às ComiSsões de Eco-= 
n01ma e de Cons.ti.tuição e_Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_- A Presidência 
recebeu as Mensagens n% 71 a 75, de 1985 (n"'s 160 a 
174/85., na.origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, ifem VI, da Cons_ti- _ 
tuição,_e di! aCOrdo com ci art. 2~> da ReSOlução n"' 93f16, 
do Senado Federal, solicita autorização para que as Pre
feituras Municipais de lbiúna (SP), Natal (RN), Nobres 
(MT), Pimen,ta Bue_no (RO) e Vitória (ES), possam con
tratar operações dC" crédito, para os fins que especificam. 
_As matérias serão despachadas às Comissões de Eco-

- nÕmia. de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O S~. PRESIDENTE (Mário Maia) - Em relação à 
propofcionatidade partidária para efeito de composição 

-gas Comissões Permanentes, a Presidência presta os se
guinteS esclarecimentos ao Plenário: 

Em setembro de 19821 o então Presidente da Casa, Se
nador Jarbas Passarinho, deferiu favoravelmente, reque
firiierito subscrito pelos fíderes dós partidos políticos à é
poca com pequena representação no Senado, que solici
tavam lhes fosse possibilitada a indicação, em conjunto, 
de parlamentares daqueles partidos nas Comissões Per
manentes onde atiilgissem o quociente mínimo neces-

- Sário pã{ã ·sua pál'llcipaÇão; Com base em precedentes 
OC9rridos nos períodos em que a Casa contava com d.i
virs-os peqUenos ·partidos polítícos, aquela Presidência 
submeteu ao Plenário a decisão de conceder aos peque~ 
nos partidos, em conjunto, representação proporcional 
nS:s Comissões do Distrito Federal, de Economia, de 
Constfi.li"iÇão e Justiça, de Relações Exteriores, de Fi-
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nanças e de Municípios, como Titulares e Suplentes, o 
Plenário aprovou, sem objeções aquela decisão. 

Assim, esta Presidência, não havendo objeção do Ple
nário, também acata aquela determinação e solicita aos 
Senhores _Líderes do PDT e PTB que encaminhem à 
Secretaria-Geral da Mesa a indicação dos componentes 
dos dois partidos, considerados em conjunto,- para as 
Comissões cujo número Oe componentes permitii;ctentro
da proporcinalidade, a sua participaÇã"õ. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~>-Secretário~ --

É lida a seguinte 

Em 12 de março de 1985 
Senhor Presidente: 
Em atenção ao Oficio de Vossa Excelência de n~' 

SM/99]8J,-eStoU enVia:iido-a relação dos_ Senhores Sena-
dores que comporão a Comíssão Parlamentar de In
quérito destinada- a analisar irregularidades no transp-or
te marítimo brasileiro e estaleiros ·naCi0n8is, Criada pela 
Resolução n'i' I, de 1985. 

t=. a seguinte a relação; 
Titulares 

Virgflio Távora 
Alexandre Costa 
Benedito Ferreira 

Gabriel Hermes 
Altevir Leal 

Suplentes 

Aproveito a oportunidade para renovar a VOsSa Eice~ 
lência protestos de elevada estima e distinta conside-
ração. - Aloysio Cbaves, Lfder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE {Mário Maia) - A comuOí.: 
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sf. 
l 'i'-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 18, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos_do art. 371, alínea 
.. B" do Regimento Interno;-para o PLC-117 /84 que 
.. dispõe sobre a criação de cargos no Q~adro Permanen
te da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
II• Região e dá outras providências", 

Sala das Sessões, 12 de março de 1985. -Aloysio Cha
ves - Fábio Lucena. 

REQUERIMENTO No 19, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n'i' 1, de 1985, que--dispõe--sobre a estruturação de 
Categorias FunciOnais do GruPo-Atividades de Apoio 
Judiciário do Quadro <fu Secretaria do Supremo Tribu
nal Federal e dá outras providências. 

Sala das Sessões, de março de 1985. - Moacyr 
Duarte --Fábio Lucena. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) - O requeri
mento será votado após a Orderri dO Dia, na formã- dO 
art. 375, inciso II, do Regimento Interno'. ·- · · -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, Clõ Projeto de Decre
to Legislativo n'i' 22, de 1982, de autoria do Senador 
Passos Pôrto, que dispõe sobre o pecúlio Parlamen
tar, tendo 

Pareceres, sob n'i'S 788 a 790-, de 1984, dis COmis
sões: 

- De Constituição e Justiça, pela Constituciona~ 
!idade e Juridicidade; e 

- Dirctc.ra_ e de Finanças, favoráveis. 

Em discussão o projetO: (Puusã.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os_Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 22, DE 1982 

Dispõe sobre o Pecúlio Parlamentar 

O Congre_s_so _Nacional decreta; 

Art. }'i' Aos beneficiários do parlamentar falecido 
no exercício do mandato, bem assim àquele que for afas
tado do mandatO e-m COiiseqtlência de suspenSão legal e 

~--definitiva, invalidez decorrente de alienação mental ou 
-doença infecto-.contagiosa, o Instituto de Previdência 
dos Congressistas (IPC:) pagará um pecúlio formado 
pelo desconto de duas diárias de cada membro do Con
gresso Nacional. 

- § I 'i' O des-Conto a que se refere este artigo será efe-
-luado na folha de pagamento seguinte à ocorrência que 
deu origem ao beneficio. 

§- 29 Havendo mais de uma oc_orrência, far-se-ão os 
descontos nos meses subseq üentes. - ::. 

Art. 29 Os Cx-P3.rliui1-eôtâi-es, pensionistas do IPC, 
poderão participar_ do pecúlio por morte, em favor de 
seus beneficiários, -desde que estejam em pleno gozo da 
pensão e esta comporte o valor do desconto a que se refe
re o art. I 'i' deste decreto legislativo. 

§ l'i' Aos segurados que se enquadrem no disposto 
neste artigo é concedido o prazo de seis meses, a partir 
da vigêiiCia deste decreto, P,ara formular opção por escri
to manifestando sua adesã~ ao pecúlio por morte, e os __ 
futuros pensionistas deverão optar na mesma data em 
que se habilitarem à pensão. 

§ 2Y O desconto, de valor equivalente ao referido no 
art. I 'i', será- feito nâ folh::i de pagall1~~to __ de pensões, nas 
mesmas condições estabelecidas nos seus§§ 19 e 29 

-§ 39 Os parlamentares em exercício fiCam obri&ildOS 
ao desconto de duas diárias cada vez qu_e _gcOI:rer o fale-
cimento de pensionista optante, 

Art. J'i' Dos pecúlios de que trata este decreto legis
lativo, serão deduzidos 10% (dez por cento) em favor do 
Fundo Assistencial do IPC, como taxa de administração. 
_ ~Art. 49 Este decreto legislativo entrará em vigor na 
~ata_ de sua pubti~ção. 

Art. 59 Revogam-se os Deçretos Legislativos de n'i's 
96, de 14 de dovembro de 1975, e 29, de I l_de agosto de 
1981;_ e~-deinaTs dispoSições em contrãrio; 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. · · 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n'~ 

18/85, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n'i' ll7 /84. 
.,... Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores -que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Pfesidên~ia 
7

esclareci-aO Plen4rio que a matéria 
cOnstou da OrdCin do- Dia da sessão Ordiilâria de "3 -âe 
setembro de 1984, quandO teve sua discussão encerrada 
em primeiro turno, voltandO às comissões _competentes 
em virtude_ de rece~imento _de_ eq1enda em plenário. 

-Passa-se, portanto, à votação cm J'i' turno do Projeto
de Lei da Câmara Õ'i'-n1; de" 1984, nY l.208f83 na casada 
origem que 

quaf1a-feira n 0!93 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro- Per· 
manente da Secretaria do Tribun~l Regional do Tra
balho da 1 I • Região e dá outras providências. 

Tendo pareceres favoráveis sob os n% 374 e 375, de 
1984, das Comissões de Serviço_ Público Civil e de_ Fi

-nanças. Dependendo de parece-rês sobre a emenda de 
Plenário. 

Sobre a tp.esa, requerimento que será lido pelo Sr. lY-
Secretárlo. - -

B lido e aprovado o_seguinte 

4.12.01 

REQUERIMENTO No 20, DE 1985. 
Retirada de emenda 

Requeiro, Uõs tC:riJlos do art. 280 do Regimento lnter-
rto, a retirada da Emenda n'i' I, de minha autoria, ofereci

- da ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 117, de 1984, que dis
põe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da 
SeCretaria do Tribunal Regional do Trabalho da li • Re
gião e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1985.- Aloisio Cha
;es. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) -~-Aprovado o 
requerimento, a emenda ê retirada, ficando as Comissões 
dispensadas de emitir pareCer. 

Passa-se, assim, à votação do projeto, que, nos termos 
-do incis-o II do art. 322 do Regimento Interno, depende, 
para sua aprovação, âo voto favorável da maioria da 
composição da "Cása, devendo -ser feita pelo ProcesSOeJ.e-
trônico. Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lide-
ranças, a niãtéria~será submetida ao Plenário pelo pro
cesso_ simbólico. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam:-queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado em primeiro turno, e decorrido o interstício 

de 48 horas, previstO no art. 108, § 3~>, da Constituiçã"o, o 
projeto será incluído em Ordem do Dia, pafa a apre-
ciação em segundo turno. 

É o seguinte o projetO aprovado . 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N'i' 117, de 1984 

Dispõe sobre a criaçilo de cargos no Quadro Per~ 
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da II• Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional d~creta: 
-Art. l 'i' Ficam criados, no- Quadro Permanente da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da II• Re
gião os cargos de provimento efetivo e os cargos em co
missão, constantes respectivamente, dos anexos I e II 
desta lei. · 

§ !'i' Os cargos de provirrlento efetivo a que se refere 
este artigo serão escalonados pelas classes das respecti
vas Categorias Funcionais, por ato da Presidência do 
Tribunal, observados os critérios legais e regulamentares 
pertinentes ao Sistema de Classificação de Cargos, vigen
te na área do Poder Executivo. 

§ 29 Os cargos em comissão a que se refere este arti
go·terão correspondência com a· escala de níveis de que 
trata o art. 69 do Decreto-Lei n'~ 1.984, de 28 de de
zembro de _1982, na forma prevista pelo arL 29 do 
Decreto-Lei n~" 12.620, de 10 de março de 1978. 

Art. 29 O preenchimento de cargos de provimento 
efetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 11 f Região far-se-á de acordo 
c~m _as normaS -legai_S e regulamentares estabelecidas 
para os -demais Tribunais do Trabalho, observadas as 
disposições -do§ 29 do út. 108 da Constituição Federal. 
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Art. 39 Aos cargos criados por .esta lei aplicam-se, 
no que couber, as disposições do Decreto~ Lei n• 1.828, 
de 22 de dezembro de 1980, com as alterações introduzi
das pelos Decretos-Leis n'i's 1.917, de 12 de janeiro de" _ 
1982, e 2.004, de 6_de janeiro di:;: 1983. 

Art. 49 Para os fins previstos no§ 39 do art. 10 da 
Lei n"' 6.9-15, de 19 de junho de 1981,-o Tribunal Regional 
do Trabalho da II' Região, em relação aos Servidores 
Públicos à disposição das Juntas de Conciliação e Julga-

ANE'<O 

. .. •• 

menta, observará as disposições legais e regulamentares 
estabelecidas para os demais Tribunais do Trabalho. 

Art. 5"' As despesas decorrentes da aplicação da pre
sente I~i serão_ atendidas pelos recursos orçamentârios 
própriós do T~ibunal R_egional do Trabalho da 11• Re-
gião. -

Art. 6"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7"' Re...:ogam-se as disposições em contrârio. 

de 198} 

TRIBVKAl R!GIONAL DO TRABAlHO DA 111 .• REG!XO 

GRUPOS CATEGORIAS FUHCIONAIS NO DE CARGOS cnDIGO 

Atfvfdades de Apoio 
Judtctirto eõdfgo 
TRT -11 a .-AJ-020 

Ticntco Judfcfirio. 70 TRT-11a,-AJ-021 
TRT-11a.-AJ-022 
TRT-11a.·AJ-023 
TRT-na.-AJ-024 
TRT•lh.-AJ-025 

Oftcfll d• Ju5tt.;~~•Av<~lilldor 5 
Aux11filr Jud1ctír1o 115 
Agente de Segurança Judtclirfa 43 
Atll!ndentll! Judic'lirto 45 

outras Atfvtdldes de Médico 
NTvel SUpe:rior eõd.tgo·- PsfcÕ1ogo 
TRT-11~;.-IfS-900 OdontÕ1ogo 

OUtras Ativfdld•s da 

Cont&dor 
Bfb1fotecir1o 

NTvel Mêdfo _CÕdtgo Auxiliar de Enfenugerá 
TRT-lla.-ltl-1000 Telefonfstl. 

• 2 
2 
5. 
2 

TRT•lh .• ·HS-901 
TRT-11a.-HS-907 
TRT·lh .• -HS-909 
TRT·lh.,-HS-924 
TRT-1h .. -NS•932 

TRT-lla.-HM-1001 
TRT-11&,-NM-1044 

Artenn&to CÕdf11o 
mr-na.-AAT-700 

Artlffc• de Estrutura de Obras 
e M!talurgta 
ArtTffce dCI Necinfc& . 
ArtTfice de Eletrfdlhlde e 
COnlllnfcaçio 

TRT-1t..·ART.701 
TRT-lla.-ART-702 

ArtTfice de_ C1.i'ptnt1rta • 
Marcenaria 
ArtTfice de' Artf's Griftcas 

ANEXO li 

z 
'2 

TRT-lla.-ART-703 

TRT-111.,-ART-704 
TRT-lla.-ART-706 

(Art. lO da t..f nO ••• •• d• 198 ) 

TiaBurw, ,RE~OHAL 00 ,TRABALHa DA lla. REGIM. 

GRtiPO DIREÇXO E ASSESSORAMEKTO SUPERIORIS - COOIG!l TRT - lla. DAS .1~ 

CARGO EM COMISSXO CODIGO, 

Dfr•tor d• Secretlrta Ffnancefr& 
Dintor de Serviço 

TRT~lla.'-DAS•101 
TRT~lli.•DAS-101 
TRT-lla.-OAS-102 Assessor 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n'il 19/85, lido no Ex
pediente, de urgência paia O Projeto de Lei da Câmara n'il 
1(85. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 1, de I 985 (N9 4.239/84, na Casa de Ori
gem), que dispõe sobre a estruturação de categorias 
funcionais do grupo-atividades de apoio judiciário 
do quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Fe
deral e dã outras providências (dependendo de pare
ceres das Comissões- de Serviço Público Civil e de 
Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Uma vez que 
até o presente momento não foram compostas as comis
sões permanentes da Casa, a Presidência, não havendo 
objeç'ão do Plenário, irá aplicar, para designação dos re-

la tores, o disposto no art. 90 e seu§ 19, d·o Regimento In
terno, a fim de não prejudicar a instruçãO da matéria e 
~_!,!a apreciação_ eJll regime de urg_êncía, jâ aprova~o. 

Solicito ao nobre Senhor Senador Fãbio Lucena 
O Parecer da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para emitir 
parecer.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Supremo Tribunal Federal, vem a 
exame desta Casa projeto de lei, dispondo sobre a estru
turaçãO de categorias Funcionais do Grupo-Atividades 
de AjJoíO Judiciário do Quadro da Secretaria do Supre
mo Tribunal Federal e dá outras providências. 

A proposição iniciou" a sua tramitação pela Câmara 
dos Deputados, onde mereceu aprovação. 

A iniciativa objetiva elevar do nível, NM 30 para NM 
l3_,- sem alterar_ o número de cargos existentes e sem au
mentar a despesã. orçamentária prevista, a-s referências fi
nais das categorias funcionais de Agente de Segurança 
Judiciária e A tendente Judiciário e, em conseqüência, de 
NM 33 para NM 35, a referência final de Auxiliar Judi
ciário. 

Março de 1985 

Contínua a justificação do projeto, afirmando que a 
medida foi proposta depois de acirrada análise das atri
buições de seus OClJpantes em relação a atividades corre
latas de categorias peculiares do Poder Executivo, em 
obediência ao princípio da paridade inserida no art. 98 
da Lei MaiOr: 

Assim~ o projeto propõe que aS Categorias Funcionais 
de Auxiliar Judiciârio, C""ódígo-STF-AS-023, Agente 
de Segurança J udiciãrio~ Código STF-AS-024- e Ateri· 
dente Judiciário, Código S.TF-AS-020, do Quadro da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, a que se refere 
_o art. 411 da Lei n9 6.959, de 1982, passará a ter a estrutura 
constante do Anexo. 

Estabelece, em seu art. 211, que as referências acrescidas 
às Classes Especiais das Categorias referidas- serão al
cançadas_ pelos ocupantes dos cargos da mesma Classe, 
sem aumento de seu número e através de movimentação 
regulamentar, observados -os limites dos créditos orça
mentários do Supremo Tribunal Federal. 

Destaque-se que se aplica aos Servidores da Secretaria 
do Supremo Tribunal Federal, que tenham exercido en
cargo retribuído por Gratificação de Representação de 
Gabinete por 5 (cinco) anos ininterruptamente, ou por 
tempo supe!ior, ainda que interpolado, o disposto no 
art. 180 da Lei n9 I. 71 t, de 1952, com a redação que lhe 
deu o arL. 19 da Lei n'16.732, de 1979, e no art. 29 do pro~ 
jeto, estendendo-se este benefício aos servidores já apo
sentados. que tenham satisfeito estas condições quando 
em atividade. 

Nada vendo que obstaculize a sua normal tramitação, 
somos, no âmbito desta Comissão, pela sua aprovação. 

E o parecer 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume proferir parecer da Comis
são de FinançaS. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trata-se de proposição encaminhada pelo Egrégio Su
premo Tribunal Federal, nos termos do art. 115, II, da 
Constituiçãõ Federal, a qual resultou aprovada pela Câ
mara dos Deputados com a Emenda adotada pela Co-

- ffi:isSã.o- de Finanças. ' · 

--~Subrnc;:tida a matéria à revisão çfes!a Casa, nos termos 
do art. 58 da Lei Fundamental, cabe-nos, nesta oportu
nidade, o seu exame sob o enfoque financeiro. 

Cinge-se o projeto a dispor sobre estruturação de Ca· 
tegorias Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Ju
diciário do Quadro da Secretaria do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, elevado do nível NM-30 para NM-33, 
as referências finais das categorias funcionais de Agente 
de Segurança Judiciária e A tendente Judiciârio e, poi- via 
de conseqUência NM-33 para NM-35 a referência final 
da categoria de Auxiliar Judiciário. 

O teor da emenda apresentada na Casa de origem visa 
a assegurar aos servidores em atividades e na inativida
de, após o exercício ininterrupto de 5 anos, a percepção 
da Grãtificaçã:o de Representação por Encafgo-de Gabi
nete, na forma prevista no art. 180 da LCi n9 1.7fl, de 
1952, com a redação que lhe atribuiu o art. 111 da Lei n'il 
6.732., de 4 de dezembro de 1979. 

As medidas sugeridas, em síntese, afirmam-se com os 
parêmetros funcio_nais adotados pelo Poder Executivo, 
razão pela qual manifestaram-se favoravelmente à sua 
aprovação os órgãos técriicos especializadOs- nas duas 
Casas do Congresso NacionaL 

No que concerne às finanças públicas, nenhum óbice 
pode ser oposto à providência em tela, levando-se em 
conta, especialmente, a ino.corrência de aumento da des
pesa .Prevista no 91çamento. 

Pelas razões expoStas,- oPinamos pela aprovação do 
projeto. 

É o parecer. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matêria, 
passa-se a sua apreciação. 

Discussão do projeto en:i turno único: (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palaVra, encerro a discus_. 

são. 
Em voJação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção._ 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA C,4.MARA 
N9 I, DE 1985 

digo STF-AJ-025, dO Grupo-Atividades de Apoío Judi- -
ciário, Código STF-AJ-020, do Quadro _de Secretaria do 
Supremo Tribunal Fe_deral, a que se refere o art. 4~> da 
Lei n~> 6.959, de 25 de novembro de 1981, passam a ter a 
estrutura constante do Anexo desta lei. 

Art. 2~> AS referênciaS ãcrescidã.s às Classes Especiais 
das Categorias a que se refere o artigo anterior serão al
cançadas pelos -ocUpantes dos cargos da mesma Classe, 
sem aumento de seu númeroe através de movimentação 
r~gulª-m_enf,_a_r,_ pb_s~r'La.dgs _os. limite~ dos créditos orça
mentárioS do SUpremo Tfihunal Fedeiâ.t. · 

Art. 3~> Aos servidores da S_ecretaria do Supremo Tri
bunal Federa! que tenham exercido encargo retribuído 
por Gratificação· de -Represelltação de Gabinete por 5 
(cinco) anos iniO:terruptamentC, ou por tempo superior, 
ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 
da Lei nl' 1.71 I, de 28 de outubro de 1952, com a redação 
que lhe deu o art. li' da Lei nl' 6.732, de 4 de dezembro de 

Dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcio.. 
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do 
Quadro da Secretaria do Su_i,reiito Tfibunaf Federai e 
dá outras providências. 

- ---1979, e no art. 29 desta mesma lei. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 As Categorias Fun~ionais de ~ux!liar J_udi

ciârio, Código STF-AJ-023, Agente de Segurança Ju~i-
ciâria, Código STF-AJ-024 e Atendeilie JfJ.diCiário, Có--~ 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
aos servidores já_aposentad~_que tenham satisfeito suas 
condiçõeS ·quando em ãtividade. 

Art. 4~> ----~sta Lei en~rã ~-m vigor na data de sua publi-
cação. . - . -

Art. 5~> Re\"õga::m-s~- as disposições em contrário. 

A N E X O 

(Art. 19 da lei n9 , de de de 198 ) 

Categorias CÕdigo 

a) Auxiliar Judiciârio STF~AJc023 

b) Agente de Segurança STF-AJ-024 
Judiciãria 

c) Atendente Judiciãrio STF~AJ:cf25. 

O SR. PRESIDENTE (MclriOO~Maiaf~ Nada inaíS 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de ãrrianhã a segllinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requeriinento n~> 4, de 
1985, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves, Nelson 

Classes_ 

Especial 
8 
A 

Especial 
~ 8 

A 

EsPeéia-l 
B 
A 

Refer_ências _de
Vencimento 

NM 32 a NM 35 
NM 28 a NM 31 
NM24 a NM27 

NM28~a~NM33 

Nl-1 21 a Nl1 27 
NM 14 a Nl1 20 

~ NM 28 a NM 33 
NM21 a NMj17 
NM 14 a NM 20 

Votação, em tur.Oo único, do Requerimento n~' 15, de 
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici
tando a ·ooústítuiçào de Comissão Parlanlentar de In
quérito destinada a investigar os fatos que colocaram em 
risco o controle acionário, pela União, da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Carneiro e- Roberto Saturnino; solicitando, nos termos Votação., em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-
do Art. 371, alíne~. "'C'f,- óo RegÍll1ento Interno, ui8:ên·aa--~ nado nl' 22, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dis-
para o Projeto de Lei dã Cãinara no;) 218, de 1984 - - p_Q_;_sobre enquadramento de professores colaboradores 
Complementar, que cria o EStàdo dci TOciiúlns e det~r: e lWxilíares de ensino e dá outras providências, tendo 
mina oUtraS providências. - · - Par~ceres, sob nYs 654 e 655, -das Comissões: 

2 

Votação, em turno Onico, do Requerimento n~> 10, de 
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena~ solici-
tando, nos termos do art.J7l, alínea c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~' 

281~ de 1983- Complementar, que dispõe sobre: a con
cessão do beneficiuauxiliu·.doença ao trabalhador rural. 

-de Constituiçio e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Juridicidade, e, no mérito favorável, e 
~- c!_e ~ducação e Cultu_r_a, favor~_vel. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nádo nl' 26, de _1979, de autoria do Senador Orestes 
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Quêrcia, que acrescenta parágrafos ao Art. 5 I 7 da Con
solidaçãO-das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n'i's 184 e 185, de 1984, das C.omissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade;_e 
-de Legislação Social, favorável. 

6_ 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~" 45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que 
acrescenta e modifica a redaçào de dispositivo da Lei n~> 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço}, tendo 

Pareceres, sob n~>s 298 a 301, de 1981, das Comissões: 
-de ConStituiÇão e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicióaá6 e, rio mérito, favorãve'I, com emenda que 
apresenta de n~> 1-CJ; 

-de Legislação Social, contrário, com voto vencido, 
em separado, do Senador Humberto Lucena; 

-de Economia;_ col_:ltrário; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena-

do_r MaurO Benevides. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~> 2, de 1980, de aUtoria do Senador Humberto Lu
cena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos diri
gentes das Fundações _de Ensino Superior, tendo 

Pareceres, sob n~>s 747 e 748, di 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e 
Juridicidade. com voto vencido, em separado, do Sena
dor Moacyr l_?alla; e 

,;..... de Educação e Cultura, favorável. 

·s 

Votação; em primeiro turno (apreciação preliminãr da 
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do regimen
to interno), do Projeto de Lei do Senado n9J8, de 1980, 
de autoria do S_enador Itamar Franco, que dispõe sobre 
aposentadoria eSpeCiã1 do músico, tendo 

Pareceres, sob n~' 1.032, de 1980 e ri~> 415, de 1984, da 
Comissãq: 
-de Constituição e Justiça, ]9 Pronunciamento: pela ín
constifUciorialidade~ 29 Pronunciamento: (reexame solici
tado em Plenário) -ratificando seu parecer anterior. 

Discussão, el!l- turno_ único, áõ Projeto de Lei da Câ
mara nl' 251, de 1983, (N~> 15/83, na Casa de Origem), 
que exclui o município de Canoas da relação dos municí
pios declarados_ área de segurança nacional, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~'s 541 a 543, de 1984, das 
Comissões: 
-de Constituição e Justiça; 
- de Segurança Nacional; e 
- de Município 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 136, de 1984, apresentado pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito criada pela Resolução n~" 1, de 1983, que 
aprov~as·oo:rrclusões e recomendações da Comissão Par~ 
la:m(mtar de Inquérito destinada a investigar os proble~ 
mas vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

11 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Seando nl' 84, de_ ~982, de autoria do Senador Jtamar 
Franco: qu~ Sub~ete à aprovação do Senado Federal os 

_contratos visando a obtenção de empréstimos interna
cionais, tendo 
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Pareceres, sob n"'s 860 e 861, de 1983, das Comissões: 
-de Constituitão e Justita, pela constitucionalidade e 

Juridicidade, com emenda que apresenta de n"' 1-ccj;e 
-de Finanças, favorável ao projetõ e à emenda de n"' I, 
da Comissão de ConstitUiçãO-e Justiça, com voto venci
do do Senador José Lins. 

12 

DiscusSão, em primeifo turno (apreciação preliminar 
da Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regi
men~o Interno), do Projeto de Lei do Senado n"~ 51, de 
1980, de autoria do Senador Henrique Santillo, quere
voga o Decreio-lei n9 1.284, de 28 de agosto de 1973, que 
declarou o município de Anãpolis de interesse da Segu
rança Nacional, e dá outras providências;tendo 

Parecer, sob n~' 13, _de 1982, da ComissãQ: 
-de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade, 
com_ voto_ vencido do Senador Nelson Carneiro. 

(Dependendo da votação do requerimento n~' 12/85, 
do Senador Henrique Santillo, de adiamento da discus
são para reexame da Comissão de Co"nstitUição e Jus
tiça): 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia) - Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas.) 
DISCURSO-PRONUNCIADO PELO SR. 

MORVAN ACAYABA NA SESSÃO DE 7-3-85 E 
QUE, ENTREG_UE_À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. S_enado
res: 

Apenas para consignar, nesta sessão, uma palavra e 
um registro. Uma palavra praticamente de despedida 
desta Casa, eis -que o meu- período de substituição no Se
nado da República estã para encerrar-se no próximo dia 
IS de março com o retorno, a esta Casa, do eminente Se
nador Murilo Badaró, de quem eu tenho a honra de ser 
suplente. 

Desejo, nesta_ oportunidade, reiterar as impressões e as 
emoções que experimentei nestes seis meses e alguns dias 
de permanência no Senado_ da República, onde pude sen
tir a altura e a grandeza desta Casa e dos seus nobres e 
eminentes integrantes_, ____ _ 

Fui recebido de uma forma que suplantou de muito as 
minhas expectativas, pela atenção, pelo carinho, pela to
lerância dos eminentes Senadores que aqui representam 
as unidades da Federação Brasileira. 

Todos eles, quer aqueles do meu Partido, o Partiáo
Democrãtico Social, quer os outros integrantes das ou
tras Bancadas, tiveram para com o modesto representan
te de Minas Gerais,--Cxpressões de ·eavãlheírísffio, de 
atenção e de cordialidade que eu, uma vez mais, desejo 
agradecer de forma penhorada e acentuada. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MORVAN ACAYABA- Com muito prazer. 

O Sr. OctáviO -CardõSõ-:.._ Gostaria, em nieu nome-pes
soal e especialmente em nome do nosso Líder, Senador 
Aloysio Chaves, externar o agrado que a presença de V. 
Ex', neste Senado, nos causou. V. Ex• se referiu à altura 
e à grandeza desta Casa 11.0 trato dos assuntos de interes
se nacinal. Pois V. Ex•, como representante de Minas 
Gerais, esteve à altura das tradições e das responsabili
dades do Senado da República no seu trabalho diuturno, 
e quer no plenãrio, quer nas comisSões, V. Ex' empres
tou o seu brilho e a sua copetência na busca das soluções 
que todos nós desejamos. Lamentamos que ªpassagem 
de V. Ex', por esta Casa, lCnha sido tão rápida, em subs
tituição ao nosso eminerite cci!ega, Senador Muiilo- Ba
daró, enquanto ocupou um MinistérTo da República. 

Desejamos que V. Ex• retorne ao PC?der Legislat_ivo, 
ondejã pontificou em outras ocasiões e onde, ainda ago; 
ra, não o deslustrou, pelo contrãrio, o enobreceu e o en
grandeceu. 

O SR. MORVAN ACAYABA- Agradeço muito, 
nobre Senador Octávio Cardoso, as expressõ.es atencio
sas de V. Ex•, falandQ_em seu nome e em nome da Ljd~
rança do nosso Partido. 

O Sr. Mauro Bgrges - Permite V. Ex' um ~parte?. 

O SR. MORVAN ÁCAYABA ::....._Com mUito prazer, 
nobre Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges- Quero, também, externar, em 
m_eu nome pessoal e em nome de minha Bancada, a ma
nifesta-ção do nosso apreço e do nosso reçQDhecirnento 
pela colaboração distinta, efetivamente louvável que V. 
Ex• deu aos trabalhos do Senado da República, manifeS- -
tando sobremodo o seu equilíbrio, a sua cultura, o seu 
espírito democrâticO e a sua vocação de homem público. 
Portanto, nós nos congratulamos por termos tido, du
rante este período, tão curto a presença construtiva e ele
vada-de V. Ex' Esperamos ·que volte, sobretudo a este 
Plenário, para abrilhantar com a sua cultura os traba
lhos desta Casa, que tanto são importantes para o nosso 
País. 

O SR. MORVAN ACA Y ABA - Muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Mauro Borges, pelas suas pala
vras ditadas muito mais por um coração generoso do que 
mesmo pelo rigor da sua inteligência bem formada. Eu, 
também, me simpatizei logo com V. Ex• e com os com
panheiros de sua Bancada e, quero dizer que, tanto da 
parte de V. Ex' como de todos os eminentes colegas aqui 
só récebi~ ·neste período, atenções, gentilezas e excelentes 
exemplos de dedicação à coisa pública e de seriedade no 
desempenho do honroso mandato, nesta alta Casa do 
Legislativo brasileiro. 

O Sr. Faõio Lucena- V. Ex' me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O sR. MOR'VAN ACAYABA- Com muito praz;r, 
eminente Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Morvan Acaya
ba, em verdade esta não é uma despedida que V. Ex• faz, 
neste 7 de março, aqui no plenário do Senado. Tenho a 
convicção absoluta, uma certeza, assim, que eu diria 
quase profetizante, de que um homem do talento, da cul
tura e da inteligência de V. Ex', tem o seu retorno asse-

- gurado ao Congresso Nacional, em particular ao Senado 
Federal, dentro de um temPo que _ê muito mais -curto do 
que qualquer um de nós pode supor, pode imaginar. Os 
Anais do Senado_ registram para mim, com muita honra, 
o ter sido eu o parlamentar de Oposição que- màis tro: 
cou, provavelmente aquele que mais trocou idéias, pon-
tos de vista, observações com V. Ex• aqui neste plenário. 
Mas o que me envaidece, o que me engrandece, nobre 
Senador Morvan Aca-yaba, é o de tei- sido o Senador que 
mais aprendeu com V. Ex•, aprendeu sobretudo o fino 
trato que V. Ex• conferiu à tribuna da Câmara dos Esta
dos, a elegância tribunícia ditada pela sua inteligência, 
pelo seu talento e pelo seu notãvel poder de orador, con
tagiando este plenário de tal forma que aqui ninguém vai 
ter ~audades d~ V. Ex!, _porque todos temos certeza de 
que V. Ex• aqui não retornará, porque daqui jamais sai
rá. Felicid~de~ Para- V. Ex• 

O SR. MO R VAN ACA YABA- Milito obrigado a V. 
Ex•, nobre Senador Fáb"io Lucena, pelas suas tão genero-
sas expressões dirigidas ao modesto colega. 

De fato, sendo V. Ex' talvez o Senador mais assíduo à 
tribuna desta Casa, aquela presença vibrante, eloqaente, 
atuante, ~sso me _permitiu, em algumas ocâsiõiS, api:t-ifear
V. Ex•, e me possibilitou também ouvindo-o, a mim, sim, 
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e não a V.-EX•, aprender muito, aprender da sua oratória 
parlamentar, da sua exemplar corp_batividade e aprender 
tambêm da sua lhaneza de trato, materializada nestas ex
pressões tão tocantes que V. Ex' dirige ao modesto cole
ga: Eu só desejo, eminente Senador, que nós possamos 
conviver ainda em outras ocasiões e espero profunda~ 
mente que--os-dons profêiicos de V. Ex• realmente sejam 
fortes, e que eu possa ainda, em outra ocasião, ter opor
tunidade de estar nesta Casa e conviver com os eminen
tes representantes dos Estad_os brasileiros. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MORVAN ACAYABA - Com muito prazer, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Morvan Acaya
ba, acredito que não deveria nem mais falar depois do 
Sena,dor_Fâbio Lucena e dos demais companheiros, por
que elesjã-expressaram tudo que vai no·nosso pensamen
to e no nosso coração. Mas esta Casa tem a vantagem de, 
por ser menor do que a Câmara dos Deputados, permitir 
uma maior convivência entre os Srs. Senadores e fazer 
com que nós possamos conhecer a cada um mais de per
to. Tive nestes meses em que convivemos a oportunidade 
de acompanhar o trabalho de V. Ex•, a sua firmeza de 
atitude política, que sabe cumprir os seus compromissos 
patidários, os seus compromissos políticos, a sua cultura 
jurídica nos debates da COmissão de Constituição e Jus
tiça, e aí posso dizer, sem querer apenas ser gentil, de que 
ti~ a oportunidade-de~ não Sendo nem advogado, apren- -
de_r muito com V. Ex• nos debates da Comissão de Cons
tituição e Justiça, porque participo muito dessas comisw 
sões, e façci- questãõ de participar cada vez mais exala
mente para poder aprender um pouco com cada um que 
aqui está trabalhando._E V. Ex' deu exemplo não apenas 
de cultura _como também de defensor de princípios fir
mes, sejam JUrídicos ou sejam Políticos. Eu vejo em V. 
Ex• também não apenas a figura do político mirieiro, 
mas, principalmente, o udenista mineiro, aquele a quem 
nós acostumanos a conviver, e V. Ex• teve a oportunida
de de me falar, relembrar aqueles tempos d~, .. Caravana 
da Liberdade''. Por tudo isso, pelo seu passado, pelo seu 
presente, pela convivência que nós tivemos a oportuni
dade de ter aqui, é que lamento, como os nossos outros 
compailheifos, que V. Ex• se afaste, mesmo provisoria
mente, mas desejamos_ tê-lo sempre aqui conasco convi
vendo para a alegria de todos nós. 

O SR. MORVAN ACAYABA - Agradeço penho
radíssimo a V. Ex•. nobre Senador Jutahy Magalhães, as 
suas expressões de simpatia e de apreço, que não são es
tranháveis, porque emb-ora nós-tenhamos nos encontra
do apenas aqui neste período de convivência no Senado, 
ã CoilVivênCíi folitttellsa e muito proveitosa, muito mais 
proveitosa para mim que recebi muito da experiência de 
V. Ex', tanto no plenãrio como na Comissão deConsti~ 
tuição e Justiça de que V. Ex' é membro e da qual parti
cipa tão bem ou melhor do que qualquer outro bacharel, 
por causa dessa experiência e dessa sensibilidade que V. 
Ex! tem para cOm_ as coisas do Direito e da Justiça. Não 
são apenas os profissionais do Direito que podem opinar 
e opinar bem nos projetas submetidos à Comissão de 
Justíça. E como V. Ex• disse, é verdade, jã admirava e 
admiro muito o seu pai, o ex-Governador, o ex-Senador_ 
e o ex-Deputado Juracy Magalhães, que foi durante mui
to tempo presidenta do nosso Partido, a União Demo
crática Nacional, e po·sso dizer que, tanto V. Ex'queé fi
lho dele, liderado dele, como eu, aprendemos muito, em 
termos de firmeza e de dignidade na vida pública, de leal
dide_com os compromissos políticos e partidários, com 
as liçõeS permanentes da pregação e do exemplo de Jura
cy Magalhães. Eu acho que a vida pública deve ser leva
da assim, com seriedade, com compostura e com lealda
de, procurando cada um honrar os seus compromissos e 
vtveraenTrO dos seus princípios. No instante em que, 
neste fim de sessão, cOmpareço a esta tribuna para re~is-
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trar a minha homenagem ao Senado e aos eminentes Se· 
nadares que me receberam tão bem, o meu propósito era 
trazer esta palavra e fazer também um registro que eu 
acho que é um dever meu como integrante da Bancada 
do PDS nesta Casa, representarído O meu Estado. 

Nos últimos dias do mês -de fevereiro, o atual Governo 
da República inaugurou, em Minas Gerais, três em
preendimentos da maior importância: a Siderúrgica 
Mendes JÓnior, em Juiz de Fora; a AÇOMINAS, em 
Ouro Branco, e, ontem, o trem metropolitano, em Belo 
Horizonte. São mais três obraS significativas para a eCo-
nomia e o' progresso de Minas Gerais. -

Este Governo está, já nO pertOdO final da sUã gestãO, 
levando para Minas Geiai.S, alguns dos- beD.eficíos mais 
reclamados e mais importantes do meu Estado. Não sã~ 
as únicas, estas trêS- iniciallVai, CStã.Stfí!Sinau&uraÇõe8; 
são a continuidade de muito outros--empreendimentos 
que o Governo do Presidente João Figueiredo, _q:re _o 
Governo do Presidente Ernesto Geisel, que o Goverllõ 
do Presidente Médici, do Presidente Costa e Silva e do 
Presidente Castello Branco fizeram pelo meu Estado nes
tes vinte :inos do chamado perlodo revolucionârio, qrrC
estâ para encerrar-se no pr6xlrrio dia 15 de março. 

Acho que faltaria com o meu dever de integrante da 
Bancada do PDS, nesta Casa, o úniCo -repreSentante do 
PDS de Minas nesta Casa, senão viesse aqui para regis
trar, nos Anais do Senado, uma palavra de homenagem 
de aplauso e de louvor ao Governo do Presidente Figuei
redo, por essas três importarites iniciã.tivas que ele acaba 
de inaugurar no nosso Estadq: duas na ârea siderúrgica, 
a Siderúrgica -Mendes Júnior; destinada a produzir 600 
mil toneladas de aço por ano e a Siderúrgica Açominas, 
destinada a produzir 2 milhões de toneladas de aço -no 
seu primeiro período, e 4 milhões daqui algum tempo. 
As duas obras inauguradas são a contir:tuidade: da vo
cação mineira para a siderurgia. Todos nós mineiros per
manecemos sempre preocupados com o processo de con
solidação, do nosso Estado, com o pólo siderúrgico, não 
apenas porque em Minas estão as reserva_::; maiores_ de 
minério de ferrõ, cOrriO também porque em Minas se fi
zeram as primeiras exPeríências no camPo da siderurgTa, 
e várias iniCiativas nessa área se empreenderam e se con
solidaram no nosso Estado. 

Esses dois empi'eendiffientos, portanto, são vitaís para 
a economia mineira,-e tainbém para a economia b-rasilei
ra. A AÇO MINAS, sobretudo, teve, para que essa inau
guração se realizasse há poucos dias, o esforço decisivo 
do meu eminente companheiro de Partido e representan
te do PDS nesta Casa, o a tua! Ministro da Indústria e do 
Comércio, Senador Murilo Badar6. 

1ão logo o Senador Murilo Badaró assumiu o Minis
tério da Indústria e do Comêrdo, apressou-se ele em de
sencadear um esforço hercúleo junto ao Governo Fede
ral, assoberbado pela crise econômica que a Nação atra
vessa e da qual resulta uma diminuição de recursos fi
nanceiros, para que se canalizassem para a AÇOMJNAS 
as verbas necessárias para a sua cOn-~olidação, Afinal, o 
Ministro Murilo Badaró obte"~_e do_ Presidente F!gueire
do, do Ministro D61fiin NettO, da área fina,nCeira dp 
Pais, os recursos básicos parã-que· a AÇOMINAS se im
plantasse. E teve ele, um gesto corajO!)O, inclusive, b~m 
próprio da sua coragem de Líder polí~ico: ele__se apres:
sou, dois dias depois de sua posse no Mini_stériQ da In
dústria e do Comércio, em marcar a data de 27 de feve
reiro de 1985, para que se fizesse a inauguração da pri
meira etapa da AÇOMINAS. Com este seu esforço a 
obra se consolidou, se ultimou e, fmalmente, foi ela inau
gurada em sua primeira etapa, e está hoje naquele ponto 
ou naquele patamar de que não pode mais voltar atrâs. 

Está consolidada essa obra que _é de alta importância 
na vida de Minas Gerais, que cria quatro mil empregos 
agora e tem a possibilidade de gerar oitenta mil empre
gos indiretos, quer na áteá da extração do minério quer 
nos outros setores da produção de bens acabados. 

_Todos esses três. empreendimentos são o fruto, o resul
tado do esforço deste Governo que, numa hora melam
cólica de transferência do poder não para um compa
nhçiro, mas para o Partido da Oposição, precisa ser 
lembrado e homenageado como estou procurando fazer 
3qui, neste instante, como um cumprimento de um dever 
partict"ãrio é de um dever de lealdade para com o Gover
no do Senhor Presidente João Figueiredo, que não faltou 
a Minas Gerais, que atendeu a muitas e importantes rei
vindiCações do nosso Estado e que, através dessas ~ês 
obras, cômõ-(}ue coroa o esforço real_izador da adminis
![ãçã_o _ _federal no Êstado de Minas Gerais. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR
J!YMBERTQ.L_UCENA NA SESSÃO DE8~J-85E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO Oii.ADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o .§çguint~ discUrso.)- Sr_ Presidente, Srs. Sen3.M 
dores: ocUpa hoje esta Tri~_!:lna, na qualic:fade de _Líder_ do 

--p~f()B~ pir3 -tiatar de um assunto com o qual certamen~ 
te eSperávamos não defrontar neste final de regime ~uto

_ritário. RefiiO~m-e ·ã mais uma criSe desnecessariamente 
cria.da na Universidade de Brasflia pelo atual Governo. 
_ Jã é do domínio público o que ocorreu naquela Uni
versidade. Há apenas duas semanas do dia em que deve
[_á _entregar o_ poder, o atual Presidente_ da República, 
General Fígueiiedo, assinou a nomeação de um novo 
reitor com mandato de quatro anos. Valedízer:_às vêspe
ras de sair, o atual Presidente nomeia um novo reitor que 
cu.mprirá seu mandato, integralmente, no próximo Go
\!:erno, isto é, quando serâ oytro o_ Presidente da Repúbli
ca e taffihimt será outro o Ministro da Educação. 

Mal) isso não ê tudo, Sr. Presjdente, Srs. Senadores. O 
novo reitOf_ escolhido- não conta com o indispensável 
apoio da comunidade acadêmicã.- prof6ssores, alunos e 
funcionários- que,_ através de um longo e democrático 
processo eleitoral, realizado no decorrer de 1984, esco
lheu seis nomes para compor uma lista sêxtupla de sua 
.çqnfiança, sendo que dois desses nomes conseguiram ser 
incluídos [la Hsta que foi encaminhada ao Ministério da 
EduCação desde o óltimo mês de agosto. 

Ma,s isso ain_da não é tudo, Sr. Pre~çlente, Sra. Sena
dOres. Consta que a própriaS r~ Ministra da Educação, o 
$r~ Mini~tt~Lda Casa Militar, haviam todos - de_ dife
rente~ maneira~l dirçta .ou indiretamente - garantindo 
aos_ representan'tes dos docentes da UnB que jã havia 
uma posição firmada sobre o assunto no atual Governo: 
? escç_Jha seria deixada -Para depois do dia 15 de março, 
isto é, para decisão do novo Presidente da República, ou 
seria: escolhido um dos dois nomes apoiados pela comu
nidade acadêmica, _coincideÕtemente, nomes que tam
béDJ c_çp.ta_m_ com a .e_xpressão preferência do próximo 
Governo. 

Foi diante deste quadro, aparentemente definido, que 
todos ~e surpreenderam quando o Presidente Figueiredo 
numa atitude inesperada e, politicamente, inoportuna, 
resolveu, contrariando a_yo~tade geral, nomear um novo 
reltor_pá7aa-un(l: __ - __ _ 

Sobre o episódio~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Jor
nalista Çarlp!i_Cha_gas publicou esclarecedora coluna no 
jornª[ O Estad:O --~,S. P!!UIQ siçtúltimo dia_3, sob o titulo 
"Regim~ __ a&Q!liz-an~e golpeia universidade". Escreve o 
re~p~f!aq~ B:QªIi-ªÍª~ -

~·Mesmo em frangalhos, prestes a ser posto em 
francíscano esquecimento, o Governo João Figuei
redo n.ão se emenda. Continua fazendo das suas e 
conse_gue sempre, hoje, tornar-se pior do que ontem, 
certamente por não ter amanhã. Não podendo 
vingar-se da Nação, que·o repudiou, acaba de esco
lher a comunidade acadêmica de Brasília para se 
vingar. Impôs esta semana, pelas condições que a lei 
ainda lhe faculta, a nomeação de um novo reitor 
para a Universidade de Brasília. Sem mais aquela, o 
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Presidente da República designou o Professor Ge
raldo Ãvila para novo reitor, com mandato pelos 
prõximos: quatro anos. 

Nada existe, em termos pessoais, contra o indigi
tado mestre, que pode ser competente, honesto, dili
gente e até ostentar invejável currículo. O problema 
é que sua indicação não proveio da comunidade 
acadêmica. Meses atrás, professores e alunos da 
UnB, em votação direta, secreta e democrática, 
man_[estaram-se por outros nomes. Já que a Nova 
República_ _se instalaria no País, seria hora da nova 
universidade. Submetida aos rigores do autoritaris
mo nos últimos 20 anos, como todo o País, a UnB 
entendia poder participar dos novos tempos, e, por 
iss_o, seus alunos e professores promoveram a 
eleição. Surgiram vârios nomes, entre Cies os Profes
sores Cristó.vã.o Buarque e Dêcio Garcia Munhoz. 
Foram encaminhados aos escalões superiores, que 
aceitaram o processo, ch~gando ao Ministério da 
Educação e Cultura, junto com outros, acrescidos 
pelo atual reitor, José Carlos Azevedo, entre eles o 
de Geraldo Ãvila. 

Tudo fazia crer que o Governo João Figueiredo 
deixaria para O sucessor a nomeação do novo reitor. 
Chegaram a haver sondagens e entendi~entos com 
o futuro Governo, dos quais p~uticipou D. Esther 
de Figueiredo Ferraz. Com muita lucidez, ela sus
tentou o ponto de vista da maioria, principalmente 
depois que soube da inclinação de Tancredo Neves 
por Cristóvão Buarque, saudado pela maj_ori~ das 
forças políticas respot1sáveis por sua elevação ao 
poder. Mas fez mais a Ministra: de comum acordo 
com o Professor Leitão de Abreu, levou pronto ao 
Palácio do Planalto o ato de nomeação de Cristóvão 
Buarque. Seria, mais do que uma gentileza, um ges
to de compreensão do atual Governo para com o 
novo. Antecipar-se-ia à inici"ativa futura, óbvia e in
discutível. 

Pois bem! No momento em que o General João 
Figueiredo se preparava para assinar o ato, por re
comendação do Chefe do Gabinete Civil, entrou no 
circuito a inefável comunidade -de informações. O 
General Octávio Medeiros, por influência do ainda 
reitor José Carlos Azevedo, empurrou no Presidente 
um daqueles deletérios dossiês do SNI, onde Cristó
vão Buarque era apresentado como esquerdista, co
munista, estupra dor de velhinhas, guerrilheiro e su
cedâneos. Tudo mentira, tudo falso e distorcido, 
mas foi o bastante para o exaurido Chefe do Gover
no suspender a caneta e deixar de assinar a no
meação. Leitão de Abreu insurgiu-se, chegou a ha
ver um entrevare entre_ele, de um lado, e Medeiros e 
Azevedo, de outro. Prevaleceram, porêm, as ori
gens, a idiossincrasia e a falta de ta to presidenciais, 
qualidades que culminaram, esta semana, com a no
meação de um dos indicados na lista do ainda rei
tor, precisamente Geraldo Ávila. 

O nomeado, como herdeiro de uma situação já 
insustentável,_ ou como Pilatos no credo, chegou 
meio sem ieito, disposto a dialogar com a comuni
dade acadêmica e a vencer o intransponível obstácu
lo expresso por sua permanência por quatro anos, 
na UnB, como representante do passado. Só que 
não possui o respaldo de ninguém, a não ser dos que 
vão--·embora. Não terá a comufiidade de infor
mações à sua retaguarda, nem o futuro Governo, 
muito pelo contrârio. O nOvo titular do MEC, Mar
co Maciel, tambêm defendia Cristóvão Buarque. 
Não terá os professores, os alunos ou sequer os fun
cionários para tentar entendêwlo. Para colaborar 
com ele. Sobressai a evidência do que significa o an
tes, quando a Universidade já vive o dep-oiS. 

Resultado: as aulas se iniciam amanhã e a UnB 
decretou greve geral. Sofrerão, como sempre, os 
alunos, prejudicados em seus legítimos interesses. A 
maneira do que tem acontecidu nos últimos anos, 
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eivados de greves e de paralisações. Os jovens rece
berão diplomas de cursos pela metade, mal feitos, 
tumultuados e carentes do conhecimento neces~ 

sârio, que só a freqUência e o empenho lhes pode
riam dar. E vão, assim despreparados, enfrentar a 
vida. 

O que pretendeu este Governo exangue e desmo
ralizado com a nomeação abrupta? Punir a UnB, 
um foco permanente de resfstência à ditadura, 
enviando-lhe goela abaixo um reitor que não aceita? 
Oli criar díficuldades e armar bombas de retarda
mento para Tancredo Neves, que será empossado 
em meio à greve, dispondo de um foco de tensão in
crustada à porta do Palácio do Planalto? 

Legalmente, não há 'ainda nada que se possa fa
zer, e daí a decisão pela greve, tomada por profess_o-
res, primeiro, e j:{or ãlunos, ~~pois, _ _ 

Nomeado, Geraldo Ávida dispõe de mandato le
gal, ainda que ilegí~imo. A U~iCS Solução. e~taria na 
sua renúncia, OU numa heróícã inicia ti vi de não to
mar posse, contribuindo para a pacificação. Mas 
quem garante que agiria assim? 

A UnB foi punida, como se fosse responsável 
pela corrida que a Nação acaba de dar no regime, 
banindo-o, se possível para todo o sempre. Os ainda 
detentores do poder tiraram sua forra. VinS;aram-se 
à maneira do. "Doutor Silvana", agora rindo sarcas
ticamente pelo mal conscientemente feitO. Figueire
do irá para casa e para o esquecimentõ. Medeiros 
dirigirá por algum tempo uma escrivaninha castren
se. Azevedo continuará Sua carreira acadêmica ou 
científica em algum centro de estudos. Mas a UnB, 
como ficará? Sem mais aquela, permanece a mesma 
massa de manobra para radicalismos de tod_os_os la
dos, com sua comunidade privada de condições de 
exercer seus objefivos fundamentais, de ensino e 
aprendizado, Realmente, não hã como entender a 
equação desenvolvida às avessas. Ou há?" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante deste lamentável 
episódio, que alternativa restou aos professores, funcio
nários -e alunos de uma Universidade que ao longo dos 
últimos 20 anos, infefíimerite, transfOrmou-se-em síffibo
lo nacional de obscurantismo e autoritarismo? Que alter
nativa restou a uma cOniunidade que estava-Cheía de eS
perança com as perspectivas de democratização da Uni
versidade Brasileira, - inclusive da ,UnB - compro
misso aliás assumido na própria UnB, pelo então candi
dato_ Tancredo neves quando ali esteve, em riovembro 
passado, a convite da Assossiação Naciona] ~os _Docen~ 
tes de. EnsínO Superior, ANDES-e da Assossiação dos 
Docentes da Universidade de Brasília, ADUnB? 

Restou à comunidade da UnB o recurso a paralisação 
total das atividades como única forrria de protesto contra 
um ato que conta hoje com o repúdio generalizado da 
comunidade brasiliense. O que se espera. Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. é que o professor a·eratdo S-eVero Ávila 
tome a única atitude que se esperã de um hOmem Que 
possui a reputação de honrado e digno. Espera-se que ele 
seja sensível ao momento de transição que o País atra
vessa e renuncie ao seu mandato que, como já foi men
cionado, é legal mas, indiscutivelmente, não ê legítimo. 

Q Sr~ Passos Pôrto- V. Ex• me permite Uin apaite-? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Humberto Lu
cena, estou ouvindo o discurso de V. Ex• com muita 
atenção. Estou surpreso com a intimidade de V. Ex• com 
o seu conhecimento profundo dos meandros do poder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V, Ex• se eiigana, 
eu Ii apenas a coluna-do jornalista Carlos Chagas. As 
considerações são_ dele. 

O Sr. Passos Pôrto -V._ Ex• ~raz infõfm?çõ~ Que 
nem -a Liderança do Governo. sabe. Mas não seria neste 
ponto que eu gostaria de examinar o se_u discurso. O que 
me deixa preocupado neste episódio da Universidade de 
Brasília é que não é a primeira vez que esta Universidade 
está-se transformando mais num ceritro de decisões polí
ticas, num foco de irradiação política, do que mesma 
num centro acadêmico, que foi o sonho dos seus funda
dores. A Universidade de Brasília, lamentavelmente, du
rante estes últimos anos, tem-se preocupado mais com 
assunto de natureza pOlítica ~õ que_ meSip.O gom assunto _ 
de natureza -e~c9_ilir. universit~ría -~ ·ck:ntífii::a. A escolf!a _ 
do professor Geraldo Ávila, pelo que eu sei, recaiu sobre 

-Um hoffiem -proóo. UJn-homem digno_. sobretudo um ho
ffiem cap-az, um homem que fcii, inclusive; iilcluído nas 
listas que andaram em consultas junto à comunidade 
acidêmica e cios estudantes. Tenho a impressão de que 
muito menos do que um problema que se criou com a 
sua nomeação arites da transmissão -do poder ao Presi
dente Tancredo Neves. é que nistó não -~ej~já setores í~
féi-essadOs em -tuinUitiiai -0 pr6Prío ProcesSO de tran
sição, _que não queiram abrir uma excessão num ep"is-ódici 
t;m qmrterià de ser respeitada a indicação. Os professo
res teriam que colaborar com o Professor Ávila. porque 
é um membro da comunidade, é um homem concei~ 
tuadíssimo no meio dos professores e dos alunos. Li hoje 
na imprensa que ele Vai renunciar no dia 15. Esse é oca
rriillho que ele tem que fazer, realmente. Ele não tem ou
tra saída porque por baixo dessa repulsa do seu nome es
tão, talvez, forças interessadas em tumultuar o próprio 
processo de aber_tura democrática, 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ainda bem que V. 
Ex• concorda com a renúncia do Professor Geraldo Se
vero Ávila. Hoje li, quando me preparava para abordar 
o assunto no plenário- do Senado, ~eclaraçõ_es_ de!e -~e 

-que, a -partir de 15 de março~ poria o seu nome à. dispo
sição do novo Governo. Já é, pelo menos, o âmmo d~ 
quem quer encontrar uma solução c_onciliatória para a 
crise qUe se instalou na Univérsidade de Brasília, 

Agora, _quanto às considerações de V. Ex• a respe"ito 
da UnB, argumentando que ela teria se transformado, ao 

_ _Longo-dos últimos anos, em foco de agita~o pol!~ica-~ 
qUem sabe, atê, nas elltrelinhas do que V. Ex• afirma, de 
.subversão, _o que se deLLali é que, a partir de 1968, quem 
como n:óS' todos fomos partícipes da história POlítica des
te País, houve U!!_la inti;(Venção n_a Universidade de 
"BraSma; na Uns, e ali se coloc-ou um interventor, o Sr. 
José Carlos Azevedo, que durante todo esse periodo obs
curantista qué tivemos até os dias de hoje, geriu com 
mã"o de _ferro aquela unídade universitária. Ele criou um 
-ambiente de_ intranqUilidade, Tanto assim que nunca 
teve _o apoio da comunidade universitária. Ora, ao 
chegar-se ao término do regime autoritário~ eleito Tao
credo Neves com a consagradora maioria que lhe deu o 

. Colégio Eleitoral, respaldado pela sociedade brasileira. 
há um processo de democratização dentro da UnB, hâ 
uma escolha de uma lista pela comunidade,·ejustamente 
os dois que forani"incluídos e receberam o apoio de pro
fessores e alunos são marginalizados. O Professor Geral
do Ãvila não obteve votação na comunidade universi
tária para ser inCfUíilo, embora, SOb -õ ponto de vísta le
gal, a lista pudesse ser encaminhada porque foi escolhida 
pelo Conselho Universitário. Mas o fato é que a sua no
meação às vêsperas da posse do novo Pr!!5idente da Re
pública, chocou profundamente a Naç~o. particular
mente a sociedade de Brasflia e toda a comunidad_e uni
vCisitárla dã UnB. Não poSso d~e nianeira nenhuma aco
lher a suspeita do nobre Senador Passos Pôrto de que o 
que_se pretende, neste instante, na UnB, é desestabilizar 
a Nova República. Pelo contrá~io,_ o q~e há é o eml?enho 
de Colah~orar Com a Nova República, _com os novos tem
pos de democracia plena que hão_de vir no Brasil, a par
tir de 15 de março. 

O Sr. Octáv_io Cardoso- Permite-me V, Ex• um apar
te? 

Março de_l985 

O Sr. Josê_Lins- Permite-me V. :tx~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouco o aparte do 
nobre Senador Octávio Cardoso e, logo em seguida, o 
aparte do nob-r~_ Senador José Lins. 

O Sr. Octaívio Cardoso- Nobre Líder Humberto Lu
cena, estranho a parte da intervenção de V. Ex• quando 
censura o· Presidente da República por fazer noineações 
.agora. NãO me consta que o Presidente tenha o mandato 
de quatro anos menos o- último mês, ou seis ano-s menos 
o último mês. Presidente é Presidente até o último minu
to. Se V. Ex• dissesse que o Reítor não foi bem recebído 
pelo corpo docente e discente da Universiaade, eu admi
tiiia: é um c_onceito de V. Ex', ou V. Ex' transmite a esta 
Casa um sentimento que colheu na Universidade. Eu só 
não posso aceitar o argup1ento de V. Ext de que o Presi
dente seja o argumento de V. Ex• ou de quem V. Ex• cit-a 
que um Presidente que a Nação repudia ainda esteja pra
ticando atos. Primeiro eu acho que o Presidente pratica 

Jegitimamente' os atos da sua competência atê o último 
minuto. Segundo, se não fosse assim, o PMDB não teria 
aprovado, como_;iprovou ontem. a indicação do Minis
tro Saraiva Guerreiro para Embaixador na Itãlia. Tam
bém serã um ato dos últimos deste Governo·. No entan
to, V. Ex• não dirá que é ilegal, que é ilegítimo, porque, 
inclusive, foí pratiCado com a Concordâilcia e com ovo
to, o que eu acho digno, da bancada de V. Ex.• AsSim, 
penso que· as crítícas quanto ao Presidente que a Nação 
repudiou, como diz V. Ex•, representa até uma certa in
coerência, porque, antes do Colégio Eleitoral, o Presi
dente estava sendo muito elogiado. como juiz, como ár
bitro. Para mim, alienado demais dos seus deveres de ho
mem de Partido, porque é Presidente de honra do Parti
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agora, a censura é 
de V. Ex• 

-0 Sr. Octávio Cardoso- Claro que é. Mas a de V, Ex' 
é que não cabe; a minha_ caberia, a de V. Ex• é que n~o 
cabe, porque, até ontem, três governadores, correligio
nários de V~ Ex•, _estavam convidando o Presidente para 
recebCr homenagens nos seus Estados, como magistra
dos, como homem digno. como homem que fez a abertu
ra, como homem que respeitou a decisão- do Colégio 
Eleitoral. Com tudo isto eu concordo. Só me admiro que 
V. Ex• esteja mudando de posição. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não estou mudan
do L V_,_ Ex• é que está, V. Ex•. aínda hoje e até o dia 15, é 
o Líder do Governo que critica neste ínstante. Isto que-é 
de estarrecer. Que V. Ex• não confunda as palavras do 
jornalista Carlos Chagas, com as minhas. 

(j Sr. OCfilvio C:i.rdoso- Se V. Ex• não concordasse, 
não citaria, ou citaria para criticar. 

O SR. HUMBERTO Lucena - Eu registrei nos Anais 
a coluria do fornaiisia Carlos Chagas que é. um dos mais 
brilhantes e festejados da grande imprensa brasileira. 
Não a_nali_s_ei_ ó- s_W jUfzci de valor. No meu pronuncia
mento. em nenhum trecho V. Ex• vai enc_ontrar afir
mação minha de que o Presidente João Figueiredo está 
repudiado pela Nação, até porque eu lhe presto as mi
nhas homenagens por ter realmente cont.Iibuido. de ma
neira eficaz, para o proCessO de abertura política. A criti-
ca que lhe fiz_es_t_á" ___ muito_Clara; o que eu disse foi que, 
diânte desse quadro aparentemente definido, todos se 
sui'preenderafn q u~mdo. ''o Presidente Figueiredo, numa 
atitude inesperada e politicamente inoportuna, resolveu, 
contrariando a vontade geral, nomear o novo Reitor da 
UnB". Eu não discuti em absoluto, a atríbuição c011sti
tucional e legal do Senhor Presidente da República para 
fazer átos até a transmissão do cargo de Primeiro Magis
trado da Nação. Até porque seria, de minha parte, uma 
total_ ignorância da ordem jurídica vigente do País. E V 
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Ex• se lembra muito bem que, airida ontem, depois de 
gestões que fiz dentro do meu Partido, consegui o sinal 
verde para aprovarmos, juntamente com a Frente Libe
ral, que compõe conosco a Maioria nesta Casa, atiavês 
da Aliança Democrática, .três nomes: o n~e do l\o.finis~ 
tro Saraiva GUerreiro Para Embaixador na ftâlia; o 
nome de um ministro para o Tribunal Federal de Recur
sos e o de um técnico para Conselheiio do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 

Por que nós demos o nosso voto? Simplesmente por
que eram atribuições legais do Senhor Presidente da Re
pública e, no caso, não havia contestações, como hâ em 
relação à UnB. Nesse assunto da Universidade de 
BrasíJia,- é claro e indiscutível o ambiente de tensão rei
nante no campos da UnB. Portanto, é inteiramente in
comparável as duas situações. 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Humberto Lucena, 
eu não gostaria de me pronUnciar sobre esse problema 
da Universidade, mesmo porque sou amigo do ex-reitor 
c acho que ele, realmente, sofreu muita contestação e 
não satisfez a comunidade universitâ.ria, no sentido de 
agradá-la no que ela reivindica. M3S ê inegávef que ele 
fez uma boa gestão nesses anos todos. O que me preocu
pa é que esses processos de contestação de atas legais 
possam ter contínuidade no futuro. Já uma lei foi apro
vada pelo Congresso, definindo a maneira de escolher o 
reitor. Essa lei foi aPlicada no caso, mas a comunidade 
universitária, qrie não ê legalmente ouvida, tem uma opi
nião diferente. LeVanto o problema apenas como uma 
questão teórica. Se o protesto for válido hoje, será válido 
no futuro. Ou a lei permite, ·como se tentou ensaiar, que 
os reitores sejam eJeitos ou escOlhidos Pela comunidade 
universitária, de alunos e dC professores, ou o atendi
mento dessas pressões se tornam perigosas. Do ponto
de-vista teórico, realmente, essa questão me preocupa, 
do ponto-de-vista prático, do precedente. ~ possível que 
esse problema se repita para õ futuro. Isso, certamente 
deve ser nbjeto de uma análise mais profunda, para que, 
• um processo legal não sofra contestação a posteriori, de 
modo a impor-se acima da própria legislação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu recolho as 
preocupações de V. Ex.", e apenas responderia que V. 
Ex•, embora sendo um engenheiro, dos mais ilustres, é 

um homem que tem muita lucidez e, portanto, como le
gislador, acompanha muito de perto o processo dinâmi
co das mutações legais. Sabe V. Ex• que é corrente, nos 
meios jurídicos, a -expressão de que os fatos derrubam as 
leis._As I!=.ts eman_am.j_ystamente da realidade social. E o 
que está se dando, neste instante, no Brasil, numa fase de 
transição do autoritarismo para a democracia, E: justa
mente_ a conttibuiç_ão de segmentos importantes da socie
dade para colocar questões fundamentais como estas. 
Por exemplo, de agora por diante, uma idéia que deve ser 
aproveitada, brevemente, na legislação E: a de que a co
munidade universitária deve escolher, pelo voto direto, 
os seus dírigentes. A mesma reivindicação existe com 
muito avanço, no meio do Ministério Público. Hã uma 
grande batalha no sentido de que o Procurador-Geral da 
República, que, ao nosso ver, deve ser titular de um car
go com garantias e prerrogativas de Ministrõ do-Supre
mo Tribunal Federal, para que tenha absoluta isenção, 
como o guardião da ordem jurfdica, sefa pai:- esColhido 
pelo voto direto dos seus colegas do MinistériO Público. 

Vê V. Ex• que são idéias que devem ser rapidamente 
aproveitadas. O que quero dizer a V. E".", concluindo es
tas considerações em relação à sua intervenção, é que o 
que causou espécie e, portanto, levantou uma onda de 
constestação no meio da comunidade_ da Universidade 

--- do Brasil foi a nomeaçãO do novo reitor da proximidade 
da posse do Presidente da República. Quer dizer, às vés
peras de assumir o Governo do Presidente Tancredo N e
ves, não era de se esperar que o Pfesidente Figueiredo 
decidisse uma questão que vinha sendo postergada hã 
meses. No mínimo, foi uma descortesia ao seu sucessor. 
Por isto, nós manifestamos a nossa estranheza, mais do 
que isso, o nosso protesto, por essa atitude do Presidente 
da República, sobretudo porque já tivemos ocasião de 
exaltar a sua conduta durante todo processo sucessório. 
Ao contrário do que pensa o Líder do Governo na tarde 
de hoje, o nosso ponto-de-vista é que o Presidente real
mente se conduziu com absoluta isenção, inclusive, resis
tindo, o quanto pôde, a todas as tentativas no sentido de 
retirar o Pais da normalidade. E, por isso, nós temos 
hoje essa alegria de ver a Nação toda na expectativa an· 
siosa da posse de Tancredo Neves na Presidência da Re-
pública. 

O SR. PRESIDENTE .(Mãrio Maia) - Aviso ao 
nobre Líder que o tempo de V. Ex r estâ esgotado. 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Desta forma, con
siderando que a posse do novo reitor estã marcada para 

Quarta-feira 13 0199 

a próxima quarta-feira, dia 13, lanço desta Tribuna um 
veemente apelo ao Professor Ávila - em nome do 
PMDB, em nome da esperança de democratização da 
unidade brasíleira, em nome da pacificação desta tão so
frida UnB que haveremos de reconstruir na Nova Re-
pública - para que renuncie ao seu infeliz mandato de 
reitor da Universidade de Brasllia. 

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

ATA DA 3• SESSÃO, REAUZADA 
EM 9 DE MARÇO DE 1984 

(Publicada no DCN - Seção II - de l0-3-84) 
Redflcaçio 

Na publicação do Parecer n' 2, de 1984 da Comissão 
Diretora sobre o Projeto de Resolução n• 22, de 1983. 
que;, ••cria a Comissão de Ciência e Tecnologia'.': _ 

Na página0053, 2• coluna, no art. 211, da Emendant 1~ 
CDIR, no item III, 

Onde se lê: 

III- Planejamento, e execução de PlanoS e- Progra~ 
mas de interesse do Sistema Nacional de Desenvolvi
mento Cie~tífico e Tecnol68:ico, envolvendo, entre ou
tros: formação, aperfeiçOamento e fixação de recursos 
humanos qualificadasi infra-estrutura de apoio, notada
mente os centros de pesquisa e desenvolvimento tecnoló
gicos; sistemas de normalização ... 

Leia-se 
III - Planejamento, e execução de Planos e Progra

mas de interesse do Sistema Nacional de Desenvolvi .. 
mento Cientifico e Tecnológico, envolvendo, entre ou
tros, os que tratam da formação, aperfeiçoamento e fi .. 
xação de recursos humanos qualifica~as; infra-estrutura 
de apoio, notadamente os centros de pesquisa e desen
volvimento tecnológicos; sistemas de normalização ... 

Na mesma página e coluna, no parágrafo único do 
item IV da Emenda nO? 1-CDIR, 

Oride se lê: 
IV- ......... _ .. ~ .. ~.- ..... ~. •-- -•--•· • ..... _ 
Parágrafo IÍnico. Constitui destaca-do interesse da Co

missão de Recursos Naturais e Meio Ambiente, bem co
moas Tecnologias avançadas, em especial a Informática . 

Leia-se: 
IV- ......... - ...... ___ -- -·-, ----- _ ....... _. _ 
Parágrafo único. COnstitui destacado interesse da 

Comissão os Recursos Naturais e o Meio-Ambiente, 
bem como as Tecnologias Avançadas, em especial no 
campo da Informática. 
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1.1-ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senaàõ n~> 16/85, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à CLT, coin vistas a determinar que se 
transfira ao marido o _ direito a ter filho sob a 
vigilância e assistência de creche mantida pelo 
empregador, no caso de separação e condições que 
especifica. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

Recebimento do_ Oficio n""S/9, do Sr. Goveinador 
do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando, 
autorização do Senado Federal a fim de que aquel_e 
Estado possa realizar ope·ração de empréstimo 
externo, no valor de USS 15,800,000.00, para o fim 
que especifica. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Apoiamento ao 
discurso proferido pelo Senador Fábio Lucena, na 
sessão ordinária: de onteni, de defesa da Zona Franca 
de Manaus e da liberação de salário dos servidores 
do CEGRAF. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Indicação do 
novo Gov·ernador para o Distrito Federal. 
Representação política Para o Distrito Federal. 

SENADOR NELSON _CARNEIRO, como L!der 
- Interpretação distorcida que estaria sendo dada 
pela Consultaria Jurídica do Ministêrió do Exêrcito 
na aplicação da Lei do divórcio nos casos que 
menciona. 

SUMÁRIO 

1.2.4- Comuniclção da Presidência 

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

1.2.5 - Requerimento 

N~' 21/85, de autoria do Sr. Senador .Benedi,to 
Ferreira e outros Srs. senadores, solicitanQo urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara Õ~' 218,- de i984-
Complementar. 

/.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~" 84/82, que submete 
à aprovação do Senado Federal os contratos \Q.sando 
a obtenção de empréstimos internacionais. Aprovado 
_com emenda, após_ usarem da palavra os Srs. Itamár 
Franco, Roberto Campos, Fábio Lucena, ~aberto 
SaturninO, Cid Sampaio e Milton Cabral, tendo 
usado da palavra no encaminhamento da votação os 
Srs. Virgflio Távõra e Gastão MUller. A Comissão de 
Redação. 
~ Projeto de ReSolução nço 136/84, apresentado 

pela Comissão Parlameritar de Inquérito- criada pela 
Resolução n~t 1, de 1983, que aprovor-a:rco-nclusões e 
recomendações da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destiil"ada a investigar os problemas 
vinculados ao aumento populacional brasilejro. 
Retirado da pautã após usar da palavra o Sr. Virgflio 
TávOra. 

- Requerimento nço 15/85, solicitando a 
constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar os fatos que colocaram em 
risco o c-ontrole acionário, pela União, da 
Companhia Vale do Rio Doce. Votação adiada por 
falta de quorum, após usarem da palavra os Srs. 
Roberto Campos, Severo Gomes, José Ignâcio 
Ferreira e Virgílio Tâvor~. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 

Canc"eiamento dá se§são extraordinária· 
anteriormente convocada para hoje, às 18 horas e 30 
minutos. 

1.3.2 - Ordem do (.lia ( Contin_uado) 

" - Requerimento nY 4/85, solicitando urgência 
para o Projeto 9e Lei_ da Câmara n~t 218/84-
Complementar, que cria- o Estado do Tocantins e 
determina outras proVidências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-- Requerimento n'i' 10/85, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nY 281 /83~ 
Complementar, que dispõe sobre a _concessão do 
benefício auxílio-doença ao trabalhador rural. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-·Projeto de Lei do Senado nço 22/81, que dispõe 
sobl:e enquadramento de professores-colaboradores e 
auxiliares de ensino e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum_. 

- Projeto de Lei do Senado nço 26/79, Ciue 
acrescenta parágrafo ao Art. 517 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do_ Senado nY 45/79, que 
acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei 
n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de 
Garantia do Tempo de SerViço). Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado hl' 2/80, que dispõe 
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das 
Fundações de Ensínõ Superior. Vota;;ão adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~t 18/80, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação 
preliminar da Constitucionalidade). Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 51/80, que revoga o 
Decreto-lei nl' 1.284, de 28 de agosto de 1973, que 
declarou o município de Anâpolis de interesse da 
Segurança· Nacional, e dã outras providências, 
(ApreciaçãO preliminar da Constitllc'ionalidade). 
Discussão sobrestada por falta de quorum para 
~atação do Requerimento n~' 12/85. 

-Projeto de Lei da Câmara nço 251/83 (n~' I5f83, 
na Casa de origem}, que exclui o município de 
Canoas da relação dos municípios declarados área de 
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Diretor AdministrativQ 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Di reter ·Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adiunto 

Segurança Nacional. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDBNCIA 

Inexistência do Requerimento n9 21/85. lido no 
Expediente. 

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREIRA- A tos 
punitivos praticados pela Revolução- de 1964, ao 
ensejo do transcursQ do 169 aniversâii"o da cassação 
de seu mandato de Deputado Estadual. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Sugestão 
com vistas à criação do Ministério da Solidariedade 
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Nacional ou das Minorias Sociais, com atribuições 
que especifica. 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Con~iderações sobre as realizações da Srt Léa Leal à 
frente da LBA. -

L6 DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA Pk0XIMA SESSÃO. ENCER!l.AMENTO 

2_,-- DISCYRSOS PRONUNCIADOS .EM
SESsõES ANTERIORES 

- Do Sr. SenadOr Almir Pinto, proferidO na 
sessão de 12-3-85 

- Do Sr. Senador Cid Sampaio, proferido na 
sessão de 12~3-85 

J-ATOS DA .COMISSÃO DIRETORA 

N9s 7 e 8, de 1985 

4-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N9 53, de 1985 

5 -MESA DIRETORA 

6-:: LIDERES E VICE-LIOERES DE 
PARTIDOS 

Ata da 12~ Sessão, em 13 de março de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ord.inária, da 47ª Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -- Mârio Maia_- Fâbio Lucena -
Odacir So3.res - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
Hélio Gueiros - João Castelo - Alberto Silva__
Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto ~José 
Lins - Virgílio Tâvora - Carlos Alberto ~ Moa,_cyr 
Duarte - Martins Filho --- Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha - Cid Sampaio- Carlos Lyra ~ 
luiz Cavã.lcante- Lourival Baptista - Passos Pôrto -
Lomanto Júnior- LuizYiana-;:,.:_ JoãoCalmon -_José 
Ignácio Ferreira - Nelson Carneiro.- Itamar França 
- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes -
Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges 
-Gastão MUlle:r- José Fragelli- Marcelo Miranda 
-Álvaro Dias~ Enéas Faria_- Jorge Uornhausen-
Carlos Chiarelli --Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não hâ expediente a ser lido. 
O Sr.,l9-Secretârio procederá à leitura de projeto de lei 

enviado à_mesa. 

É lido_ o ~~guint_e 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 16, OE 1985 

Acrescenta 4ispositivo à CLT, com _ rl&.tas _a 
detenninar que st transfira ao marido o direito a ter 
filho _sob a vigilância e assistêrlcia de creche mantida 
pelo empregador, no caso de separação e condições 
que especifi~a. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 !:: acresceritado ao art. 389, da CLT,_ o 

segui~te § 3~: 

"§ 39 Nos casos de separação judicial ou 
divórCio, bem como· nos de separação de fato 
devidamente comprovada, 9 direito previsto no§ }9 
deste _artigo transfere-se ao pai, quando o filho for 

deixá.do à sua respOnsãbilidade até aJdade em que -
não se possam dispensar cuidados equivalentes aos 
maternos." 

= Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. - ·- _ 

Art. 39 Revõgam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A matéria do § I o;~ do art. 389 da CL T vem melhor 
disciplinada na Portaria DNSHT n9 l, de 15 de janeiro 
de 1969 (DO de 24 de janeiro de 1969), sempre de modo 
a agasalhar a preocupação do legislador relativamente à 
proteção do trabalho da mulher e, neste caso específico, 
também coÍn VistaS à Proteção dos filhos. 

Todavia, conforfti.e lembrado pela ilustre Vereadora 
Glória Roussin GUedes Pinto, da Câmara Municipal de 
Volta Redonda, RJ, u~a permanente batalhadora em 
favor da disseminação de creches, a prática tem 
demonstrado situações embaraçosas quando a guarda e 
responsabilldade do menor ficam deferidas ao marido, 
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nas separações judiciais ou de fato; já que os benefícios 
contidos na citada legislação não podem ser aplicados. 

Assim, o que aqui se busca e estã explicitado na 
ementa da proposição e no texto do novo parágrafo 
mandado acrescentar ao art. 389, CLT, é que o direito a 
ter o filho sob vigilância e assistência de Creche, mantida 
pelo empregador, se transfira para o pai quando a esse 
couber a responsabilidade da guarda respectiva, nas 
separações. 

Sala das sessões, 13 de março de 1985. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS (EIS DO TRABAÚ!O 

-o SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão o- orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, não pude apartear-a veemente defesa feita por 
esse gr~nde Senador Fábio Lucena que, com Inuiia 
dignidade, representa o seu Estado, o AmazÕnas. Falava 
S. Ex• ou criticou S. Ex' o Governador do grande .Estado 
de São Paulo, Franco Mon~ro, que:, esquecido da 
obrigação de ajudar os menos favorecidos se lançou 
segundo o Senador: Fábio Lucena, contra um dos 
grandes beneficias implantados na Amazônia, com sede 
em Ma naus, que é a Zona Franca, fruto da inspiração do 
inesquecível e saudoso Presidente Humberto de Alencar 
Castello Branco; cuja ins_talação eu assisti no Teatro 
~mazonas, nd dia 3 de dezembro de 196_6. 

• • • • • ·-· • • • • • • • • • ç• • • • ~-· ,-O'Ç•----.=•-==.-. ···'-'"''~~·~'-'.:.:.o.:~--=""-- - S: Ex•,- a' Sr. GoVernador de uril .. pais" chamado 

Art. -389. Toda empresa é obrigada: 
I - a prover os estabelecimentos de medidas 

concernentes à higienização dos métodos e locais de 
trabalho, tais como ventilação e iluniinação e outros qu_e 
se fizerem necessários à segurançã e ao conforto __ das .
mulheres, a critério da autoridade col"petente; 

H - a instalar bebedour_os, lavatórios, aparelhos 
sanitârios; dispor de cadeiras ou bancos, em número 
suficiente, que permitam às mulher~ trabalh~r sem 
grande. esgotamento fisico; 

-'v·. Portaria n~> 3.214, NR 24. 
III - ~ instalar VC$tiários- com aririãriOs individuais. 

privativos ,das mulheres, exce!o os estabcleci_mentos 
comerciais, escrit.órios, 6ancõs e a,tividades afins, em que 
não seja exigida a troca de rouPa, e outros. a CfitériO da 
autoridade, competente em matéria de segttrança e 
medicina do trabalho, admitindo-se como sufiCíerlteS ã.s 
gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas 
guardar seus pertepces; 

IV- a fornecer, gratuitamente, a juizo da autQridade 
competente, os recursos de proteção individUal, tais -
como óculos, mâscaras, luvas e roupas especiais, para "a 

defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da' pele, de 
acordo com a nat_ureza do trabalho. 

§ J9 Os estabelecimentos em que trabalharenl pelo 
menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseisf 
anos de idade, terão local apropriado on_de Sejã 
permitido às empregadas guc3rdar sob_ vigilânciy. e 
assistência os seus filhos- no periodo da amaiiJ.entação. 

§ 2~> A exigência do § 1 ~> poderá ser sup-iida por ilieiO 
de creches distritais mantidas, díretamente ou media('!te1 

canvêníos; corri outras- entidades públiC-aS--Ou privada_s, 
pelas próprias empresas, em regime comunitária,-ou a 
cargo do SESI, dO SESC, ~da -LBA- ou de ~1_1tidade~ 
sindicais. 

(Às ComisSões de Constituiç8o e Justiça e de 
Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr<igelli)- A Presidência 
recebeu, do Governador do Estado de Mato Grosso do 
Sul, o Oficio n9 Sf9, de 1985, solicitando, nos teTm~s_ do 
item IV do artigo 42 da Constituição, autorizaçãO do -
Senado Federal a fim de cjue aquele estado possa realizar 
operação de' empréstimo externo, no valor de USS 
15,800,000.00 (quinie -milhões e oitocentos m-il dólares), 
para o fim que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geiã1 da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Hã oradores 
inscritos .. Concedo a palavra ao -erriinente Senador Jorge 
Kalume. 

Estado de São Paulo, ao invés de sensibilizar-se pela 
carência existente no País, indo em socorro para 
minimizar Ou erradicar, lança-se leoninamente para 
acabar com esse beneficfo de cunho económico e s_oc~al 
qUe taitto contribuiu para desenvolver aquela parte da 
Amazônia Ocidental. -

Devo dizer ·que a Zona Franca não pertence só a 
Manaus, mas a toda a Amazônia; os seus reflexos foram 
tão profundos que alcailçaram o pequeno Estado do 

--Acre, Rondônia bendiciou-se; Roraima também, e -
por que não dizer - beneficiou os demais Estados do 
Brasil pois, enriquecendo uma região, estamos 
enriquecendo o -Brasil de modo geral. Dali, temos 
carreado maior &Om'a de tributos para o erário rederai, 
não sõ o estadual, como o lPl do Imposto ·de Renda e 
outros· impostos, outros acessórios correspondentes. 

QUero então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, abrigar 
as palavras da defesa que Fábio Lucena fez~ ontem, nesta 
Casa, verberaildo o fato; quero dizer que ele tem a 
solidà.I-iedade de tod3. a ArilaZónia e, ·em particular, a 
minha solidariedade. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. J::ix• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- 6uço V.-É-X• Cõm muito 
prazer. 

d" SR. FÃBIO LUCENA - Nobre Senador Jorge 
Kalume, de um homem da estatura moral, intelectual e 
política de V. Ex•, o Amazonas não poderia ouvir 
palavras diferentes. V. Ex• enfoca um aspecto 
ful)damental da Zona Franca de Manaus, são os seus 
reflexos para toda a Amazônia_ Ocidental. E ontem 

_enfatizei, cOmo tenjto feito, desde que Cheguei ao 
Senado, a lúcida iniciatíva do-_ grande Presidente 
Humbertp de Alencar Castello Branco ... 

O SR. JORGE KALUME-::- EfetíViimente V. Ex' fez 
jus_tiça. 

O Sr. FablO [iiC"eDi- ... que, no momento dramáticO 
da história da nossa Região, concedeu esse instrumento, 
só em Manaus, nobre Senador, onde havia apenas cinco 
iridúStiia~, exi"siem- hoje -mals de 200 PóloS iridustriaiS 
diferentes, tendo ge_raQo, nesse eSPaço de tempo, 80 mil 
empre_gos _diretçs_~_ Vaie dizer, 10% di-população da 
_cidade de Manaus. Bastaria esse dado, Ex•~ para 
configurar: aquilo que ontem afirmei sobre ser a Zon~ 
Franca-,-0 pólo de sustentação fundamental de; todas as 
atividades humanas no. meu Estado, os seus reflexos 
pOsitiVos. NÕ Estado- do Acre, discordo de Y- Ex• 
qu8ndo diz que o ~cre é um pequeno E~tado ... 

O SR. JORGE KALUME -.,- Em relação à área 
territoiiã1 do Amazonas. 

O$R. FÁBIO LUCENA- Há o grande Estado do 
Acre, o grande Estado de Rondônia'' e o grande 
Territõrio de Roraima. O que não compreendo, Exf é 
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que o Estado de São Paulo, que tanto tem feito por nossa 
História. que é tão querido~ amado pelo Biasil inteiro, 
não cqfnpreenda, por seu GoVerno; que as regióes 
pobres_ do norte do P~s também precisam desenvolver
se o busilis da questão, Ex•, é o seguinte: Manaus, com o 
pólo de informática já ~mplantado na Zona Franca, 
dentro de poucos meses, vai começar a produzir o tubo 
de imagem da televi_são, hoje uma prerrogativa exclusiv,a 
da gra~de indústria do Estado de São Paulo. O que 
impede_. _I;x•, que o Amazonas concorra, nos mercados 
interno e exte"rno, cõm a produção de televisõres, com 
um índice de nacionalização que hOje atinge a 100%? O 
que impede que nós PoSSamos conCorrer, em- igualdade 
de condições, om a indúStria paulista? A pergunta me 

_parece procedente. nobre SenadOJ, porq~e afirial -de 
-- contas _todos_ sOmos brasileiros. As- palavra~ de V. Ex• 

vão i-e-percutir no Estado do Amazo nas como Um 
abraço fraternó, t·ãa fraterno como se abraçam 
Cic!rriamente os grandes rios 'do nosso vale eterno. Mui to 
ob!igado, Ex•. 

O SR. JORGE KALUME - Já dizia o saudoso 
Getúlio Vargas: "Não existe Estado grande ou Estado 
pequeno, grande é o Brasil". Mas, efetivamente, São 
Paulo é um país dentro de outro país. se considerada a 
sua riqueza, a sua indústria flOrescente. 

Eu gostaria de lembrar à Casa 'que fomos detentores 
do cate, fOmos detentores da borracha, fomos detentores 
do cacau. Onde está o café hoje?- Em São Paulo. Onde 
está o cacau? Na Bahia. 'E para onde está seguindo a 
borracha, a seringueira?- Para São Paulo, jã hâ muitos 
anos e-, nenl. por isso, pi-atestamoS ·ou verb~ramos -
acho que O Sol riásceu para todos. t para responder o 
que V. Ex• disse, jâ nas úftimas palaVras./Mas afinal eu 
gostaria: de deíxar bem nítido e bem claro que o 
desenvolvimento da Amazônia, meus prezados colegas, é 
um problema tão nosso_ oy. regional como dos homens 
do sul ou nacional. E quem disse isso foi uma figura de 
saudosa memória, o grande Professor Agnc:lo 
Bittencoq(t e que-continua atual. O Marquês de Pombal 
ainda no Império, quandO ainda éramos colónia, já se 
preocupou corri a Amazdnia, quando ela era muito mais 
demograficameilte vaZia do que hoje. Com a criação de 
colónias, todos os Presidentes da República olharam a 
Amazônia_ com carinho, e- muito especialmente Getúlio 
Vargas, quando fez o seu famoso discurso, dizendo que 
"a Amazónia, afinal, deixarâ de ser um simples capítulo 
da História: da ferra, para se tornar um capítulo da 
Histódã-Cia civilização". 

Juscelino K ubitschek, esse inesquecível brasileiro que: 
rasgou a Amazôriia de estradas e com isso povoou; os 

_Governos revolucionãrios_, tenho que fazer justiç:a __ a 
todos eles, todos eles-foramjustos com a Amazônia, haja 
vista o que fez Ca:stello Branco, materi 1izand_o uma 
ideia dos seus antecessores, no que di:z respeito à Zona 
Ffanca. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço com muito_ praz-er 
V. Ex' 

0-- Sr. Benedito Ferreira - Lastimo ter que 
interromper o discurso de V. Ex• rnas, como pretendo 
uma contribuição, queria chamar a atenção de V. Ex• c; 
também, paralelamente, do Senador Fábio Lucena, 
porque, ainda ontem, pretendia apartear S. Ex' para dar
lhe um subsídio, subsídio, aliãs, sobre o qual tenho 
reiter~damente insistido nesta Casa, qual seja o processo 
de concentração de renda que ~_em (~COrrendo no Brasil, 
desdi os albores da República, antes até no Império 
mesmo Serzedelo Correia quando Deputado, depois 
como Ministro, já apontava essas falhaS, essas distorções 
no no.sso sistema e_conômico fiscal. A verdade, é que, 
hoje, ainda estamos pagando caro. essas distorções que 
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vêm do pretérito. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília 
especificamente, qi.ie pela sua expressão e capacidade d; 
pressão politica, sempre tiveram, em detrimento das 
demais Unidades da Federaç_ã.o, até alimento a preço 
político. Já demon tr~i. aqui, à saciedade, com 
documentos oficiais, -que o homem do Paranã, por 
ex:emplo, pagou sempre 35% a 40% mais pela sua 
alimentação do que o habitante de Brasflia, do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, quando, na realidade, sabemos 
que o Paranã é o maior produtor de grãos do Brasil e, no 
entanto, o-cidadão paranaense, como o goiano, O mato~ 
grossense ou o de qualquer outra região do Brasil, 
sempre pagou preços bem acima do que essas três 
Unidades e sempre obtCve alimentação a __ custo 
subsidiado. Mas não parou ai, não ficou só aí o poderio 
de pressão, e aí é que eSta Casa precisava exercitar maiS a 
sua função no concerto da Federação: ser menos 
político-partidária e maiS- predCupa-da com- o --equilíbrio 
federativo. Mas, lamentavelmente, na maioria das vezes, 
nós nos perdemos com as questiúnculas polítiC:O.:
partidárias e nos esquecemos dessa grande, dessa enorme 
responsabilidade que pesa sobre os ombr_os do Senado, _ 
que é evitar os excessos das Unidades mais poderosas. 

Verificamos, por exemplo, um fato curioso: as lrês 
únicas Unidades da Federação _que vêm acusando 
crescimento meno e às vezes at~ com déficits --como
posso demonstrar, com dados e números, a quem quiser 
- são as únicas que têm indicado, nas estatísticas, que se 
está arrecadando menos ICM. Sabemos que hâ urn 
proce-sso de concentração de_ _renda nessas três Unidades. 
Por que, Ex• Porque elas não fiscalizam. NãQ podendo, 
pelo novo Código Tributário, oferece~ aHquotas 
menores, como sempre o fizeram no passado, não 
podendo oferecer isenções tributárias, porque boje 
realmente o Código Tributário não permite, adotaram 
simplesmente um negócio realmente descarado, um 
negócio safado, isto é,- não fiscalizam. Ora, qual ~ o 
pequeno ou o_ médi9 empresário que se vai estabelecer, 
no meu Goiás, no meu Mato Grosso ou no Acre de V. 
Ex.', para ser estrangulado pela fiscalização, porque ali 
tem que fiscalizar mesmo, pois precisa pagar a folha de 
pagamento do pessoal-_ onde não tem a infra-estrutura, 
onde não_tem o apoio dos_ lojistas, qUe-obteria se se 
estabelecesse no Rio de Janeiro ou em São Paulo? E lã, 
além desse apoio logístico, além de lã ser o grande 
empório onde todo mundo_ vai comprar e- vender, ele jã 
tem o handicap de pagar imposto se quiser pagar. E sabe, 
V. Ex•, quc:_quem não paga ICM, não paga Imposto de 
Renda, não paga IPI e assim por diante. __ 

Esse é o fato, nobre Senador, e cabe ao Senado 
Federal, que _tem sobre si, inclusive, a responsabilidade 
de legislar_sobxe o ICM, atentar para essesaspectps que 
julgo da maior importância e como medida que estã ã.
exigir de nós todos, para estabelecer --o eQuilíbrio 
realmente nesta Federação, só mesmo através.__do 
Senado, com menos política partidáría e mais 
preocupado com o sistema federativo que tentamos, pelo
menos, num rótulo, exercitar no Brasil. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME - Esses devem ser os 
nacionalistas que combatem o capital estrangeiro e 
aplicam o nacionalismo caboclo no sentido de e;oçaurir as 
regiões mais carentes como ·as-nossas. 

Muito obrigado pelo seu aparte, que incorporo, com 
muito prazer, ao ~eu pronunciamentO desta tard_e. 

O Sr. Carlos Lyra_ ~ Perrn_ite V. Ex• um aparteJ' 

O S~. JORGE KALUME- Com muito prazer. 

O Sr. Carlos ~i~ - Sen~dor Jorge Kalume, eu 
querla colaborar coii! o, ~parte do Senador Benedito 
Ferreira, lembrando que o meu Estado das Alagoas 
passou mais de IS anos vendendo açúcar mais barato -
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para sao Paulo e para o Rio de Janeiro; para que a 
pop.ulaçào desses dois Estados comesse açúcar mais 
barato. em detrimento da renda de um Estado 
peqUenino Cõmó é Alagoas. 

O SR. JORGE KALUME - 1:. _s_empre assim, os 
pequenos sustentando os grandes, isso é da própria 
História. Mas um dia nós nos tornaremos grandes, 
também, para reagir contra essas anomalias. 

Para encerrar, meus prezados colegas, a Amazônia -
a Amazônia é um corpo de gigante- eu jã disse várias 
vezes, ----com o cérebro de criança; ela tem que ter um 
tratamento diferenciado _das ou_tras regiões. A Amazônia 
tem que ter um tratamento de pai para filho, para poder 
desenvolver aquela grande extênsão territorial, para 
aproveitamento da sua potencialidade económica. Até 
como espírito de segurança nacional. t preciso povOã~la 
e, para povoá-la, temos que aplicar certos __ benefícios ou 
certas facilidades. 

Temos, tramitando no Congresso Nacional, três 
projeto_s que reputo de envergadura, para desenvolver a 
Amazônia: um, criando urna Secretaria Éspecial para 
gerir a Região, é uma seara subordinada diretamente ao 
Presidente da República, desvinculando-a do Ministério 
do Interior. Mesmo porque, como jâ afirmei Váriã.s veZes 
ao Presidente Figueiredo, se houver uma enchente na 
Amazônia,- uma geada no Sul e uma seca no Nordeste, 
primeiro vamos atender ao Sul, que tem_ poder 
econômico e poder político; e nós ficaremos por último. 
~se é um dos projetas. O outro e a isenção do Imposto 
de Renda durante dez anos para pessoas físicas e 
jurídicas. Mesmo porque, no ano de_ 1980, toda a 
gigantesca Amazónica, a grande ãreã., como _se diz, não 
contribui com 2% da arrecadação nacional. 

Então, isentando, o ·que é que vem? - Vêm os 
benefícios. h um atrativo para os grandes capitalistas 
empregarem o seu dinheiro, gerando trabalho, emprego 
e impostos, quer dizer, indiretamente o Brasil se 
beneficiaria. ' 

E o terceiro? Veja a distinção de tratamento. 
Enquanto da arrecadação do IOF - Imposto sobre a 
Operação Fina-nceira - se canalizam para o Nordeste 
_8%, q_ue devia até ser 80% - não estou combatendo isto 
-para a Amazônia vão_ 4%, ilpenas, atraVés do Banco 
da Ama2:ônia. Tenho um projetO tramitando aqUi, 
passando de 4% para 8%, para a Amazônia e para o 
N ardeste de 8% para I 0%. _São três projetas que reputo 
de invergadura para o nosso desenvolvimento. 

---o Sr. Luiz CaValcãnte- Permite- V. Ex• um aparte? 

O SR. JORG_E KALUME- Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador Jorge 
Kalume, pouco antes da 2f Guerra Mundial, ao começar 
Hitler a -invadir estados vizinhos da Alemanha, grandes 
nações fiCaram alarmadas çom a sede _ territârial do 
homem_ do bigodinho, inclusive a França, Então, o 
primeiro Ministro francês, Paul Renault, da tribuna da 
Assembléia Legislativa propôs a Hitler a ocupação da 
Amazônia-~como sOluÇão pã-ni a-sonhada expansão da 
Alemanha nazísta. fe!izinente Hitler não ace:itoU o 
alvitre. Meu caro colega, todos eles jã se- (oiãõ1, mã"S 
tudo que se fizer para enriquecer e povoar a AmazÓnia é 
um_ seguro c;9ntr\! possíveis ressurgimentos-" de outros 
Ad.olfHitler, vez que a cada mi~uto ISO pessoas sentam
~ à mesa do mundo. Muito obrigado a V. Ex' 

_ O SR. JORGE KALUME :__ Efetivam"ente, o aparte 
de V. Ex~ es_tá ~entro do nosso contextõ,estã deiltro da 
nossa id~~a. t preciso povoá-la para que haja segurança. 

O Mundo tem sede, o mundo tem fome, inclusive de 
espaço e no ano 2000, na virada do século, estaremos 
com a população duplicada. 
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Segundo uma obra que li, dentro de dois ou três mil 
anos, com esse crescimento demográfico; geOmétricO,
teremos na Terra apenas uma polegada de terra para 
cada habitante. Então, é preciso corrermos antes que os 
de fora corram contra nós. 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Ouço, com mt.iíto 
prazer, V. Ex• 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, V. Ex• vai rne 
desculpar de di_vergir de tod_as as opiniões aqui 
expendidas a favor da Zona Franca de Manaus. 
Confesso-lhe que não acredito_ tenha sido a melhor 
solução para a ocupação da Amazônia e para o seu 

· desenvolvimento econômico. Primeiro porque há até um 
desequilíbrio sistêm1i::O no processo de ocupação 
demográfica daquele Estado. Enquanto Manaus tem 
hoje um milhão de habitantes, todo o seu interior tem só 
trezentos mil. t uma cidade com sérios problemas 
sociais, Oriundos, quase todos, justamente da criação da 
Zona Franca. Ela irilplantou indústrias, sobretudo 
múliiiiacionais, Usando tecnologia e até insumos 
iniportados; nada mais é do que, realmente, um 
entreposto de firmas internacionais que fazem através da 
Amazônia, a penetração através de subsídios donc-edidos 
a esse Sistema qué me-parece, à distância, não é a solução 
ideal para uma região e um Estado que têm problemas 
de Ocupação, Cujo desenvolvimento deve-se voltar mais 
para as suas riquezas potenciais que estão lá, não só de 
natureza mineral, nâo só de recursos da exploração de 
madeira ou dos seus rios ou da sua potencialidade em 
geral. Mã.s, a Zona Franca me parece, à distância - e 
espero que os fatos futuros_ me comprovem - que, 
realmente, não é o melhor caminh_Q para o 
desenvolvimento dessa Região. Aliâs, não foi só isto. 
Todos os processos de desenvolvimento industrial feitos 
no Brasil, através de subsídios, no Nordeste, em Belo 
HOrizonte e em outras grandes capitais, não tiveram o 
efeito social, político e económico que deveriam ter tido. 
O que se gastou em Minas Gerais, por exemplo, com o 
seu distrito- industrial, se tivesse sido gasto em 
_çolonização e -_ocupação dos recursos económicos 
dãquele -Estãdo, teriam tido uma rentabilidade social e 
económica mUito maior. Acho que estâ na hora, e fez 
bem V. Ex• em trazer ao debate do Senado Federal, de se 
saber se conVéni realmente à Amazônia e à Nação em si 
a exi$tência da Zona Franca de Manaus. Tenho minhas 
dúvidas sobre isto. 

O Sr. Fâbio Lucena - Permite-me V. Ex• um aparte, 
!lobre Senador? 

O SR. JORGE I<ALUME --Darei o aparte-a: V. Ex• 
logo que terminar o meu raciocínio. Vou ter a maior 
alegria em ouvir V. Ex•, que_é o pivô, o epicentro deste 
debate, que começou ontem. 

Gostaria de dizer ao nobre Setiador Passos Pôrto que, 
se S. Ex• ler o censo de 1980- eu jâ trouxe para esta 
Casa o do ano passado - verificarã cjue a- Zona Franca 
foT um- berlefíCiõ rieC:-C:SSádo àquela região: Primeiro, 
porqUe -povo-ou Manaus; segundo, não houve êxodo. 
Todas aS -cidades do interiOr amazonense cresceram. 
Ql!-er-diier",-vim desmentir() que se dizia, que Manaus 
creSceu em detrimento do interior ama:Z:o"nenSe. 
Desmeriti com o Censo de 1980. 

Agora, se tivesse de advogar outro benefício, dentre 
tant_os que tenho advogado para a nossa região, 
advogaria uma -nova Zona Franca. 

Tenho um projeto tramitando, infelizmente, nas mã.:>s 
de col!!~as_ - não vou citar nomes - há dois ou três 
anos, criando u~a Zona Franca na cid3.de mais 
ocidental do Brasil, que é a do Cruzeiro do S"ul, na 
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fronteira Com -o Peru, de tão benêfica tem sido a Z~na seu de§ temor, com ~- su_a int~ligência e -ª __ su~_ cul_!ura 
Franca para a nossa região. jUrídica a classe de fuíicionâriÓS-do CEGRAF. Tarri'ilêm 

Então, data venia, constrangidamente, não aceito os çompartilho do seu pensamento. Ontem, 
argumentos de V. Ex•. lamentavelmente, não pude ;;warteá-lo_ para ficar 

Ouço o nobre Senador Fábio Lucena. solidáriO coffi a sua tese. Mas, quero conrtariar, nesta 
tarde, o nobre colega paraibano, hoj~ da Frente Liberal, 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume, MHton Cabral, sobk o critério de contratação. O nobre 
as observaçõ_es do eminente Senador Passos PôrtÓ, _ colega Mílton Cal;md participou da Mesa atê hâ pou-cos 
muito se comparam, com todo respeito a S. Ex•, muito se dias. Deploro, data venia, que S. Ex• não tenha vindo a 
comparam às observações que fada um botânico_ a ~te plen-ªdo çli_sçórdar, para que todos discÚtissemos o 
respeito dt! tecnologia nuclear. Disse S. Ex•: com muita - assunto. Mas, S. Ex• participou da Mesa, e aqui tem a 
felicidade, que os argumentos lhe parecem à distância- sua assinatura num documento que comprova il" 

vale dizer, S. Ex• desconht::ce por completo os problemas legalidade do __ ato __ da Mesa e a transformação dos 
da Zona Franca de Manaus e da nossa região. Por ce_~etisfã:s efn estatut~~ios~. 
conseguinte, fala com os argumentos da suposiçãO-. O - .... Quero dizer ao ex-Presidente, nosso estimildo colega 
art. l9.dà Decreto-Lei n9 288, que implantou a zona Moac_yr _ Dalla, __ que aqui se- encontra, nesta 
Franca de Ma naus e teve como. setrredator e inspirador oportunid~de, uma frase que já disse a ele: não se 
principal o eminente Senador Roberto Campos, é claro __ a_n:ependa do que fez. Porque se dependesse de mim, 
ao estabelecer os objetivos da Zona Franca de M3.naus,_ _ nobre_Sen_ador Moacyr Dalla, colocaria o Brasil inteiro 
quando proclama que a Zona Franca -se destina a Criãf nesta Casa, pois o Brasil tem obrigação de amparaneus 
um pólo de desenvolvimento industrial. de agropecuária .filhos_ de_ qualquer maneira. 
no centro da Amazônia Ocidental ·~m virtude das Com estas palavras,_ Sr. Presiderite, encertb:; com ·os 
grandes distâncias em qUe se enContram os mercados meus aplausos a Mo_acyr Dalla e_ a _seus companheiros 
consumidores dos seus produtos, isto ê, dos produtos da ~que abrigaram_ um grupo de brasileiros qué precisavam 
Amazónia Ocidental. Ora. eminente Senador, s~ __ em trabalhar. M_p:ito obrigado._ (Muito bemt) 
1967. hâ 18 anos,- llão sC tivesse_ adotado aquela 
providência, já aõ fim do GõVCrno dO Màfechal Castetlo O SR. PiÜ:_~iD-~T~ _(José _F~ªg_Çiin --~C_ónced_o a 
Branco, aí, então, ter1am6S esse qU.i.di-0 trágico~:Jtquf PalaVr-a-aO nélb~~_Sen-ador Ad_er:bal Jurema. (Pausa.) 
pintado pelo eminente Senador Passos Pôrto., Basta o S.~ EXl nãÕ-estâ~ -presente. -
dado, Ex'. de que antes da Zona Franca tínhamos Çon~edo a palav~a_a~ eminente Senador AJ_mir Pinto. 
apenas cinco indústrias na Capital amazonense; hoje, (Pausa.) ·· ~ -- - --- - -. . 
H~mos mais de 200 pólos- in~ust_riais diferentes, S. Ex• desiste _da-QãlaVra. 
diversificados. Ora, se isto não represeiíta umã conciUi~-t~ Co~êédO-;;Pat~~ã ~~~!?r~~Se~d~_n Itamar Franco. 
extraordinária, se esse projeto~piiOto _não ~ revelou de 
importância fundamental para o deSenvolvimento do 
meu Estado e da nossa Região como um todo, então, 
nobre Senador, não sei sinceramente _o que seria tentar 
desenvolver uma região paupérrima, como a Amazônia 
Ocidental. Por outro lado, -também por inspiração dos 
Senadores Roberto Campos e Virgílio Távora, hâ a Lei 
de Informática em vigor no Pafs que conceb~u os 
distritos de exportação de inforll,lática- que só poderãO 
ser localizados nas áreas da SUDAM e da SUDENE- ~ 

vale dizer, na Amazónia e no Nordeste. Observem o que 
esses distritos representam para o futuro da nossa região, 
da Amazônia inteira. Na área da SUDAM, graça~ à 
Zona Franca de Manaus, somente o Município -de 
Manaus possui infra-estrutura industrial, e com amplas 
possibilidades de se dilargar no setor da informática, que 
o capacite a ser um dos maiores exportadores brasileiros 
de bens de informática. Logo, nobre Senador Jorge 
Kalume, observo que, naturalmente, o Senador Passos 
Pôrto fala à distância, mas, quero crer, estou convencido 
de que o Senador por Sergipe reverá os seus conceitos. 
Disse S. Ex.~ que tem suas dúvidas e diante de 
argumentos tão &ólídos quanto os levantados por V. Ex', 
com a minha modesta colaboração, a-credito que S. Ex• 
deixará de ter dúvidas a respeito do óbvio, isto é, da 
importância da lona Franca de ManãUs para a 
Ainazónia Ocidental. 

O SR. JORGE KALUME-- Muito obrigado_ a V. 
Ex•. Estou certo de que o estiriiado companheiro e 
amigo, Passos Pôrto, visitando Manaus, agora, mudarã 
de idéia. 

O SR. PRESIDENTE (José ... FrageHi) - Lembro ao 
nobre orador que já se esgotou o tempo de que dispunha. 

O SR. JORGE KALUME -- Sr. Presíde~te, para
encerrar, poderei dizer, como Lewis Mumford: __ "Os 
tradicionáfiStás são peSsimistas quanto ao- Íuturo e 
otimisuis quanto ao passado". - - -

Mas não ficarei ai, nobre Senador Fábio Lucena. V. 
Ex•, ontem, também defendeu, com elegância, com esse 

(T:iR. ITA7.lAR FRANCO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO-DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a 
palavra., como Líder, ao nobre Senador Nels~n 

. Cat-rie"iro. - · 

O SR. N-ELSON CARNEIRO (PTB -- RJ.~Pronunci~ 
o seguin_te dis.curso__, Sem rçvisão_do oradOr:) - Sr. 
Presid~nt~_t. Srs_,_ Senª-_çfQres: 
-~)_á th~~ oportUtJ~dade de ocupar _esta tribuna, e o f~ço 
pela segundã. vez, para p~dir a atenção -das allioridades, 
especialmente das militares, para um resultado perverso 
que -est~ sendo dad~ à Lei do J?ivórcio. __ 

A lei que instituiU o_ divórcio teve o cUidaçio de_ 
preservar- a situação das primeíras esposas, qUe tinharrl 
direito à_pensão alimetícia deix~c!? por seus maricJos 
g_ua~do fafeciam:_-um afÚgo expresso da ~ei_assegura que 
o novo casàmento_ e~ nã.da p~rejudiCará a situação 
anterior. 

Era uma homenagem que se; prestava àquelas 
Q1UlhÚes g_l,l~_çQ_riheÇ..e.rain __ os_si.us maridos na manhã da 
vida, lutaram com eles e_,__qg_ caso Aoimilitare:s, _viver!lm 
com- eles os ~a_;-&tantes das_ir_QDleiras, quando 
t;~~tes. aco;-panharam a sua ascensão dificil até que 
conquistassem os bordados de General, ou os títulos ou 
·os galões de Coronéis. 

O q.ue tem ãcontecido? Decretado o. divórcio, essa 
primeira esposa tem direitO a alím~l}t~s dur?nte a vida 
do seu ex~mari~o. _Se pÕr a~aso ess~ ex~marido se recaSf:t, 
morre, vem a Consultaria Jurídicã do MiniStériO do- · 
Exército, em dácumCiúo que possu~, é que não leio para 
nãO -retardar essa__§ _c_Q_n~ii;wações, -detenlli_nan.do q_pe essas 
P~if~eiia~ es-poSas;- q~e- em vida- reCebiam pensão 
alimeq!ícia, ~ix~m de r~Q.~.r_,_pára _que to_dS. a pensão 
s~ja çieStfilidã-às -se,W:~~las espoSas, mu-iias vezeS esposas 
que yiVe!am d_Õis ou três anos com esses homens. 
--~ _ uma-· injustiça a essas senhoras ~que foi-anl _as 
comJlanheiras de longos anos dos que um dia se 
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separaram, muit~~ vezes, por simples d~vergência,_ e que 
- nãõ .foram condeiiida's a per.da de 3timentos, foram 
_geralmente levadas ao divórcio quase obrigatório, na 
forma da lei, depois de alguns anos de separação, sem 
que houvesse declaração de culpa por qualquer das 
partes. 

São _nuffierosas as senhoras que já estão sofrendo as 
·conseqíiênciis dessa iníqua interpretação do Ministê~io 
d<i. Guerra, atravês da sua Consultaria Jurídica. E há um 
-ctamor _de todas_ as ex-esposas de militares, hoje 
divorciadas, que temem, por morte de seus antigos 
maridos, viver em integral abandono. 

Já trouxe a ~sta tribuna um depoimento e uma decisão 
não_ só contrária à coisa julgada, como ê: sobremodo 
desumana._ Ninguém previu isso, a Lei do Divórcio foi 
atê mais exigente, assegurou, contrariando toda a 
doutrín'a, que o direito a alim-entos s_e prolongava como 
uma dívida, para ser p.~ga pelos herdeiros do 
alimentante. De modo que essa interpretação não 
encontra a_poio em nenhuma razão de ser. 

Sr. Presidente, é o apelo que volto a fazer, porque hoje 
São as primeíras esposas dos militares, amanhã serão as 
primerias esposas dos civiS, e então o divórcio terâ 
causado a essas senhoras um grave dano, um inju$tO 
dano, e ·determinado um resultado Iníquo, injusto, -
perverso, jamais: sonhado por qualquer legislador deste 

--País. 
Era este o protesto que queria levar a V. Ex•, Sr. 

- Presidente, para que, através da Tribuna do Senado 
Federal, chegasse aos poderes constituídos. não Só aos 
que hoje estão para deíxar o podfir, mas aos que já no dia 
15 assumirão ~s pastas milifares, para que o mau 
exemplo do Ministério do Exf:rcito não se espalhe pelos 
outros Ministérios militares e não" alcance os Ministérios 
civis. 

Eram essas, Sr. presidente, as considerações que 
queria fazer em· defesa das primeiras mulheres dos 
militares e civis deste País. (Muito bem! Palni:as.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.-

Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente 
- Claudíonor Roriz- Gaivão Mod~sto -_Alexandre 
Costa - José Sarney - Milton Cabral - Aderbal 
Jurema ~Guilherme P~lmeira- Jutahy Magalhães
Moacyr O alia- Amaral Peixoto- RQberto Saturnirio 
- Morvan Acáyaba - Alfredo Campos - Benedito 
Canelas- - Roberto Campos -- Saldanha Derzi -
Jaison Barreto - Pedro Simon. 

O SR: PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinâ.ria a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, _destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n9 212.- de 1981; e 
-Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Sobre a mesa, 
reQuerimentO: qu-e será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

.t lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 21, DE !985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
''b" do Regimento Interno, Para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 ií &; (fe i984--Complementar. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1985. --Benedito 
Ferreira - Hdv~dio Nunes- Altevir Leal --Jorge 
Kalume- Carlos Chiarelli- José lgnâcio Ferreira
Aderbal Jurema - Almir Pinto - Odacir Soares -
Milrio Maia - Luíz CaValcante - João Calmon -
Gaivão Modesto-- Fábio Lucena- Moacyr Duarte
E:fléa.s Faria __ -- Aiberio Silva - Milton Cabral -
Moacyr Dana - Octávio Cardoso --João Lobo -



0~06 Quinl'à'feira 14 

Henrique Santillo- Nelson Carn<;:iro- Carlos Alberto 
-Gastão Muller- Roberto Saturnino- Carla:;; Lyr'il, 
- Itamar Franco - Saldanha Derzi - Jutahy 
Magalhães - Alexandre Costa -.Amaral Pei_x_oto -
Alfredo Campos- Jaison Barreto- Lourival Baptista
- Marcelo Miranda- P<t_ssos Pôrto- Luiz Viana
Virgílio TávOra- Lomantó JU:riicir- Roberto Campos 
- Martins Filho ...;..·AJoysio Chaves- Eunice Michil_es 
- Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O 
requerimento que acaba de ser lido será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do art. 375, inciso II, do 
Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'>'~ 

Secretário. 

É lido o s~guinte 

REQUERIMENTO No 22, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Oia, a fim· de
que a matéria constante do item n~_ll seja submetida ao 
Plenário em }9 lugar. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1985. --Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra,geUi)- Em votaçãQ o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o _aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será feita ã inversão requerida. 

O SR. PRESIDENTE'(José Fragelli)- SQbre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No ZJ, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento 
Interno, requeiro inversãO da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constan_te do item 10 se} a- submetida ao 
Pfenário em :29 lugar. 

Sala das Sessões, 13 de ma_rço de 1985. - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. SenadoreSc_ que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será- feita a iilversão requerida. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - l!em 11: 

Discussão, em. primeírO-titrnó, ôOProjeto de Lei 
do Senado n9 84, de 1982, de autoria_ do Senador 
ftamar Franco, que submete à aprovação do_ 
Senado Federa(_ os contratos visanõo a 9btenção de 
empréstíthos internacionais, tendo 

Pareceres, sob n9S 860 e 861, de 1983,- das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e Jurid_icidade, com emenda que 
apresenta de n9 1-CCJ; e 

-de Finanças, favorável ao projeto e à -emenda 
de n9 I, da Comissão de COnstituição e Justiça, com 
voto vencido do Senador José Uns. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr.ltaml\r Franco- Sr. Presidente, peço a palavra. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conc_edo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para discutir" o 
projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Se11ador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT, Para 
discutir. Sem revisão do orador.) ---Sr. Presidente, Srs. 
Senã.dor_es: -

Todos temos um comum interesse em vitalizar o 
Senado e afirmar as prerrogativas do Legislativo, 

-Acredito, entretant_o, que o projeto em pauta não é um 
caminho conducente· a umà racional afirma_Ção dos 
poderes legislativos. 
~- Lamentõ-; ili::ste -ponto, discordar do meu caro am.tgo 
quC iilliilo reSpeito, o Senador Itamar FranCo, e farei três 
ponderações: uma de natureza técnica; outra de natureza 
prática; e, finalmente, de natureza constitucional. 

A impugnação que faço, de natureza técnú;a, se refere 
ao att. 3~', que passo a ler: 

"Art. 39 Para os fins da presente Lei, constará 
de todos os'"cimtratos celebrados com o objetivo de 
~d.ptar recursos no mercadQ financeiro internacional 
cláusula suspensiva de seus efeitos atê que a matéria 
seja aprovada pelo Senado Federal." 

Srs. Senadores, todos aqueles familiariz?,dos com a 
praxe de empréstimos internacionais sabem que eles hoje 
são, com poucas exceções, como, por exemplo, os 
empréStimos do Banco Internacional e do Banco 
Interamericano, são conduzidos e contratados a taxas 
flutuantes de juros. Os banqueiros não po~em firmar 

__ uma taxa contfatúal e ficar à espera de uma decisão do 
Senado para que o contrato seja validado. Em prazos de 
dias ou de semanas, a taxa de juros pode enormemente se 
alterar no in.ertado intermi.Cional. Esse _ disposil1vo, 
portanto, impossibilitaria àqueles bancos que operam no, 
mercado eurodólar d~ fazer empréstimos- ao Brasil, po'is 
correriam um enorme risco com efeitos ~spensiVos da 
cláusula em tela. E meses podem transcorrer até que o 
Senado aprove um conttato, um empréstimo, criando, 

-p-õttan[o, -éxtrema incerteza no panõrama financeiro 
internacional e dificultando enormemente a ~.Dgariação 
de recursos pelo Brasil. 

A Iilíilha segunda objeção é de natureza pragmátiCã. 
Tudo o que no projetO se exige, a saber, "justificativa 
explicando o grau de prioridade adjuficado à matéria 

-dentro dos planos e programas nacionais de 
investimentoS, ariâlise técriica quanto à viabilidade 
econômico-financeirã óa.s--obrij:8.ções assumidas", tudo 
já consta, normalmente, do pedido de autorização de 
empréstimos que deve ser aprovado pela ComisSãO de 
Finanças do Senado Federal. 

A.ss"im, ó contrafo não é senão a formalização 
COhtraníal de parâmetros negOciadOs:_ Pelo Poder 
Executivo mas~ previamente, submetidos à chancela do 
Senado. O Senado aprOva- aS alltõrizações -para 
contratação de empréstimos no exterior e, no-pçdido do 
ExecutiVo, já -se definem os parâmetros~ exCeto, 
naturalmente, "os da taxa de juros, no qual se estipula 
apenas uma faixa pela· consideração técnica que já 
tndfquef, a saber, as flutuações diâríils oU semanais de 
juros no mercado internacional. 

Já a alínea d, do art. 2>?, encerra um outro tipo de 
dificufdade. Ex.íge-se prov-a da rentabilidade da 
operação. Todos nós sabemos que muitos recursos são 
"levailtãdos Pelo GoVerno para operações de interesse 
social e não rentável. 
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Este projeto de lei vedaria alguns empréstimos 
extremamente, importantes de destinação socíal e, 
portanto, sem rentabilidade da operação per si. 

Minha terceira consideração, Sr. Presidente, é de 
natureza constitucional. Não podemos ampliar- as 
funções do Le&islatívo, além daquilo que prescreve a 
Const-iiliiÇão. Já nos daremos por felizes se 
consegUirmos que seja observada a Constituição e 
respeitados os atu"aís privilégios e prerrogativa;- do 
Legisfativo. 

O que diz o art. 44, inciso I? 

"Art. 44. E: da competência exclUsiva do 
Con-gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre os tratados, 
convençõeS e ãtos intern_acipnais celebrados pelo 
Presidente da República." 

Destaquemos a ·expressão: " ... atas internacionais 
celebrados pelo Presidente da República". Não se fala 
em contratos e não se fala em atas de autarquias ou 
subsistemas do Governo FederaL A razão é simples. b 
.que sõ devem vir ao Senado decisões importantes para -a 
ecõnomia- ou à política nacional. Presume-se que essas 
decisões São importantes realmente,_elas sejam objetos 
de atos internacionais celebrados pelo Presidente da 
República. Se nãà o são, trata-se então de -rotina de 
execução_ financeira. Ainda assim, o Senado os aprecia, 
ao autorizar as- condições para negociação- de 
e"mpl-ésfimcis exferrtos. Trazer ao Seriado minutas ·de 
contratoS, celebrados por autarquias, sociedades- de 
economia mista, e assiin por diante, é, realmente, 
sobrecarregar o Senado, set:n lhe adiciollar um iota de 
pOder. Nada se adicionaria ·ao poder efetivo do Senado, 
senão um enorme 'embaraço bur:ocrático -ao boin 
andamento da/administração~ E se de alguma a nossa 
administração ne'c·essita ê de pressa, é -de decurso de 
Prazo para execução de atos, e niio a superposição de 
novas instâncias decisórias. 

o·nobre Sénador Itamar Franco, que Se tem referido 
várias VezeS, e ·se -referiu ainda hoje ao problema do 
fórum internaciOnal dos contratos celebrados peta Poder_ 
E.xecutivo, tenhó um ponto de vista diferente do dele, 
cOm quanto meu respeito por S. Ex~ seja profundo. 

Normalmente na prática internacional, e como 
MinistrO e Einbaixador fUI abundante negociador de 
acordos, inclusive acordos de consolidação de dividas_
fiz três consOlidações de dívidas, experiência humilhante 
que eu esPerava que o Brasil não mais tivesse que repetir 
- com base em minha experiência, sei~que a~ praxe
internacional é a de que o credor designe ou o fórum 
juficÚco do credor ou o fórum neutro em pafs cuja 
estrutura jutfdica seja Conhecida e C].ljas instituições 
jurfdicas dêem confiã:TiÇà de solidez. Raramente se adota 
o fórum do devedor, pela simples razão de se presumir 
que a justiça- do devedor tende a ser leníente-para Com o 
devedor, procurando minora'r-lhe as atribulações de 
empréstimo. lsso é raciOnal, não há aí nenhuma dose de 
imperialism-o, O Brasil faz o inesmo, lis-a-vis. dos países 
africanos. Não sei de nenhum contrato do Banco dp 
Brasil que não _especifique eril seus emprêstimos ao's 
países africanos, cuja estabilidade política não é notável; 
não conheço empréstimo em que não se ~ecifiqu_e ou ó 
fórum brasileiro, ou o fórum de Nova Iorque, ou o 
fórum de Londres, ou o rórum suíço, que são aqueles 
que refletem instituições -e tradições jurídicas 
amplamente consolidadas, sem os terremotos políticos 
que soem acontecer quer na América Latina, quer na 
África e qUe, às vezes, subvertem totalmente toda a 
ordenação jurfdica. Todos nós sabemos que o Brasil já 
teve se.te ·constitUições. Os Estados Unidos só tiveram 
uma Constitúição. Houve, na realidade, o ato de adesão 
de Estados que constava na primeira Constituição. A 
atual Constituição, digamos, é a segunda Constituição, 
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que já dura duzentos anos. A Inglaterra nem precisa de 
Constituição, tal é a solidez de suas instituiÇões pOlíÜcas. 

Aceitaria o Brasil, num empréstimo à Zâmbia, 
fórum de Lusaca ou, num emprêstímo ao Congo,· o 
fórum de BrazzaviHe?_ Extremamente difícil. Eu 
consideraria altamente imprudente. Quer queiramos, 
quer não, esses países não Sl: celebrizaram quer p~a 
respeitabilidade de suas instituições jurídicas, quer pOr 
sua estabilidade política fundamental. 

Por esse mot..ivo, Sr. Presidente, ainda que abundando 
nos mesmq.s desejos do Senador Itamar Franco em 
reafirmar as prerrogatiVas do Senado Federal, votarei 
contra o projeto em causa, por triplice razão: é 
técnicamerite falho, pragmãtiCanien1e bufOcratizante e, a 
meu ver, inconstitucional. Muito obrigado. 

O Sr.ltamar Franco --Sr. Presidente, peço a palavra 
a V. Exf, não só com-o autor - pOderia discutir o 
projeto. Mas, devidamente citado pe!o Senador Roberto 
Campos, não quis interferir no discurso de S. Ex' Sou 
autor do projeto, Sr. Presidente e creio que, 
regimentalm nte, poderia usar da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetlí)- Como autor 
do projeto, V. Ex• está com a palavra. 

O SR. lTAMAR FRANCO- Temos, aqui; o maior 
respeito pelo Senador Roberto Campos, nosso prezado 
amigo, mas a argumentação do Senador é que nos leva à 
apresentação desse projeto. 

Gostaria: de recofdãi ó que o Brasil aSSinou com o 
Banco Morgan - evidentemente. com relação à 
tradução, o Senador Roberto Caqipos,- (Jue conhece o 
ingrês m~fhor do que nós, poderá nos corrigir, se tiver
algum erro de tradução -- para mostrar à Casa, 
exatamente, a importância desse projeto, e daqUilo que o 
Brasil assinou, sem conhecimento do Congresso 
Nacional, particularmente do Senado da República. 

A argumentação do nobre Senador Roberto Campos, 
com o seu_ brilhantismo, leva, exatamente, a que _o 

Senado da República aprove esse projeto, ao contrário 
do que pensã S. Ex' 

E vale a pena recordar o seguinte: entre os acordos 
assinados,~ no caso dos juros, os cllamados juros 
nutuá.ntes, 2 l/8 acima da LIBOR. Agora,_ qual foi a 
definição que os bancos intenl:icioriais deram -à famosa 
LIBOR?_-Vem a trãdução: "1:: a média das taxas anuais 
pela qual a moeda é oferecida ao banco credor, no 
mercado financeiro londrino, aproxímãifamente· às 11 
horas da antevéspera do vencimento, para ufna quantia 
de 5 milhões e por um período equivalente ao vigente 
para o mútuo. Cada banco credor, para .tal finalidade, 
concorda em solicitar, de acordo com a ·sua a:xa 
bancária, no momento próprio, ofertas de moedas, 
comunicando ao agente, imediatamente por telefone,
telex ou telegrama, a taxa apurada." 

Agora vem, Sr. Presidente, o que o Senado Federal 
deve tomar conhecimento: "Caso_ algum banco não 
forneça essa taxa, o agente a determinará, com base 
naquelas fornecidas pelos demais bancos participantes 
do consórcio." E isso o Brasil assinou. 

Vern mais, Sr. Presidente.: "alteração unilateral da 
Qbrigação de prestar, çaso condições de mercado ou de 
ordem legal impeça a manutenção da linha de crédito em 
determinada moeda, o credor pode livremente escolher 
outra." Esse é o texto, em inglês, que o Brasil assinou. 

Tem mais, Sr. Presidente quanto à garantia, essa é a 
parte que eu chamei a atenção do Senado da República: 

"u~ A garantia independe- de uma prévia 
pretensão contra o 'Banco CentraL O ~Morgafl pode 
exigir diretamente" do garantidor, o Tesouro." 

DIÁRIO DO CONGRESsO NACIONAL (Sedio 11) 

E_ agora vem: 

"k garantia fornecida tampouc? será revogada 
OU--suspensa, ·p~~ força de norma, regra, le! 9u. _. 

__ -mudança da eSúuÍura de poder." 

Evidentemente, estrutura de poder significa aqui 
mu-dança de estrutura de poder na sua ordem 
constitucional. 

"Forma de garantia". Também aqui estã em inglês e 
traduzida_devidamente. Qual é a forma_de garantia? O 
-ávãl inc0t1dicional do Tesouro Nacional, pergunto eu ao 
Senado.da República, pode o Congresso Nacional, pode 
o-Senado da RCpública, deixar de aprovar um projeto 
que visa ex.atamente a impedir que o Executivo continue, 
através de decreto~ lei, ferindo a soberania nacional, 
permitindo juros flUtUantes, _permitindo que a LIBOR 
seja estabelecida p~los buncÕs crerlores, estabelecendo 
por fora de Nova _I~rqu~, porque a lei é de Nova Iorque, 
em que O aval ~stâ todo e sup~stàmente dado Pelo 
Tesouro -Nacional? Creio, Sr. P~esiden~e, que o Senado 
da República deve, nesta tarde, dar uma demonstração 
de independência, não ao Executivo que se finda, mas a 
esse Executivo que vai se estabelecer no dia 15 e que nós 
pretendemos que seja um Executivo democrático. 

O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma ponderação. A praxe brasileira é de 
aceitar encargos flutuantes. Apenas nós chamamos esses 
encargos de cor_reção monetâria. Nos contratos com o 
áNH, 1-ws--contrãtOs- dà--B-anco dO Brasil, nos contratos 
do BNDES, o devedor aceita um encargo nutuante Que 
nós convencionamos dividir entre juros fixos e ·correção 
monetária, que é flutuante. O devedor não sabe a q_u~nto 
estará expOstO ao fim do contrato. Na praxe 
internacional, não existe_a correção monetária. Os juros 
é que exercem a função de refletir a oferta ç procura de 
dlr:th_c;:ir_o iio- mercaCfo e, tamb-éffi, as expectativas 
innacionárias que,_ no Brasil, se traduzem na correção 
monetária .. ~Qngi d~ ser_ antagonística, a prãtica 
brasileira se baseia em encargos nutuantes, e esses 
encargos flutuantes são descritos como sendo a correção 
monetária, que é aplicada ao fim do contrato, ou no 
pi'ãzo do pagamentO, independentemente, da vontade do 
tomador _ _de__empréstimo. A praxe internacional é o jUrO 
que exerce a função d~ correção monetária. (Muito 
bem!) - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sl!. FÁ_BIO LUCENA (PMDB - AM. Para 
discutir. Sem r:evisão dõ or.idor.f ~Sr. Presidente e Srs. ~ 
Sena_dores: 

sãO de fato interessantes as considerações do eminente 
S--enad 0 r Roberto Campos a respeito da 
inconstitucionalidade encontrada por S. Ex• no corpo do 
projeto de lei em dis~usSão. 

Sustenta Sua Ex• que, em sua opinião, o projeto do 
eminente Senador Itarnar Franco é inconstitucional. 
Ocorre que a coflstitucion~li~ade, Sr. Presidente te~ que 
ser_ verificada obviamente dentro da C_onstituição, e a 
Constituição é de op_inião contrária a do _eminente 
SenadOr R-oberto Çampos. 

Com efeito, Sr. Presidente, no rol das competências do 
Supremo Tribunal Federal, descritas no art. 119 da 
Super Lei do País, item II, letra a: 

"Art. t 19. Compete ao Supremo Tribunal 
Federal: 

L- Processar e julgar originariamente: 
II,--:- julgar em recurso ordinârio: 
a) as causas ern que forem partes Estado 

estrangeiro ou organismo internacional, de um 
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lado, e, de outro, Municfpio ou pessoa domiciliada 
ou residente no País;" 

Veja, Sr. Presidente, vejam·, Srs. Senadores, que1 neste 
caso, no caso de um conflito jurisdiçional entre Es~ado 
.estrangeiro ou arianismo- internacional de um lado, 
município brasileiro ou pessoa domiciliada ou residente 
no P::~is, a competência para dirimir a cOntenda é -do 
Supremo TrTbUrial-Fed_eral. ---

A constituição é mai$ sábia, todavia, ao desdob~ar a 
_ COJl]petência _do Poder JudícÜirio entre õ StipremÕ 

Tribunal Federal e a Justiça FederaL .t: o que se lê, Sr. 
Presidente_, no art. 125 da Constituição Federal: 

"Art. 125. Aos juizes federais- compete 
processar a julgar, em primeira instância: 

III- as causas fundadas em tratado ou contrato 
-da União Corri EsÚldo_-eStr_angeiro ou organismo 
internadorial;" -

Logo, Sr. Presidente, o projeto do eminente Senador 
ltamar Franco encontra adargas, bróqueis e agasalho 
dentro da Constituíção Federal. 

Não há o que discutir sobre a cristalinidade do texto 
da Constituição. E. mais; o Presidente da República 
jamais assina um ato internaCional a que se dá, no caso, 
o nome de empréstimo, como não foi o PreSidente da 
República também quem assinou o contrato com a 
República Federal da Alemanha a respeito de energia 
nuclear. · .. 

Esses contratos, esses atas internacionais são firmados 
pelos Ministros de Estado por delegação e competência 
privaftva do Chefe do Estado, o Senhor Presidente da 
República, e, no ato da ssinatura. quando o Ministro 
assiná o ato e, -estã.ndo asSinãdo por delegação do-
Pr-esidente da República, _S._ Ex~ está assinando, em 
realidade, em nome do Estado Brasileiro. Essa é a 
Situação concreta Que Ocorre riesses "a tos internacionais. 

Um outro aspectº_ da_ questão é com relação às taxas 
de juros, muito bem enfocadas pelo Senador Itamar 
Franco e, brilhante:mente, como de seu fei_tio, 
contestadas pela lúciila inteligência e pela cultura 
monumental do eminente Se"nador Roberto Campos, de 
quem se diz ser capaz de ensinar grego aos atenienses e 
latim aos mais requintados prosadores do Lácio. 

O Sr. Roberto Campos - Muito obrigado pelo 
exagero! 

O SR. FÁBIO LUCENA - Com o que todos nós 
concor-damos. 

Sr. Presidente, não tenho em mãos o Código Civil 
Brasileiro. Todavia, os juristas aqui presentes conhecem 
o instituto da cláusula contratual denominada de 
potestativa, em que o cumprimento do contrato fica ao 
arbítrio -e_ ilo critério de uma das parteS. Õ linguajar 
jurídico encontrou no nosso riqu(ssimo vernáculo, e aqui 
dispensaríamos o Iatím e o grego, expressão mais feliz 
para essa cláusula, que é a conhecida cláusula leonina. 
em que o cumprimento do contrato, no caso o 
empréstiinÓ,_ fica ao arb!trio total e absolutoAaq_uele que 
empresta. 

Logo, Sr. Presidente, a instituição de foros jurídicos 
localizados~fora do territórío brási1eiro, além de passar 
por grave alienação da soberania nacional, como bem o 
focaliza o eminente Senador Itamar Franco, passa por 
ser um inqualificável atentado à Consittuiçào Federal, E 
se a Constituição não_for cumprida, se_a República que 
se instala na_ segunda.fei~anào começar por cumprir a 
Constituição, nenhuma lei poderá ser cumprida neste 
País, Srs. Senadores. 

Em assim sendo, no momento em que o Senado, aliás, 
com muita- Propriedade, a ConlíSsã_o_- Competeiúe 
~mendou o texto origina! do Projeto do Senador Itamar 
Franco; v_ez que a com-petência rião é do Senado e sim do 
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Congresso Nacional, mas, no momento em que o 
Senado julga matéria da maior importânclâ, é preciso 
observar este fato que não se pode nem se deve contestar: 
a República que se avizinha somente sobreviverá se tiver 
como esteio~ como suporte, como embasamento maior,·a 
ConstituiÇãO Federal. E é exatame"rite para- -dar 
cumprimento à letra da Constituição que o Senador 
Itamar Franco submete ao Senado esse projeto que é 
vital para o futuro do nosso País, veZ que, se o _ 
Congresso_ Nacional agora deu à briosa OpoSiÇão, que 
serâ constituída pelo Partido Democrâtico Soçíal, 
instrumento legal e regimental de fiscalizar os a~os do 
Poder Executivo, da administração direta e indir~ta, é 
impresCindível, que tenha o Congresso Nacional a 
competência que decorrerá da segura aprovação, estou 
certo, do projeto em discussão, para analisar e para 
aprovar, previamente_, Sr. Presidente, Os atos 
internacionais denominados de empréstimos externos. 

Em assim sendo, em que pese ao hímalaio respeito que 
tenho pelo eminente Senador Roberto Campos, nãi? vejo 
como, não vejo modo, não vejo forma de se tachar de 
inconstitucional um projeto que ê andinamente 
constitucional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M1,.1ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -- Concedo a 
palavra ao eminente Senador Roberto Saturnino_. _ 

O SR. Rl)BERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para 
discutir. Sem revisão dQ orador.) -.Sr, PresiPente, Srs. 
Senadores: 

o· projeto do senador Itamar franco ê não apenas 
extremamente importante, como extremamente 
oportuno, neste momento em que toda a Nação espera 
que o Congresso Nacional recupere a~ suas prerrogativas 
normais e o seu papel de influir ril.aiS decisivamente i:Ja 
condução_ da política eco~ômiCa do País. 

Não vou discutir, Sr. Presidente, os aspectos atinentes 
à constitucionalidade. Não sou um cOnstituçionaliSt:i e 
ouvi c_o_m atenção os argumentos do Senador Roberto __ 
Campos, como os do Senador Fábio Lucena, e acho "que 
seria de bom alvitre ficarmos com o parecer da Comissão
Especial do Senado, a Coriiíssão de ConstituiÇãO- ·e 
Justiça, que considerou o projeto constitucional~ 

De forma que piefiro- ficar, Sr. Presidente, nõS 
aspectos políticos e econôni.ícos ·do assurito. 

Preliminarmente, não acredito _que eSsa propo"sição do 
Senador Itamar Franco venha colocar algum entrave, 
algum obstáculo que possa pertubar a boa· condução 
desses contratos dQ___Governo brasilçir_o cO_m entidadeS 
internacionais de créditO ou bancos internacionais. 

Os"" Estados brasileiros se suhffietetn- ãQ ·senad_Q_ __ 
quando precisam contratar uma operação dessa 
natureza, e nunca houve, propriamente qualquer 
obstaculização séria nesse processo. 

O Senado se reúne com a presteza necessâria, ex8.miria · 
também com a presteza necessária, e tem aprovado, às 
dezenas, para não dizer às centenas, normalmente, 
rotineiramente essas operações, e não ê agora o" 
acrésCüiiO- dessa atribuição; engiobail.âO também a áfe3. 
do Governo Feder.aJ, que virá .cOn-sfifuir uma
burocratização emperi"adora do bom andamenlo dessas 
operações.- De modo que, também prelinarmente eu 
descartaria essa razão como impeditiva da aprovação do 
projeto do Senador Itamar Franco. 

Acho, Sr. Presidente, que o que é importante e o que 
mais temos que reconheCer e aproveitar do projeto do 
Senador Itamar- para, realmente, firmar· como que o 
ponto de vista, a jurisprudência, a opiniãO do Senado da 
República a respeito desse assunto, é que o poder 
politico brasileiro, o poder eminentemente político que é 
o Congresso Nacional, precisa interferi nesse processo 
de contratação de empréstimos externos. É lima 
necessidade, necessidade urgente dada a situação Caótica 

em que o Brasil se viu mergulhado pelos abusos 
inomínávds cometidos nessas contratações <~,o longo 
dest~s últimos anos. Abusos po~ parte dos nossos 
credores, n~ imposiç~o de condi9ões, absotlltãffiente 
tnaceitáveis--para o País, abusos também das nossas 
autoridades que, sem nenhuffi -reSPeito, seja à opinião 
pública, itraVês da informação~ seja ao Congresso 
Nacional, através da audiência necessária, contratou 
desmesuradamente, ___ e_ com uma submisão! que 
consideranlOs injustificâvel e i_nexplicâvel, a tÕdas as 
imposições -qu~ vinham de fora ness_e processo, que 

. resl!ltou nes§a dívida e que con-s_titui_, áind_a - como _eu 
disse na-"_S"fr#ana paSSada da -tribuna- desta Casa -
constitui,• ailida, na minha opiniãO~ o maís grave dos 
problemas-Cfue o Governo Tancredo Neves vai enfrentar, 
na área- e'conômica -e, eu diria, atê de modo_ geral, 
incluindo a área política. 

Sr. Presidente, a interferência do Senado, a 
interferência do Congresso ·é imPOrtante, em pfimeiro 
lugar, para a inforÍtlação; para a informação da opinião 
pública e da Nação a respeito das características dessas 
contrat;ações e essas operações. Realmente, essas 
operações são firmadas com sigilo quase que absoluto e, 
quando se tem notícia, o fato jã estã cotisumado e as 
condições inaceitáveis se transformam em aceitMãO 
tácita, quando muito com um protesto na ãrea de 
Oposição- Ou na área de algum setor da sociedade 
brasileira mais atingida. 

O Sr. Roberto Campos- V. Exa. permite um aparte, 
- nO-bre senãdor? -- - ----

ü"SR. R.OBERTO-SATURNINO- Permitirei com 
prazer, logo em se_guida. 

1:: necessáiio que-eSsa informaÇão se -dê de forma clara, 
nítida e, prece'dente a operação, -a fim de que, o 
julgamento da opinião públiCa se transforme num 
julgamento do Congresso Nãciotlal, a respeito da 
conven.iêrtciâ-ou não dessaS Cõriti-ãtaçõeS. .. - -

-Ouço, com prazer, o Senador Roberto Campos. 

O Sr. Roberto Campos - A ponderação que eu faria 
-ao nobre Senador é que o Senado Federal, através de sua 
Comissão de Finanças, aprova, previamente, qualquer 
autorização__p~ra coÕtrataÇão de empréstimos no 
exterior. E, no pedido de autorização, o Executivo deve 
listar _as caracterfsticas- essencjais da operação. Não hâ,
portanto, segredo oculto ao Pqder Legislativo. Todos 
sabemos que, durante algum tempo, o Senador Dirceu 
Cardoso CO!Jseguiu bloquear, praticamente, todo o 
movimento internacional de empréstimos, simplesmente 
pedindo vista de processos na ComisSão de Finanças. E, 
não liberada a autorização pela Comissão de Finanças, 
nenhuma entidade do Governo brasileiro tem 
contfat<idO- ou podi: cóO.tr"atiü· --einpréstimOs: O atúã.l 
pfojcto Criáiia para o Senado- um enorme entulho 
bui"ói::rático, sem enriquecer a sua informação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador, 
aceito as Pond-eraçõeS de V. Exã., m8.s creio -que hâ um 
equívoco: Essa autorização do Senado se refere às 
opentções dos Estados e dos MunicípiOs, e não às 
operações das irlstituições federais, que é o objeto da 
proposição do Senador Itamar Franco. 

O Sr. Fábio Lucena- Senador Roberto Saturnino, V. 
Exa. me permite, rapidamente, um aparte'? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois não! 

O Sr. Fábio Lucena - Eu g_ostaria que o Senador 
Roberto Campoo informasse ao Senado se os acordos 
com o FMI e com a comunidade bancária internacional 
passaram pela ComiSsão de Fin-anÇas do Senado. 
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O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, o acordo 
básico, os estatutos do FMI passaram pelo Senado; o 
acordo com o FMI foi aprovado pelo CongreSso 
Nacional, e há cláusulas autorizativas ·dentro dos 
estatuto~. -Nessas -Condições, o recurso habitual ao 
Funda' Monetârio Internacional, atravês de acordos de 
stand by , ou de direitos de saques cõTnuns, o·u se direitOs 
especiais d'e saques, _estão implicitamente aprovados pelo 
Congresso, porque o CongresSo aprovou todo esse 
mecanismo de relacionamento entre o Brasil e o FundQ 
Monetário InternaCional, ao aprovar os estatutos do 
Fundo Monetáfío~ -

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador, 
diriã a V. Exa._que o que estamos propondo hoje, aqui, 
secundando a proposta do Senador Itamar Franco, ê que 
essa delegação amplíssima seja revogada, e que as 
operações em questão sejam examinadas pelo 
Congresso. O que verificamos é que essa delegação 
amplíssima suscitou não um compOrtamento abusivo, 
um comportamento que resultou nesse processo de 
endividamento terrfvel, e diante dessa realidade o 
Congresso' Nacional está querendo reaver aquela 
delegação ampla que tinha dado, ao aprovar o a~ordo 
geral com o Fundo_ Monetário. O que nós queremos é 
examinar as operações, os contratos particulares, os 
contratos, enfim, que resultam do relacionamento que se 
dá segundo __ aquele acordo geral que foi aprovado. 

O Sr. Severo Gomes - Permite V, Exa. um aparte'? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com prazer. 

O Sr. -S-el'ero -Gomes - EU gostaria de lembrar que o 
Congresso Nacional- aprovou um sem-número de 

. acordos~ com a Organização Internacional do Café, com 
a Organização Internacional do Trabalho- a OIT, no 
entanco _todos os acordos anualmente feitos com essas 
duas Organizações Internacionais são aprovados pelo 
Senado Federa( Quer dizer, não existe nenhuma 
delegação para que, aprovada a participação do Brasil 
no Fundo Monetário Internacional, tenha a mais ampla 
liberdade para qualquer tipo de contrato. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço 
bastante o esClarecimento de V. Exa., que reforça meu 
ar€uineilt0. E vou adi"ante; Sr. Presidente, dizendo qu-e 
além dessas razõ-es, da n-ecessidade da informação, da 
necessidade de se restringir essa delagação ampla, de 
relCimar _o S"e.i1ado o cOntrole do processo de 
enOividamento, é que esse controle é- Uma peÇa 
fundamental do controle da política econôniica geral do 
País. Não se pode compreender que o Congresso 
Nacional possa exercer algum controle, por mais remoto 
que seja, da PolítiCa eConômica ge(al, se nã·o tiver esSa
responsabilidade, essa prerrogativa de analisar as suas 
Opei'ações no_ campo internacional, -as Operações 
externas de financiameOtos, contratadas peta U niào, na 
administração di reta ou indireta, porque exatamente no 
bojo dessas operações é que se formou, é que se: Serõu o-
maior dos nossos p·roblemas, aquele que hoje _está 
asfixiando a economia nacional e impedindo qualquer 
projeto de retomada d9 desenvolvimento brasileiro 'em 
novos padrões e dentro de um novo encaminhamento ou 
de um novo modelo. 

Assim, Sr. Presidente, achO que, por uma série de 
razões a que já aludiu o Senador Itamar Francp, e que 
foram reforçadas pelos Senadores Fábio Lucena e 
Severo Gomes, eu diria ainda mais: Diria, Sr. Presidente, 
que o Poder Executivo tein necessidade dessa aprovação
por parte do Congresso NacionaL Porque e-:se respaldo 
do COngresso é que vai servir ao Poder E'ecutivo para 
enfrentar as imposições de um sistema intern11cional, que 
é extremamente· cartelizado. Não acredilo, S_r_. 
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Presidente, em regras de um mercado internacional que é 
oligopolizado, que é caracterizado e que é extremamente 
politizado, 

Então, essa história de se dizer que o Poder Político 
não pode interferir num sistema gerido por regras de 
mercado, nesse arrazoado eu não ingresso. Acho, ao 
contrário, que o Poder Executivo precisa do respaldo do 
Congresso Nacional Para- diScUtir com inais p-oder de 
barganha, com mais autoridade perante as entjdades do 
sistema financeiro infernaclonal, os bancos ptivados-e as 
entidades internaci anais, discutir em termos de 
afirmação do interesse brasileiro, do interesse nacional. 

Acho que é: .uma necessidade para o próprio ?oder 
Executivo ter essa audiência e essa aprovação do 
COngresso- NaciCii:tal, Pofq--rtC ã.f~ sim, ele estarâ mais 
balizado no seu comportamento e maiS fortalecido pai:-a 
comparecer a todas as mesas de negociação, onde se 
travam esses .embates, nos quais o_ Brasil tem 
naufragado. Esta, a verdade. O Brasil tem-se submetidq, 
de forma absolutamente injustificável, desnecessáriã, 
segundo o meu ponto de vista e, e'm grande parte, tem 
sido resultado da falta da atuação do poder 
eminentemente político, do poder que representa mais 
nitidamente a sociedade brasileira, que é o Congresso 
Nacional. 

Portanto, só vejo vantagens para o próprio_ ~oder 
Executivo esse respaldo do Cong~esso NacioÕal, que_ !lão 
estará, absolutamente, limítandO- o- sCu- faia- de ação e 
nem burocratiiando, porque essas autorizações podem 
ser obtidas rapidamente, mas estará, sim, dando-lhe ~ 
susten,tacão politiCa para ertfi'eritar melh~_r os poderes dO 
sistema cartelizado dos bancos hlternacionais. 

O Sr. Nelson Carneiro - PermneY. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois não, nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -Apenas para, e~ 11:ome do 
meu Parti o, subscrever as considerações que V. Ex• estã 
fazendo. Acredito ser função do Podei Legislãtivo, que 
deve exercer até ao extremo o seu poder de fiscalização e 
esse ê um dos aspecto-S mais importantéS da fiscalização. 
Leio nos jornais, todos os dias, que no Congresso 
Americano se discutem os emprésti~os para os parses a 
que o Governo Americano pretende dar ajuda. Esses 
emprêstimos são iscutidos, aumentados ou diminuídos 
livremente, de modo que não vejo nenhum 
inconveniente, data venia dos opositores d:;JAdéia, na 
aprovação do projeto do nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador Nelson Carneiro 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, vou encerrar minhªs 
considerações, apelando mesmo para os nobres colegas, 
quanto à compreensão da importância deste projeto, 
neste momento, um momento históricO quando se reabre 
a atividade política em termos democráticos para o País, 
quando hâ uma expectativa geral de toda a Nação para a 
reafirmação do Poder Legislativo, do Congresso 
Nacional, e temos aqui, no caso vertente, no caso 
presente, uma oportunidade exemplar de afirmar-se o 
Poder Legislativo no controle de um dos mecanismo de 
maior sensibilidade da condução da politica econômica 
com repercussões sobre o padrão de vida, enfim, e de 
toda a população brasileira. 

É muito importante e muito oportuno a projeto do 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, apenas uma 
observação:_ o nobre Senador Roberto SatUrnino, ao 
propor a revogação ou a denúncia dos acordos com o -
Fundo Monetâfio Internacional, presumo também cóffi 
o Banco Mundial, nossos financiadores, está na 

. realidade decretando a falência do Brasil; duvido que o 
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S_el!_ado queira se a,_ssociar a __ essa -~mpresa, porque a 
verdade nua e crua é qu_e as nossas contas da balança de 
pagamentos só estão fechando_ grl!ças ao auxílio do 
Fundo MO-rleüffio; que destina auxílio de bancos 
privados e graças ao aparte enorme com essas duas 
instituições, ~star'famos também proclamando a 
moratória ou âl insolvência do Brasil. 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente. 

; 
O Sr. Crd Sampaio- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio~ para -disCUtir a 

-matéria. 

O SR. CiD SAMPAIO (PMÓB ____: :PE~ Para dis~tir o 
projeto. Seni revisão do orador.) -Sr. PresidCnte, Srs. 
Senadores: 

Estou d~ inteiro acordo com o projeto apresentado 
pelo nobre Senador Itamar Franco. Basta que 
analisemos os empréstimos que foram contraídos no 
Brasil e o objetivo desses emprés-timos. 

Foram tomados empréstimos para construção de 
barragens e hidroelétrícas que inundam áreas de 
norestis cuja potencialidade da utilização desses 
reeursos vegetais, como energia térmica- Pfoporcionaria 
ao _Brasil, em 'número de quilowatts, uma reserva de 
potência bem maior do que a que serã 8e!ada P~l~s 
hidroelétricas a serem construídas com esses 
empréstimos. 

Vê-s-e, Sr. Presidente, que vârids emprêstimos dessa 
natUreza foram contraídos, e o montant~ 9e escândalos 
que enchem a imprensa e são sussurrados dentro do 
própiio- (..e_gi:;lativo _demonstram que é de alta 
necessidade para a moralização da administr-ação 
nacional que o CongrCsso participe na realidade, e 
analise projetas dessa natureza. Todavia. o ilustre 
Senador Roberto Cainpos feZ uma observação que tem 
inteiro fundamento. 

Alega S. Ex• que no art. 29, db projeto do .Senador 
Itamar Franco, letra d, se estabelece que é necessâHo 
prova- de rentabilidade da operação. Argi!iu o ilustre 
Senador que para empréstimos com objetivo social, 
prat)camente esse dispositivo não poderia ser cumprido. 

Vou encaminhar emenda à Mesa. Sr. Presidente, 
acrescentando à letra d do projeto um adenda: 
"acrescente--se" ou de "utilidade social''. desse m_odo 
cabe ao Executivo ao encaminhar ao Senado uma 
proposta de financiamento ... 

Sr. Presidente, meu objetivo, na realidade, era alterar 
uma rninúcia do projeto que dentro do esclarecimento 
dos Srs. Senadores, póde ser suprida nas próprias 
comissões. Desse modo, para evitar malar -delOnga; que 
esse projeto não seja imediatamente aprovado, retiro a 
emenda que pretendia encaminhar à Mesa. 

O Sr. Milton Cabral- Sr, Presidente,.peço a palavra. 

6 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para discutir a 
matéria. 

~ -O SR. MILTON CABRAL- PRONUNCiA 
DISCUkSO QiJE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ - PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Encerrada a 
discUssão, devemos passar à votação do projeto. 

Sobre a mesa, requerimento de adiamento de votação 
solicitada pelo nobie Senador Milton Cabral. 
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É lido .o seguinte 

REQUERIMENTO N• 24, DE 1985 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiró adiamento da 
votação áo Projeto de Lei do Senado n"' 84, de 1982, a 
fim de ser feita na sessão de 2 de abril de 1985, 

Sala das sessões, 13 de março de 1985. - Milton 
Cli6rat 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Milton Cabral - Sr. Presidente, peço 
verificação de votaçao. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Na forma regimental, a votação se rã nominal. 
Como vota o Líder-do PDS? 

O Sr. Virgílio Távora - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como votá o 
Líder do PMDB? 

O Sr. Hélio Gueiros -Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PTB? 

O Sr. Nelson Carneiro - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT? -

O Sr. Roberto Saturnino - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Pragelli)- Como vota o 
~íder do Partido da Frente Libera,{?_ 

O Sr. Aderbal Jurema - Não 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

O Si. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Gostaria que V. Ex• 
esclarecesse _a~s_ ilustres Senadores que se trata da 
p~~eira ~iscussão, de modo que a aprovação desse 
requerirllento não _importa na aprovação da matéria e 
quando o projeto vier à discussão, aí serão feitas as 
emendas necessárias~ -

--O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - Realmente o 
projeto estã em primeiro turno, havendo ainda um 
segundo turno. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Esse é o primeiro 
turno? Se hâ um primeiro turno, haverâ um segundo 
turno, e no segundo turno poderão ser oferecidas oUtras 
emendas, não liavendo necessidade de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. 

(Procede--se à votação) 
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VOTAM "SIM'' OS-SRS. SENADORES: 

Carlos Lyra 
José Ignãcio Ferreira 
Milton Cabral 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurena 
Alfredo Campos 
Almir Pinto 
Aloysio Chaves 
Benedito Ferreira 
Carlos Alberto 
Carlos Chiarelli 
Cid Sampaio 
Fabio Lucena 
Gastão MUller, 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo 
Itamar Franco 
Jorge Kalume 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Mario Maia 
Martins Filho 
Mauro Borges 
M oacyr _Qal!a 
J\:1oacyr Duarte 
Nelson Carneiro 
Octávio Cardoso 
Odacir Soares 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Votaram SIM 
3 Senadores e NÃO 29. 

Não houve abstenções. 
To tal de votos: 32. 
Não houve quorum. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConcedO a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Gostaria de saber se a Mesa 
votou. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não, mas 
contou número 32 e 33. Mesmo assim, não houve 
quorum. 

De acordo com o Regimeáto Interno, vou suspender a 
sessão poi' 10 minutos, fai.e-ndo soar as campainhas para 
a chamada dos srs. Senadores ao _flenário, a ]im de 
procedermos à nova votação. 

(SUSPENSA ÀS !7 HORAS E 28 MINUTOS, A 
SESSÃO t REABERTA ÀS /7 HORAS E _l5 
MINUTOS.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Está rea.b_e"_rta___ 
a sessão. 

So_!icito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares 
para realizarmos a votação. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem. 

ü Sr. Itamar Franco --Sr. Presidente, solicito que a 
votação seja nominal, já que nãO é- secreta. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé :FragelH)- A Presidência 
fará a chamada nominal dos Srs. Senadores. 
. Vai~se proceder à cham<Jda do Norte para o Sul. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" 
OS S!I.S SENADORES: 

Milton Cabral 
RÕberto--cam-Pos 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" 
OS SRS. SENADORES: 

Jorge J(a\ume 
Altevir Leal 
Mái"i"o Maía 
Fábio Lucena_ 
Odacir Soares 
Héllo Gueiros 
A1herto sliva 
Helvídio Nunes 
Almir Pinto · 
Virgílio Távora 
Carlos Alberto 

__ Moacyr Duarte 
Martins Filho 
TVfafcondc!s Gadelha 
Aderbal Jurema 
Cid Sampaio 
Guilherme Palmeira 
Carlos Lyra 
Luiz Cavalcante 
Jutahy Magalhães 

- Lomanto Júnior 
J<?_sé lgnãcio Ferreira 
Móacyr Dalla 
Nelson Carneiro 
Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Alfredo Campos 
Fernando Henrique Cardoso 
Severo Gomes 
Amaral Peixoto 
Benedito Ferreira 
Henrique Santillo 
Mauro Borges 
Gastão Miiller 
Marcelo Miranda 
Saldanha Derzi 
Carlos Chiarelli 
OCtáviO- Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram 
NÃO 38 Srs. -senadores e SIM 2 Srs. SemidOres. 

O requerimento foi rejeitado. 
Passan16s, agora;--à VotaÇão do projetO; sem-prejuízo 

da emenda. 

O Sr. Virgílio TávOra- Sr. presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pa-lavra ·ao- nobre Senâdor Virgílio Távora, para 
encaminhar a vOtação. . 

O SR. V!RGIUO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Gastão_ Müller- Sr~presidente, peço a palavra, 
como Líder, para encaminhar a votação. 

M:~rço de 1985 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller, para 
encaminhar a votação. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB - MT. Como 
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. presidente e Srs. Senadores: 

Na Liderança eventual do PMDB, quero declarar que 
estamos de pleno acordo com a aprovação do projeto em 
primeiro turno, para que ele possa, conforme se discutiu 
aquí, ser burilado para a aprovação final no mais breve 
tempo possível. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os Srs. 
Senadorés que aprovam o projeto permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N• 84, DE 1982 

-.Submete à aprovação do Senado Federal os 
contratos visando a obtenção de empréstimos 
internaclonais. 

b- Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Os contratos celebrados pela Administração 

P_ú_blica, direta ou _indireta, tendo por objeto a captação 
de recurSos financeiros nO mei-cado internaciOnal ªe_rão 
s1,1bmetiçlos à aprovação do Senado Federal. 

Art. 21' O expedieilte e11caminhado do Senado 
Federal será acompanhado de: 

a). cópia do -cofúrato; 
b) justificativa explicando o grau de prioridade 

adjudicado à matéria dentro dos planos: e programas 
nacionais de investimento; 

c) análise técnica quanto à viabilidade econômico
financeira das obrigações assumidas; 

d) prova de _rentabilidade da operação. 
Art. 3.,- Para os fins da presente Lei, cOiistarf de 

todoS Os contratos celebrados com o objetivo de captar 
recursos no mercado financeiro interna:Cfonal cláusula 
suspensiva de seus efeitos até que a matéria seja 

- - aprovada pelo Senado Federal. 
Art. 4~" O disposto nesta Lei aplica~se, no que 

couber, à outorga de garantia pelo Tesouro Nacional aos 
créditos obtidos no exterior. 

Art. 51' Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~ São revogados as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permane-çam como 
se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Reqação, a fim de ser 

redigid~ º vencido para o segundo turno regimental. 

1: a segu_inte a emenda aprovada: 

Emenda n'? 1-CCJ 

Nos arts. }9 e3~", onde se lê "Senado Federal",leia-se 
_"Cong~esso Nacional". 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)_- Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 136, -de 1984, apreseTitado pela 
<:;omissão Pú1amentar de Inquérito criada pela 
Resolução n~" 1, de 1983, que aprova as conclusões e 
recomendações da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar os problemas 
vinculados ao aumento populacional bfasiteiro. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Effi CiisCussão 
o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, _encerro a 
discussão. 

Em votação. 

O Sr. Virgílio T4vora - Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (,José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador VirgíliO Távora, para uma 
questão de ordem. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUEI! REVISÃO-DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageill) - Sr. Senador, 
realmente essas conclusões, tendo sido solicitada a 
entrada em Ordem do Dia, não foram publicadas e nem 
o relatório, assim coino a sfrltese dOs- êfipoimeiltos. · 

Então, nós retirarriOs de Çlautã para que seja feita a 
devida publicação e voltará. ã Ordem ___ do Dia 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -.Sobre •~mesa, 
requerimento de preferência, que vai ser_l!do pc::Io Sr. 1"'-
Secretário. - - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 25, DE 1985 

Nos termos do art. 346, itein I, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para o Requeriiilent~ n"' 15, de 
1985,- constante do item n"' 3 da Ordem do Dia, a fim de 
ser votado_ antes da matêria cOnstante" do item n~' 1 da 
Ordem do Dia. 

Sala das sessões, 13 de março de 1985. - Severo 
Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Frageili)-__ Sm votàção o 
requerimento. 

O Sr. Roberto Campos- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -·Concedo a 
palavra ao nobre Seriado r Roberto Campos, pela ordem. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Qual a moçã,o a que 
se refere o requerimento de antecipação de discussão? 
Qual é a matéria? -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _;"o ite!ll n' 3, 
da votação em turno 11nico do Requerimento n9 15/85; 
de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a 
constituição de uma Coffiissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a investigar fatos q_ue Colocaram em 
risco o controle acionário, pela União~ da Companhia 
Vale do Rio Doce. -

O SR. ·RoBERtO CAMPOS ..:: Sou contrário à 
substância, rriaS falarei depois~ na época oportupa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
requerimento de preferência. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçarri 
sentados. {Pausa.) 

Rejeitad_o. 

O Sr. Gastão Müller - Sr. PreSfd~nt~ requeiro 
verificação. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - _Yai-se 
proceder à verificação solicitada. 

. D!ÃlÚO DO CO!'GRESSO NACIQNA L (Seção H)_ 

Na-form~_regime,úat, a votação será nominal. 
Como vota o Líder do PDS? 

o sr. Vifgílio Tárora- (PDS ~CE) _-Não~ 

O SR. PRil:SlDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PMDB? 

O Sr. GastiÍo Müller (PMDB- MT)- Sim. 

---,-----O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Como vota o 
Líder do PTB? 

O Sr. Nelson Cafneiro (~B - RJ) - Não._ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ComO v9ta o 
_;Líder do PDT? 

O Sr. R-()berto-Saturnino (PbT - RJ) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O".Sr! Aderbal Jurema (PFL - PE)- Sim. 

O --SR. PRtSIDENTE (José fragelli) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

~- (PfO~ede-se à v_otação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal J urema 
Alberto Silva 
Alfredo. Campos 

--- -_ ~-Âlvaro Dias 
Carlos .Chiarelli 
Calros Lyra 
Cid Sampaio 
Fábfo Lucena 
Fernando Henrique Cardoso 
Guilherme Palmeira 
Henrique Santil1o 
Itamar Franco 
Jaison Barreto 
José Sarriey 
Jutahy Magalh~es 
L uiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Marcondes Gadelha 
Martins Filho 
Mauro Borges 
Nelson CarneirO 
Roberto Saturnino 
Severo Gomes 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES.' 
Almir Pinto 

-Aloysio Chaves 
Benedito Ferreira 
Carlos Alberto 
Helvídio Nunes 

- Jorge Kalume 
Lomanto Júnior 
Mário -Maia 
Moacyr baila 

~ Moacyr Duarte 
Qctá_vio CardOso 
OdaCir Soares 

~ Roberto __ Campos 

· OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM 
23 Srs.. Senado.res- e NÃO 14. - · 

Não "houve abstenções. 
Foi coácedida a preferência._ 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3: 

Votação, em turno ú_nico_, _do RequerimentÓ n9 

15, de 1985, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, solicitando a constituição de Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os 
fatos que coloCaram em risco o controle acionârio, 
pela União, da Companhia Vale do Rio Doce. 

Nos túmos do art. 30, do parágrafo único letra d, da 
ConstituiçãO Federal, a matéria- depende, para a sua 
aprovação, do voto favorável da maioria da composição 
da Casa. Tendo havido acordo entre as Lideranças, a 

- ma:térla será submetida ao Plenário símbolicamente. 
•Votação do_ requerimento em turno única. 

O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE.(José Fragelli) - Concedo a 
p'!_lavra- o nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA 
. DiSCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
. ORADOR, SliRÁ PUBLICADO POSTif:RIOR

MENTE. 

O Sr. Severo GOmeS-- Peço a p"álavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes, pelo PMDB. 

Q SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Muitas fora~ as razões que nos levaram, não só a 
~im, mas a mais 37 Srs. Senadores, ao requerimento de 
uma Comissão- Parlanientar de Inquérito; quer dizer, a 
maioria do Senado FederaL Uma delas, talvez a menos 
importante, seria o risco de perda de controle da 
Companhia Vale do Rio DOce, mesmo porque esse risco 
.J?XÍStÍU num deÜ~rtl!in-adO momento i:, apafentemente, 
hoje, jã não existe niais. -

-- Ma-s'- só p-ara nlostraf éomo, realmente, esse risco 
existia, tenho em mãos um aviso do Ministro da Fazenda 
ao Ministro Delfim Netto, _que fala do sêrio risCO que 
corre ·-o Tesour-o de peider o controle acionário em 
virtude dãs sucess-ivas emissões de debêntures 
conversfveis. E mais: a fim de evitar a iminente perda de 
controle _acionário pede: providências, e também pede ao 
Ministro Delfim Netto, que seria outrossfm conveniente 
que a- SEST não autorizasse novas emissões de 
.debêntures pela Vale do Rio Doce, a fim de não agravar 
o atual quadro desfavorável de s~:~a composição 
acionária. 

Com relação a isso tenho ·documentos do V ice
Presidente da Vale do Rio Doce, Euclydes Triches, que 
também se dirige :io Mínistro, falando sObre os riscos da 
perda de controle. E esses riscos realmente existiam na 
medida em que a Vale do Rio Doe~, pretendendo lançar 
250 milhões de dólares, o equivalente a 250 milhões dC 
dólares em debêntures conversíveis, interrompeu o curso 
do lançamento e lançou ·apenas 180. Quer dize~ que se 
n6s não tivêSSemos tido o alerta de alguns diretores da 
Vale~ do Rio Doce, dos seus conselheiros, e do Ministro 
Ga\vêas-, nós teríamos o lançamento do equivalente a 
250 m"ilhões de dólares e, realmente, o Tesouro teria 
perdido o controle acionário; quer dizer, estaria em 
mãos privadas. Todos nós aqui defendemos a 
privatização, mas quero lembiãr que, no caso _da v ale do 
Rio Doce, tenho aqui um parecer do Superintendente 
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jurídico da Vale do Rio Doce, Sr._João Cláudio Campos, 
que salienta um outro aspecto: -

.. Se todavia a União exerce o direito -de 
preferência, mas vem de impor o direito de 
subescrever, dimintifda estada a crrtica e 
possibilidade jurídíca de ação judicial decorrente de 
ato danoso, persistindo, todavia, a possível e 
provável controvérsia, pelo fato de a União 
propiciar que grupos privá.dos venham a participar 
da gestão da Vale do Rio Doce, que por força do 
Decreto n9 55.282f_74_é instnnnmtQ "govei"namental 
da política de minériO -de ferco." 

Quer dizer, nós estamos tratãndõ de uma empresa -que 
é um instrumento governamenlal da política de minério 
de ferro. Mas mesmo que não fosse, que pudéssemos 
defender a privatizaÇão; aí sllfge a queStão maior; é que 
o Tesouro detinha 80% das ações da __ C6mpanhia Vale do 
Rio Doce, em 1979, hoje estã com_ cerca de 50%. Esses 
30% Toram piivatízãdos e a Vale realizou um valor 
equivalente a 180 milhões de dólares. Quer dizer, 30% do 
património da Vale foram privatizados pelo valor de 180 
rl!ilhões de dólares. 

Ora, se. nós atentarmos para o que sigriifica o 
patrimô nío da Vale nós não estamos fazendo 
privatização, nós-eslãfnoS-é-TãZendo doação de uma 
parcela fundamental do património público a um 
pequeno grupo de acionistas que even ualmente 
convertem as suas debêntl!res em ções _da V ale. s~ nós 
atentarmos que o património liquido da Vale, hoje, é de 
cerca de 4 bilhões e 500 milhões de dólares, qual é o 
patrimônio verdadeiro da Vale_? Não há uma SingUlar 
jazida da Vale que- tenha algum valor na sua 
contabilidade; então, tendo o valor zero. Todo o Carajás 
tempo valor zero. Então, estamos apenas transferin'do, 
fazendo uma verdadeira doação, para grupos privados, 
de um património fundamental _d-ª- Jllaior empresa 
mineradora do mundo, e que deve ter um papel 
estratégico fundamental com relação ao nosso (uturo. 

Gostaria de lembrar, também, que no caso do ni.inêrio 
de ferro, embora tenhamos competidores, que os l8 
milhões de toneladas de min_ério de fe_rrQ de CarajM, 
com um teor acima de 66%, representam 97% das jazidas 
mundiais do minério de ferro com 66%. Qu~r diZer, não é 
uma questão em que se possa dízer que a competição 
ocorre de uma maneira mais oU menos eficaz. Além do 
mais, é preciso lembrar que to_das as outrasja_zidas estão 
também sem nenhum valor contábil. Então, são questões 
importantísSimaS- que ó Congresso precisa apreciar. 

Agora, gostaria de responder a duas questões 
fundamentais: uma de que uma comissão parlamentar de 
inquérito iria ábalar_o ~rêdito da Vale. Nã,o 1 A comhisão 
parlamentar de inquérito irá mo~trar que o patriniôffio 
da Vale é de 50, 6_0 ou 70 bilh~es de dólares; ela só terá 
aumentado a sua credibilidade, porque os seus 
verdadeiros valores estão .Qcl,lltos_e não fi luz do d_ia, 

E a última sugestão trazida pelo Senador Roberto 
Campos, de_ que nós deveríamos, ao invés da 
COnstituição -de uma Comissão Parlam_e_ntar: de 
Inquérito, que convidássemos o Presidente da_ Vale para 
que trouxesse esclarecimentos aqui ao Seriado. _Duas 
questões. Prim_~iro, logo em seguida a um discurso que 
fiz, aqui no S"enado, na penúltima sessão do período 
legislativo anterior, um discurso inicial que fiz com 
documentos que tinha e que revelavam os riscos jâ 
ocorridos com relação à perda do controle acionário. 
Em seguida, fui procurado pelo Presidente da Vale do 
Rio Doce, que queria trazer esclarecimentos ao Senado. 

Tivemos-Um encontro aqui, procurei os Senador'~ que 
estavam ao acesso, Senadores_ Roberto Saturnino, Pedr9 
Simon e maiS algunS, e tivemos unr longo encontro, 
numa tarde inteira, e realmente, o Presidente da Vale do 
Rio Doce não nos conseguiu convencer do acer_to d_as 
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medidas que tinha tomado,_ E quero salientar que a 
c-ondução dos negócios da Vate~-nos termos em que eles 
vêm ocorrendo, é de extrema gravidade, e ~ue não irã 
abalar absolutamente o conceito da Vale do Rto doce, ao 
ontrário, só poderá aumentá-lo. O mundo inteiro e os 

brasileiros vão fiCar ~abendo da verdadeira dimensão do 
-- seu património. 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex' um aparte'? 

O SR. SEVERO GOMES- - Acho que, em 
encaminhamento da votação, o Regimento Interno não 
permite apartes. Peço, portanto, desculpas a V. Ex•. 

Era só,-Sr. Pre-sidente. (Muito bem!) 

o· sr. José_ lgnácio Ferreira- s·r: Presidente, peç-o a 
palavra pela ordem. - - - · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignâcio Ferreira, pela 
ordem. 

O SR. JOSI1 IGNÃC/0 FERREIRA 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 

_ REVISÃO DO ORADOR,- SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• tem a 
palavrã Peta ordem. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - A Bancada do 
PMDB não tomará nenhuma providência--contra o 
requerimento do Senador Humberto Lucena, sem ouvir 
o eminente Senador Severo Gomes, autor inicial da 
necessi9ade de se criar essa Co_missão de Inquérito. 

De modo que o PMDB votará de acordo com a 
" opiniãO: do S~i:iador Severo Gomes. 

O Sr._ Yirgílio Távora - ·sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder 
do PDS. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel)Ü - Não é 
possível mais, diante da manifestação do nobre Líder do 
PDS, .submetermos a matéria à votação -simbólica: 
Vamos providenciar, portanto, a v-otação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o 
Uder do PDS? -

O Sr. Virgílio Távora (PDS - CE.) - Não, -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PMDB'? 

O Sr. Gastão Müller - Sim. 

O SR. PR"ESiífENTE (José -Fragetli)- Como vota O 
Líder do PFL'? , · 

O SR. ADERBAL JLIREMA (PFL - PE.)- Sim. 

-- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDT'? 

O Sr. Roberto Saturnino (PDT 7 RJ.)- -Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Uder do PTB'? 

O Sr. Nelson Carneiro (PTB - RJ.) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Fragelli) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa). 

(Procede-se à votação.) 

VOTiM ·'suJ·'-OS SRS. SENADORES: 
Aderbal J urema. 
Alberto Silva. 
Álvaro Dias. 
Carlos Alberto. 
Carlos Chiarelli. 
Fernando Cardoso. 
Gastão_ Müller. 
Ht:nrique Santillo. 
Itamar Franco. 
Jutahy Magalhães. 
Marcelo Miranda. 
Marcorrdes Gadelha. 
Mauro Borges. 
Odacir Soares. 
Roberto_Saturnino. 
Severo Gomes. 
VOTAM .. NÃO OS SRS. SENADORES: 
Benedito Ferreira. 
Cid Sampaio. 
José Ignácio Ferreira. 
Lomanto Júnior. 
Mário Maia. 
Moacyr DaUa. 
ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Alfredo Campos. 

O SR. ,PRESIDENTE (Jo~é Fragelli)-:-- V9taram SIM 
I 6 Senadores e- N Ã. O 6. 

Houve uma-libstenção. 
Não hã quorum, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
vai suspender a sessão por alguns minutos, acionando as 
campainhas para chamada dos Srs. Senadores ao 
plenário. -

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 20 minutos, a sessão é 
rec:_berta às_! 8 horas e 2 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. 

O Sr. Severo Gomes- Sr. Presidente, peço· a palavra 
pela ofdem~ · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, requeiro 
prorrogação da sessão por 15 minutos, a fim de que 
possamos proceder à votação do requerimento proposto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
aguarda o requerimento de V. Ex' (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!'>'-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQLIERIMENTO N• 26, DE 1985 

Nos termos do art. 203, alínea "b", do Regimento 
Interno, requeiro prorrogação da presente sessão-pelo 
prazo de 15 minutOs. 
- _Sala das- Sç:ssões, 13_ de março de 1_985. -Severo 
Gomes. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em virtude 
da prorrogação concedida, fica cancelada a sessão 
extraordinária anteriormente convocada para hoje, às rs 
horas e 30 minutos. -

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESroENT-E (José Frageili) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela 
ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pela 
ordem. Sem revisão _do orador.) ~ ~ para uma 
indagação, Sr. Presidente, sei que se está_buscando uma 
fórmula de conciliação a respeito dessa questão. O~ 
Regimento não permite que s_e cOnvoque o Presidente da 
Vale do Rio Doce para o plenário dã. Casa, porque só 
Ministros podem ser convocados. Então, teria que ser 
convidado para uma comissão. Ocorre que, atualmente, 
nós estamos ainda sem as comissões do Senado, porqUe 
não foram colocadas em funcionamento. Então, eu 
perguntaria a V. Exf cotitã poderíamos fazer para 
convidar ou convocar o Presidente da Vale do Rio Doce 
para dar as explicações, porque eu, pessoãlmente, não 
considero que uma abertura de Comissão de Inquéríto 
signifique ·a -coilc:lenação de quem quer que seja, mas 
como aqui o nome realmente é errado, Comissão de 
Inquérito, eu queria deixar essa indagação para V. Ex.', 
de como poderíamos resolver a questão e encontrar a 
solução intermediária de convocar ou convidB:r o 
Presidente da Vale do Rio Doce, para vir dar as 
explicações prévias, aqui, -neSta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Quer me 
parecer, Sr. Senador, que a única maneira é 
aguardarmos a formação das comissões, que esperamos 
estejam concluídas na próxima semana. -

Então, uma vez organizadas as comissões, essa 
convocação poderia ser feita. :t: evidente que não pode 
ser agora porque as Lideranças ainda não designaram os 
seus representantes nas devidas comissões. 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Persistindo a 
falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder à 
verificação solicitada. -

O Requerimento n~' 15/85, fica com a votação adiada. 
Em conseqüência, as demais matérias da Ordem do 

Dia, todas eni- fase de votação constituídas dos 
Requerimentos n9s 4/85 e 10/85; Projetos de Lei do 
Senado n's 22/81, 26/79, 45/79, 2/80 e 18/80, ficain com 
a sua apreciação adiada p-arã. a Próxima sessão ordinária, 
bem .como o Projeto de Lei do Senado n"' 5If80, por 
depender de votação do Requerimento n"' 12/85. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 9: 

DiscusSão, em turno iíníco, do Projeto de ter da 
Câmara nl' 251, de 198l_(n"' 15/83; na Casa ôe 
origem), que exclui o Município de Canoas da 
relação dos municírüoS--declarados área de 
segurança nacional, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~'s 541 a 543, de 1984, 
das Comissões: 

-de Constituição e- Justiça; 
-de Segurança Nacional; e 
- de Mpnicípios. 

Em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A votaçã-o da matéria fica adiada por falta de quorum. 

DiÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) -

_Requerimento n9 21/85, feita durante o expediente da 
presente ~essão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignãcio 
Fúreira. 

O SR. JOSJ! !GNÂC!Ó FERRÉIRA 
f!WNUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SrRÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

I 
= __ q_ ~R~ __ P_g_!:SU!ENJE (José_ frdgelli) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
I 

O SR. NELSON CARNEIRO (PiB- RJ. Pronuncia 
o seguint~<fiscuJ."SO.)- Sr. Preside~'te, Srs. Senadores: 

Na organização administrativa da França, 
prin~pal_m~te ___ d~poi~-- _9a vi~ória , dos sociaJist~~. _ a 
preocupação com a minOrias sociaiS Conduziu ã. criação 
dos Ministérios da Solidariedade Nacional, do Lazer! e 
das Pessoas IdOsas. Esta última Secretaria de Estado 
decorreu da constataçãO de que auro_enúl, naquele paiS, 
de população claramente senescenfe, o número dos 
maiores de sessenta anos, sendo I crescente o peso 
eleitoral dos qu_e se situam na fai~a etária entre .os 
cinqUenta e os setent~ anos, todos ,elertores, capazes, por 
isso mesmo, de faZer valer suas reivi~dicações. 
~nuncia-se qUe-O -sêCUl(l XXI será o

1 
da terceira id~d~, 

como este vem sendo o da juventude~ já necessário; a 
çerca de quinze anos da nova centúria, 'cuidar do_s velhos 
cidadãos, que têm problemas específiCos e neceSsidades 
crescentes. Se,_ no final da século, .um quinto da 
população francesa será sexagenária, enqü-ati.tO as 
probabilidades de sobrevivência humana superarão os 
cenlo-e dez anos na segunda década do próximo século, 
fenômeno -~s_sem_elhado oc~rrerã nos den)ais paíseS- e o 
Brasil precisa cu i dar do problema. . 

Já temos condiç_ões, se não para criar, ~pecíficainente, 
um Ministério das Pessoas Idosas, destinado a cuidar 

- - dos mais velhos, poderemos cogitar, r desde logo, do 
Ministério das Minorias Sociais, quC: Juide dos índios, 
dos negros e dos velhos, todos igualme1te discriminados 
em nosso contexto político e social. 

Pode ser que, â primeira viSta, não exista 
- discriminação desses grupos. No ~tanto, tornou-se 

necessária uma legislação especial de'proteção ao índio, 
além de uma lei contra a discriminação do negro, a 
famosa "Lei Afonsõ Aril1os". ' 

No caso específiCo do idoso, hâ1muito o que buscar, de 
in:Spirã:ção, n-as leis francesas dÔs últiffios três anos: ·a 
inclusão, no cálculo da~ aposentadoria, de 
''circl!_~t?ncias penosas de tra~alhon; créditos especiáls 
para os asHos que hospedam ,Pessoas idosas_; m_e!ftoria 
daS Perisões dos aposentados, Principalmente das viúvas; 
construção de moradias de um pavimento com quintais, 
para os idosos, mesmo sem t{tulo de propriedade, com 
aluguel módico, enquanto viVam, pago ao BNH. 

Os problemas médicos e Previdenciários dos idosos_, 
seu ajustamento social, o inbremento à longevidade, a 
ocupação e -o lazer apropr'iados à terceira idade,_ o 
equilíbrio psicológic_o do idpsO_ - sã_(l problemas_ que 
exigem a atenção do podCr Público e poderiam Ser 

_ tratado pelo futuro Ministério d"a SOlid-ariedade 
Nacional ou das Minorias Sociais. 

Era _o que tínhamos a dizer, Sr. Presídente~ (Muito 
bem!) · 

O -SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A · i 
Presidência, nos- termos do ait: 376, item UI, do- -- O-SR. PRESIDENTE ~)osê Fragelli)- Concedo a 
Regimento Intern_o, torna sem efeitO~ a leitura _do Palavra ao nobre SenadO~ Lourival Baptista. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - SE. 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Sempre que ocorrem mudanças básicas no Gov~rno 
tornam-se inevitáveis eis Seus refleXos na órbita da 
Administi'ação, proVocando -naturais e irreversíveis 
subs~ituições, no concernente aos cargos de direção dos 
órgãos integrantes do Sistema Administrativo da -União, 
dos .Estados e dos Municípios. 

São transformações ·radicais e necessárias, típica-s da 
normalidade institucional dos países, cujos povos têm 0 

privilégio de viver a experiência da liberdade, da justíça 
social e da paz, nos parâmetros dos regimeS que cultivam 
os supremos valores do Direito e da Democracia. 

As conseqaências geradas pelas -oscilações da 
t:onjuntura política devem ser compreendidas e aceitas 
como fenômenos da maior naturalidade, em face da 
inexorabilidade da-s mutações, da intensidade e do ritmo 
do processo político, sempre dinâmico, e por vezes 
imprevisível, quanto aos seus efeitos, nos países como o 
B~asil, cara_çterizado pelas suas gigantescas dimensões 
geodemográficas~ econômicas e sociais. 

Estas r~flexões decorrem da observação dos últimos 
acontecimêntos, e da auspiciosa experiência que a Nã.Ção 
brasileira está vivendo, no momento em que se encerra 
um perfodo goveniin1eiltal e um outro -surge, ilO 
horizonte das realidades brasileiras, com advento da 
denominada Nova República. -

Em determinadQs setores ou segmentos da 
Administração Pública - considerados eficientes, berri 
sucedidos e realizados, revelando personalidades que 
conquistaram o respeito, a admiração e os aplausos de 
toda a Nação - seria, talvez, aconselhável que não se 
verificassem -interrupções abruptas, soluções de 
continuidade desnecessárias .. 

Se_ndo, todavia, a política, - "a arte do possível", 
como já foi definida, - freqUente e aparentemente 
ilógica, convém encarar a inevitabilidade das 
mencionadas transformações. 

Essa é, exatamente, no cenârio nacional, a situação da 
Legião Brasileira de Assistência, a benemérita LBA, uma 
das nossas raras instituições que logrou obter a 
credibilidade, o reconhecimento e a gratidão de toda a 
Nação, em virtude das excepcionais proporções de suas 
iniCía(iVB.s~ empreendimentos e obras de aSsistência 
social em beneficio dis cainadas mais pobres, carentes e 
vulneráveis da população brasileira. 

Em""toaas aS Unidades da Federação a Senhora Léa 
Leal, digna e _ incansãvel Presidente da LBA, vem 
recebendo consagradoras e carinhosas manifestações de 
irrestríta solidariecladC, apoio e aplausos, pelos êxitos 
surpreendentes e, efetivamente, notáveis, de sua fecunda 
gestão,- sendo unânime a opinião pública a respeito da 
sua inconfundível personalidade, 

Se a L BA se evidenciou como a mais empreendedora e 
eficient_e instituição do_ Sistema Àdministi-ativo -da
União, deve-se a essa singular e rara situação, aos 
atributos da insigne personalidade da Presidente Léa 
Leal, dentre as quais convém acentuar a- excepcional 
competência profissionál, a probidade exemplar, talento 
e humildade. 

Bastaria, para conprová-lo, as merecidas homenagens 
que lhe foram tributadas em Salvador, na semana 
passada, quando recebeu, a 8 de março, das mãos do 
Governador João Durval, a Ordem do Mérito da Bahia, 
no grau de Grande OfiCiãl. 
-NO -diScurso de saUdaÇão_ que proferiU, ao ensejo _da 
solenldad"e então reaiizàda, o Governador João Durval, 
justificando o Oecre"io dO Governo concedetldo aquela 
condecoração, ~~ntuou: ... "a atuação da Le"gião 
Br::isileii-~_ ae Assistência - LBA, e os serviÇos qUe tem 
prestado à Bahia, não-se linlíta:m à sua colaboraçãO 
constante nas atividades das Voluntárias Sociais." 
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Depois de ressaltar a visão social e humanista e o 
empenho efetivo em realizar o possível em favor das 
populações carentes, por parte de Léa Leal, "que não 
podem ser esquecidos", o GOvernador frisou que eram 
inúmeras as razões que motlva·ram o -gõvefrio do EstãdO 
a prestar esta homenagem a Léa Leal, a quem ele 
expressou o seu apreço e_ o seu reconhecimento, dizendo 
que era em nome de todos os baianos, especialmente de 
nossas crianças carentes, "a nossa profunda gratidão", 

Na Bahia, a homenageiiOã, que pela manhã assinara 
uma série da convênios com entidades baianas.._ 
asseverou que "ao ser agraciada com a insigne Ordem do 
Mérito da Bahia, numa cerimônia memorâYel para ela", 
ousara .. confessar que, a par de justificado orgulh<_?,_ 
invade-me uma das emoções _mais puras que o ser 
humano pode experimentar". 

Léa Leal, ao proferir o seu agradecimento disse_ airida: 
a honra que lhe era conferida representava, sem dúvida, 
o ponto culminante de s_ua trajetória como Presid~nte c;la 
LBA - a instituição que, desde o seu advento, em 1942, 
vem procurando obter, através de múltiplos programas, 
as soluções possíveis para os dolorosos problemas que 
oprimem e angustiam a população "ri1a1s carente de nosso 
Pafs. 

Devo esclarec_er, de passagem, que a Presidente das 
Voluntárias SociaiS; Senhora Yeda CarneirO, e a 
Presidente da LBA, Léa Leal, asSinaram, no dia 8 de 
março, convênio de CrS 327 milhões, para atendimento 
de 3.100 crianças matriculadas nas diversas creches 
administradas pelas Voluntâriãs. Na mesma solenidade, 
Outras 45 entidades, entre as quais a Assotiaçã-o Obras 
Sociais Irmã Dulce, Sudesco, Secretaria -de Educação, e 
diversas Prefeituras MunicipaiS~ assfrlai-ari1 COOvêirios, 
cujos recursos, -da ordem de Cr$ 1 bilhão e 420 milhões, 
serão tambêril destinados ao atendimento de crianças, 
através de creches. 

Além das homenagens -que lhe foram tributadas na 
Bahia, recebeu ela muitas outras manifestações de 
apreço e significatiVas homenagens em dive~sos outros 
Estados e MunicíPíOs. 

Este fato deve ser ressaltado, porque traduz a 
generalizada convicção ac:erca da figura humana de uma 
administradora, quem em todos os setores por onde 
passou deixou_ marcas íncoiltestâveis de bondade~ 

cultura e valor pessoal. 
No que se refere ao meu Estado, -tenho a satiSfação Cfe 

asseverar que Sergipe lhe é profundamente grato. 
Neste momento, quando, a eminente Presidepte Lêa 

Leal se despede da instituição - que desde 1974 vem 
dirigindo com inexcedível prOficiência e dignidade -, 
cumpro o dever de felicitá-la pelos êxitOs -de sua 
administração, associando-me·- tenho a certeza ..,;.;,.·-às
emoções do povo brasileiro que se habituou a aplaudir 
os bons resultados do seu trabalho. 

No Senado da República, através de muitos 
pronunciamentos, acompanhei -toda a sua- brilhante e 
vitoriosa trajetória, senipre a serViço OaS famflias pobreS, 
dos menores carentes, dos idosos desassistiâos ..:.... em 
suma, dos segmentos mais vulneráveis e marginalizados 
da população. 

Queira Deus que na LBÃ não se inte"ri-orriPam, nem 
sejam reduzidos os seus múltiplos _ e ~onhecidos 

programas, aos quais ã Nação já Se habítUou cõilheci e 
acompanha. 

Finalizando, soliciio"-a ·rnCOrporação ao_ texto destes 
breves comentários da magnífica síntese quantitativa 
anexa, intitulada "MetaS e RCãfizãÇõiS" (1979/1984), ii. a 
qual se condensam os in.dicadores relativ-os_ <i.o 
desempenho da Pre'sidente Léa Leal. 

Nesse sucinto- documento, a fria linguagem dos 
números define- uma gestãõ prO-fícua e mo.delar,
revelando, ainda, à Nação, uriia:'das maiores CapacrtladeS 
empreendedoras da nossa época, a ilustre Presidente da 
LBA. (Muito bem! Palmas.) ~ 

D!ÃIHO Dó CONGRESSO I'rACIONAC(Seção ri) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

Minstéríõ da_ Previdência e Assistên-cia Sõcial/MPAS 
Fundação Legião Brasileira de Assistência 

METAS E REALIZAÇÕES 

1979/1984- AdministraÇão Léa Leal 
Creches-Casulo 
Resultado de 1978: 
149.509 crianças atendidas (regime de 4 horas por dia). 

Metas: 
a) colocação de I milhão de crianças em creches da LBA 

até o final do Governo Figueiredo; 
b) amplicação gradual do atendimento para 8 horas 

~diárias~ 

Realizações em 1984: 
J.QI5.037 crial}ças atendidas (44% em regirrie de g horas 
po_r dia). 

Compleinen_ta~ão Alimentar (PCA) 

Resultado de 1978: 
10L02& pessOas (gestantes, nutrizes e crianças de 6 a 36 
inesésJ cadastradas e atendidas. 

Metas: 
a) duplicação do atendimento; 
b) expansão do PCA a todas_ as capitais das regiões 

Norte e Nordeste. 

Realizações 1!m 1984: 
_a) 753 .. 051 _pessoas- ~dastradas e atendidas; 
b) desde 1983 o PCA estâ implantado em todas as 

capitais e regiõe_s_ metropolitanas gq N"orte e 
Nordeste, com recursos da pt:ópria -'=-BA e do 
FJNSOCIAI,., ãtepdend-9 390.669 p~s_soas. 

Âssistência Alimentar 
Resultado _de 1978: 
41)7.403 Pessoas atendidas (crec-hes, -PCÃ, Leite -em 
pól;_ -

Metas: 
a) extensão da assistência alimentar à clientela de 

outros programas; 
b) atendímerito alimentar a 3 milhõeS de clientes da 
LBA. 

Realizações em 1984: 
Atendimento a 2.531.428 pessoas, nos seguintes 
programas: 
Creches~Casulo . . . . ... , l.OJ5.037 
PCA , <O ........................ ·-·· •••• 753.051 

- Leite fin:l pó .... -... ~ .. ,.......... 39'7.746 
COlônias de Férias ........ ~ ... ~- .....•• ç. 214.584 
ELO (Assistência ao menor) ... -.. -........ ~ -116.590 
Educação para o Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . 34.420 
Total,, ... , .......... _ .. , ...... ·r. .. - ... -2.53L428 

Legalização do Homem Brasileiro/Registro ~ivil 

Resultado de 1977 a 1978: 
1.861~833 documentos· fornecidos. 

Meta: 
fornecimento de 10 milhões de documentos (registreS), 
legalizando a situação de 12 milhões d_e brasileiros 
(estimativa: de _ 1977) que não possuíam nenhuma 
identidade legal. 

Resultados de '1979 a 1984: 
9.786.347 documentos fornecidos. 

Março dc"l985 

O Progr?ma de Registro Civil está praticamente 
atendendo, a partir de 1984, às necessidades de 
,dOcumentaÇão legal da população carente surgidas no 
Próprio ano. 

Educação para o Trabalho 

R~sultado_ de !978: 
172 . .515 alunOs em cursos regulares (12% de 
adolescentes). 

Metas: 
a) atendimento anual_ a 500.000 alunOS; _ 
b) cTiUção de iruposjcooperativas de produção geridos 

-pelos alunos para· comercialização dos produtos e 
reaplicação da receita; 

c) implantação de cursos· de auto-subsistência familiar e 
comunitâria; 

d) piioridade de atendimento à clientela adolescente (12 
a- 18 anos). 

Realizações em 1984: 
a) atendimento a 831."947 alunos em cursos regulares 

(52% de adolescentes); 
b) 15.168 alunos participantes de grupos/cooperativas 
de_ produção; 
c) 273.799 Participantes dos cursos de auto-subsistência 

-e geração indireta de renda. 

Assistência aos Excepcionais 

Resultado de 1978:__ 
83.357 atendimentos. 
Metas: 
a) 500.00:0 atendimentos anuais; 
b) expansão do programa a todas as Unidades da 
Federação; 
c) implantaçãO do projeto de prevenção e atendimento 
precoce a crianças com alto risco de excepcionalidade. 

~-~t;~Jiz;~çõe_s__em 1984: 
a) 523.360 atendimentos, em todos os estados e 
territórios brasileiros; 
b) 25 mil crianças atendidas na implantação 
experimenta"f -do projeto d-e prevenção da 
eJ>.cepcionalidade. 

Assistência aos Idosos 

Resultado de 1978: 
14.082 atendimentos(30% de internaÇões). 
Metas: 
a) 500.000 atendimentos anuaíS; 
b) expansão do_ programa a todas as Unidades da 
Federação; 
c) criação de grupos de produção e convivência sócici
comunitáríã dos idosos; 
d) redução percentual do _atendimento por internação. 
RealizaçõeS em 1984: - -
a) 313.536 aténdimentos em todos os estados e 
territóriOs (2,5% de internações); 
bt 65.169 idosos participantes de· grUpOS- de prOdução e 
convivência._ 

Atenção Primária à Saúde 

Rssultado de 1978: 
4.129.513 atendimentos. 
Metas: 
a) 5 milhões de atendilnerltos anuãis; 

- b) atendimento ambulatorialfhospitalar pelo INAMPS 
da clientela da LBA; 
c) adoção comunitárlâ--de ações simplificadas de saúde 
(aleitamento materno, reidratação oral, imunização etc.) 
para redução das taxas de morbimortalidade infantil. 
Realizações -em 1984: 
a) _5.227.716 atendimentos; 
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b) implantação experfrri.entar do Projeto LBA/ONTCEF 
de práticas simples e de baixo custo de atenção primária 
da saúde infantil, atendendo 158 mil crianças e 118 míl 
famílias; 
c) desde 1981 a clientela carente e não prevídenciâria da 
LBA passou a fazer jus à assistência médica nos postos e 
hospitais da rede do INAM PS. 

Programa Nacional do Voluntariado (PRO NAV JLBA) 

O PRONAV fLBA foi criado em agosto de 1979. 
Metas: 
a) criaçãO-âe 1.000 NúcleOs de Volunfaria;dO enltodo o 
país; 
b) adesão e participação de 100.000 voluntãrios; 
c) implantação e desenvolvimento da Campanha 
Nacional de Creches; 
d) 2 milhões de atendimentos anuais. 
Realizações em 1984: 
a) 1.089 Núcleos de Voluntariado e 4.934 Grupos de 
Voluntãrios atuando em 1 .417 municípios de todos os 
estados e territórios brasileiros; 
b) participação permanente ou eventual de 135.351 
voluntãrios nos Programas da LBA; 
c) 4.432.569 .atendimentos sociais; 
d) coordenação e execução, de 18-9-83 a l8-1-84, da 
Campanha Nordeste Urgente, que arrecadou e 
distribuiu 16.376 toneladas de alimentos a 11.009.765 
pessoas em 918 municípios do Nordeste; 
e) execução da Campanha Nacional de Creches que, 
com a colaboração maciça da comunidade e do 
empresariado, implantou o Sistema de Adoção 
Financeira de Creches e possibilitou a consecução da_ 
meta de_ I milhão de crianças atendidas nas creches da 
LBA em 1984. 

Orçamento 

Orçamento em I 978: 
I ,81 O bilhão de cruzeiros (7 ,596 milhões de O R TN s de 
janeiioj78). 
Meta: 
Duplicação e consolidação orçamentária da instituição~ 
Orçamento de 1984: -
465.055 bilhões de cruzeiros. 
(19,035 milhões de ORTNs de janeiro/85). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou ·encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência, art. 371, -b, do Regimento 
Interno) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 117, de 19-84 (n<~ 1.208/83, na CaSa_- de 
origem), que dispõe sobre a cria-ção de cargos no quadro 
Permanente da Secretaria do Tribun~l Regional do 
Trabalho da 11• Região e dã outrãs proVidênciaS, tendo 

Pareceres favorávt'is, sob n9s 374 e 375, das Comissões: 
- de Servico Público civil; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do ProjCto _cie Li:i da 
Câmara n<~ 251, de 1983 (n<~ 15/83, na Casa· de Origem}, 
que exclui o Município de Canoas da relação dos 

DIÁRIO DO CQNGRES~O NACIONAL (Seção ll) 

MurlicíPios declarados área de segurança nacional, 
tendo-

Pareceres favoráveis, sob n9s 541 ~ 543,_ de 1984, das 
comissões: 
~ de Constituição e Justiça; 
-de Segurança NaCional; e 
..:.._ de Municípios. 
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VoiaçãO, em turno úiiico, do Requerimento n" 4,-de 
1985, de autorla dos Sen~âõres Aloysio c_haveS; Nelson 

- Carn~ffõ-e R-oberto~atufilino,-solicftanciO, noS teimas 
do Art. 371, alínea ''C", do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n'~ 218, de- f984 -
Complementar, que cria o E.Staào do- TocantíilS- e 
determina outras providências. 

Votação, em turno- único, do Requerimetiio n~' 10, ~e 
1985, de_ iutoria do Senã~or H_um~erto Luc~na, 
soliCitalldO, --nos termos do art. 371, alínea c, do 
RC8imento Interno, urgência para o ~rojeto de_:_Le~ da_ 
Câmara n<~ 281, de 1983- ComplemCniar, que diSpõe 
sobre a concessão do benefício auxílio-doença ao 
trabalahdor rural. 
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Votação, err~:_ turno único, do Requerimento n<~ 15, de 
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, 
so_licitando a co~1_;_lituição d~ Çqmissão _Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar oS fatos que colocaram 
em risco o controle acionário, peta União, da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

- Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n<~ 22, de 1981, do Senador Jorge Ka1ume, qUe 
dispõe sobre enquadramento de profesSores 
calaboradores e auxiliares de ensino e dá, outras 
P-!oVidêncías, teií_d~ -

-Pareceres, sob n9s 654 e 655, de_1981_. d~S Co-misSões: 
~:=:-d-e-CÕns-tiiUidio ~ J~tiça, pela ConstituCiorlalidade 

e Juridicidade, e, no mêrito, favorável, e 
- de Educação e Cultura, favorãvel. 

Votaç-ão, em primeiro turno, d~--Projeto de.Í..ei do 
Senado n9 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes 
Quêrcia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n<~s 184 e 185, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela ConStitucionalidade 

e J uridicidade; e 
-de Legislação Social, FavoráveL 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 45, de 1979, do Senador Nelson Cãrneiro;-que 
acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei n<~ 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), tendo 

Pareceres, sob n"s 298 a 301, çle 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n<~ 1-CCJ; 

........:.. de Legislação Social, contrário, com voto vencido, 
em separado, do Senador Humberto I.,.ucena; 

..:.... de EConomia, Contrário; e 
-·de Fina~as, Coiltrãrio, corp. voto vt;:ncidq do 

Sertador Mauro -Benevides. 

Qui~ta-feiru \4 0215 . < 

Votação, ·em primeiro turôo, do Projeto de Lei do 
Senado n9 2, de 1980, de autoria do S_enador Humberto 
LL!-cena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos 
dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo 

Pareceres, sob n'~s 747 e 748, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e J uridicidade, com voto vencido, em separado, do 
Senador Moacyr D~Ua;_e 

-de Educacão e Cultura, favorãvel. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constituçionalidade, nOs termos _do Art. 296 do 
regimento interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, 
de 1980, de autoria do Senador I_tamar Franco, que 
dispõe sobre aposentadoria especial do músico, tendo 

Parecire:S~ sob_~<~ 1~032~-de 1980 e n? 415, de 1984, da 
ComiSsão: 
~de Constituicào e Justiça, 19 Pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexame 
solicitado em Plenãrio) - ratificando seu parecer 
anterior. 
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DiséúSsão, em· primeiro turno (apreciação preliminar 
da Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n" 51, 
de 1980, de autoria do Senador Henrique Santillo, que 
revoga o Decreto-Lei n<~.l.284, de 28 de agosto de 1973, 
que declarou o município de Anápolis de interesse da 
Segurança Nacional, e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n9 13, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela 

Inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador 
Nelson Carneiro; _ _ 

(Dependendo da votação do requerimento n" l Z/85, 
do Senador Henrique Sat'ttillo, de adiamento da 
discussão para reex:ame da Comissão de Constituição e 
Ju~tiça). 
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~-t>isCUssãO,-em ptún'ei-J-O-tu"ftiO (apreCiação preliminar 
da juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n<~ 320, de 1980, de 
autoriã: do Semldor· Pedro- Simon, -que revoga a Lei n? 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação 
jüriâiCi -do estran&eifo nÕ - Brasil, cria- o Conselho 
Nacional de Imigração e dã oUtras providências, tendo 

Pare_cer, iiQb n<~ 1.144, de 1981, da Comissão: 
-de 'Constituição e Justiça, pela injuridicidade". 

1- COMISSÃO ESPECIAL QUE EXAMINA O 

PROiETO DE LEI DA CÁMARA N• 118, QUE INS
TITUI O CÓDIGO CIVIL 

Presidente: Senador Nelso_n Carneiro 
Vice-Presidente: Senador Helvídio Nunes 
Relator-Geral:.S~nador Morvan Acayaba 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIA/)0 PELO SR. 
ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 12-3-85 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuricia o 
seguinte discurso.) - Sr. Pr~idente, Srs. Senadores: 

Há exatamente 6 anos passados, 19 de março de 1979, 
assumia eu a cadeira cujo titular ê o Senador César Cais 
de Oliveira Filho. 
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Convidado que foi S. Ex• para integrar o Ministério 
do Governo João Figueiredo, como t~> Suplente, fui 
conyocado, demorando~me nesta Augusta Casa, na 
amável convivência co-m os Senadores, funcionários e 
jorrialistas, 72 meses, dos quais 24 foram de recesso 
parlamentar, interrompidos apenas por uma convocação 
extraordinlria. 

Procurei durante toda a minha permanância no 
Senado Federal dedicar-me de preferência à RegiãO 
Nordeste - e mui particUlarmente ao meu Ceará. 

Desses 6 anos que por aqui -passei, cincO foram~ 

verdadeiramente trágicos para o médio setentrião 
brasileiro. 

Uma prolongada estiagem o deteriorou de maneira 
tal, tornando~o cada vez mais carente e sofrido. 

Foram 5 anos de fome, de sede e de miséria. 
A zona rural crestada pelo sol abrasador, ficou 

estorricado, salvando-se do flagelo alguns vales que 
proporcionavam -pequena produção agrícola. 

Os médios e pequenos açudes secaram. Os grandes 
mananciais diminuíram, pela evaporação, a quota da 
preciosa linfa! -

Era assim, o N ardeste, mais uma vez apanhado 
inteiramente despreparado para enfrentar a terrível 
calamidade. 

Os representantes da Região nas duas Casas_ áo 
Congresso N ac_ional _não se cansavam de mostrar às 
autoridades governamentais o ca_minho correto para 
aparelhar o semi-ârido nordestino a conviver Cõin_a seca. 

O órgão que o Presidente Juscelino Kubitschek criou 
para superintender o desenvQtvimento do Nordeste - a 
SUO ENE - aos põucos, os governantes que- o 
sucederam, foram desvirtuando o seu verdadeiro 
sentido, retirando-lhe recursos fabulosos para outros 
empreendiment_os, sem qualquer significado para a 
região nordestina. 

Esperava-se-qUe a superintendência com os meíos qtie 
inicialmente dispunha programasse e ex:ecutasse obras 
permanentes para o Nordeste, preparando-o para 
conviver com as estiagens. 

Para isto teria que aumentar em grande escala os 
recursos hídricos da região: açudagem e barramento-dos 
rios e riachos; perfuração de poços profundos, 
cacimbões, cisternas, o que ensejaria a irr1gação- de_ 
milhares .de hectares, e conseqüentemente uma grande 
lavoura de grãos, frutas e verduras. 

A cultura do algodão e da cana-de-açúcar tomaria 
notável incremento, contribuindo_o-19 para a produção 
do ouro branco de fibra com a~itação intefnãcional, 
enquanto a segunda permitíria aurii.ento- notável do 
álcool-_o_c;ombu.:itiv~;_l_que redimirá o País dos gastos 
com o petróleo importado, e quem sabe, atingindo em 
pouco tempo os 20 bilhões de litros, que nãO só 
chegariam -para o corisumo iritCrno, _Cpmo ainda 
entrariam ,corri boa quota no elenco das nossas 
exportações. 

Sempre combati as cassandras que demonstrando 
desconhecimento e menosprezo pelo N ardeste taxaram
no de inviável!. .. 

Quando se configurou o- excelente invernO do ano 
passado e a gente nordestina sem dispor de ajuda maior 
do poder público para o plantio, conseguiu assim mesmo 
uma safra agrícola recorde levando em conta os 5 an_os 
de estiagem, a maior de todos os tempos. Foi um 
verdadeiro milagre! 

A fãlta de recursOs Para a comercialiZação dos 
produtos agrícolas, ensejou aos atravessadores 
impiedosos, comprarem a produção agrícola por preços 
aviltantes. 

O Nordeste por isso, foi, durante os seis anos que ~ 
passei nesta Casa, a minha constante preocupação. 

Sei que muitas vezes Toriiei-me repetitivo, como 
acontecia com outrQs colegas nordestinos, mas tínhamos 
que falar. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçUo II) 

O nosso silêncío em relação aos assUntos~ regionais, 
poderia ser tomado como injustificãvel omissão! O que 
viria confirmar as incriminações populares contra o 
íridiferentismo das representações políticas do Nordeste, 
nas duas Casas_do Congresso Naçional. 

Ouvi, quando em 1979" -iniegfei- uma delegação do 
Senado que percorreu o Noi-deste, palavras elogiosas à 
presença de Senadores nos sertões ressequidos do semi
árido, fato que pela primeira vez acontecia. 

Era uma demonstração clara de que as coisas estavam 
mudando. 

Os inte_g_rn_ntes_ da Câmara Alta do País, discutiam os_ 
angustiantes problemas regionais~ e se comprometiam a 
lutar por uma assistência mais efetiva à sofrida gleba 
nQrdestina.. 

A persistência dos reclamos dirigidos ao GovernO 
Federal por Governadores e Parlamentares da região, 
resultou na adoção de providências assistenciais ao 
flagelo, com a implantação da "emergência", que, como 
o próprio nome indica, não tinha obras programadas, 
não obedecia qualquer planificação de serviço. 

Distribuída entre a turba sofredora, de acordo com a 
oritmtação da_SUDENE, no primeirO-ãno de estiagem o 
trabalhado consistiu no aparelhamento das terras 
ressequidas para o plantio do esperado inverno do ano 

-seguinte - o que não aconteceu, Além da destocagem 
das terras, os proprietários de pequenas e médias glebas, 
diligencíaram cercar os seus terrenos, Ora com o dinheiro 
a fundo perdido como acontecia com proprietários de 
menor porte, ora com empréstimos bancários a juros 
bem toleráveis. 

No segundo ano de estiagem, o DNOCS partiu paTa 
um aproveitamento melhor do dinheiro da emergência, 
mandando construir pequenos e médios açudes, de 
duvido.s;a segurança, pelo fato da falta de água para a 
compactaçãõ das barragens, e como se esperava, muitas 
delas romperam-se com a excelente pluviosidade do 
inverno de 1984. 

De maior signífícado foram construídos dois grandes 
reservatórios: Brumado - na Bahia, e Ribeiro 
Gonçalves na Cidade de Açú, Rio Grande do_ Norte. 

Nos anos subseqUentes a 1980, praticamente o 
Governo Federal limitou-se_ a manter a emergência; 
mitigando_ a fomi. dos emergeticiados com o mísero 
pagamento de 15 mil cruzeiros mensais! 

Faço este ligeiro retrospecto de uma passa.gem cruel 
parã a ·população nordestina, porque, com os meus 
ilustres colegas, participei da luta em busca de melhores 
dias para a nossa sofrida gente. 

Hoje, felizmente, o Nordeste ê bem outro --com a 
graça de Deus! 

Dois excelentes invernos mudaram aquela fisionomia 
dantesca de miséria e sofrimento. 

Sr. Presidente, Srs: Senadores, outros temas foram 
também, por mim abordados, em rápidas e cautelosas 
incursões nas searas da saúde, educação, bem~estar 
social e economia. 

Sem ser expert em nenhuma delas, me limítarei a dizer 
das minhas preocupações - que são as de todos os 
brasileiros em relação a cambaleante economia nacional, 
sufocada por uma dívida externa sem precedentes, se 
bem _çonstruídas tenham sido, grandes obra_s c;le alta 

-- rentabilidade para a Nação; entre estas citarei: Itaipú -
_ Tucuruí - a Ferrovia Carajâs - Ponta Madeira, no 
Maranhão e a rodovia Cuiabâ~Porto Velho; a indústria 
do aço e outras de menor porte. Tanto isto ê verdade, 
que podemos afirmar possuirmos a maior hidrelétrica do 
mundo - Itaipú - e a quarta, também na ordem de 
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grandeza - Tucuruí. 

A ferrovia destinada ao transporte dos minérios de 
Carajás, com quase 900 quilômetros de extensão, se não 
se constitui a maior rede ferroviária do mundo é a maior 
do continente americano. 

Março d!!J985 

Saúde e educação: ainda tem muita coisa pela frente a 
ser executada. 

A e-xtensão territorial e o agravamento da economia 
têm sido os obstáculos maiores à erradicação __ de 
en_demi<iS aipda_pr~sentes no __ nos~o território, e do 
analfabe.tisrrio, cuja- taxa nacíonal é motivo de 
preocupação para todos_ nós. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V, Ex~ um aparte? 

- O SR. -ÃLMIR PINTO-- Com mUita honfa, nobre 
Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Almir Pinto, estava 
esperand~:! o momento oportuno para, em meu nome 
pessoal e no da Bancada do PMDB, e do PMDB de um 
modo global, dizer que V. Ex• não está se despedindo do 
SenaQ.o porque não se_ despede de amigos, diz-se .. até 
togo". V. Ex' cumpriu fiel, honesta e corretamente esse 
mandato que lhe foi outorgado. HOuve momentos, eu 
se·r,--que: na -intimidade teria tidõ outras tendências na 
sucessão federal, mas sempre dizia, como o fazia a mim 
particularamente: "Eu não sou dono do meu mandato, 
eu sou suplente do nobre Senador César Cais; Cêsar Cais 
está com fulano de tal, e eu vou atê o fim com fulano de 
tal, vota-rei nele cumprindo, assim, a decisão "partidária e 
respeitando o titular do meu posto," V. Ex• conquistou 
com a sua simpatia irradiante, com ã sua simplicidade de 
médico de interior, de chefe de famnia -respeitáVd, a 
simpatia de todos nós. De modo que, em nome do 
PMDB e no meu pessoalmente, dizemos a V. Ext: 

-parabéns pelo trabalho que prestou ao Senado; 
portanto, parabéns ao Ceará, parabéns à família de V. 
Ex' e parabéns a todos nós por termos tido, durante 6 
anos, um tão notável colega. Atê logo, Senador Almir 
Pinto. 

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

O SR. ALMIR PINTO - Muito obrigado, nobre 
Senador Gastão Maller. V. Ex• fez afirril:ativãs--q-ue me 
agradaram sobremodo. Eu, na verdade - repito - fui 
sempre homem de partido, desde o tempo do saudoso 
Filinto MíÜter. Como presidente regioriãt da ARENA, 
no Ceará, estivemos juritos ila luta, por um Brasil 
melhor. Muito obrigadO a V. Ex', pelas suas generosas 
palavras. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Senador Almir 
Pirlto, otltem recehi em meu gabinete uffi Cartão de V. 
Ex• em que apresentava as suas despedias do nosso 
convívio, considerandO a próxima assunção do titular do 
mandato. Aprestei-me a responder a sua comunicação,~ 
é esta resposta que eu gostaria de incorporar ao seu 
discurso de hoje. Para isto, me permitirei lê~la para 
Conhecimento dos nossos eminentes pares. 

Brasília, II de março de 1985. 
"Eminente e prezado amigo, Senador Almir 

Pinto: 
V. Ex• não se despede dos seus pares do Senado. 

Estará sempre presente na nossa lembrança, pois 
nos acostumamos a querer-lhe bem e admirá-lo 

-pelas -suas e~celsaS virtudes de hOmem Público e
inigualáveis qualidades de amigo e colega. 

A sua lhaneza de trato, o seu coração generoso-, o 
seu espírito sempre aberto e cordial, farão de sua 
ausência, que todoS haveremos de lamentar, uma 
presença constante e lembrada nos sentimentos 
daqueiCs-- que se habituaram ao seu convívio 
fraterno e querido. 

Inclua-me no rol dos seus amigos, aqui ou 
a_lhures, e distinga~rrii também com a sua lembrança 
assim como eu saberei cultivar os instantes de nossa 
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convivência e que não desaparecerão diluídos no 
tempo e na distância. - -

Afetuosarnente, - Moacyr Duarte. 

Esta foi a mensagem que dirigi a V. Ex', e permito-me 
ainda aditar: V, Ex• pode" se_orgulhar de ter hOnri:ldo esta 
Casa, o Senado Federal. 

O SR. ALMIR PINTO- Recebi a caita de- v: Ex•~ 
muito generosa, que li e guardei comigo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V, Ex.• um aparte?-

O SR. ALMlR PINTO -Com muito prazer. 

O sr. Roberto Saturnino - Nobre Senador Almir 
Pinto, queremos todos currlprimenlá:-Io. Quero eu, em 
particular, cumprimentá-lo, quero cumprimentar aos 
cearenses que enviaram a esta Casa um representante 
que sempre desempenhou o seu mandato com seriedade, 
com aplicação, com õ sentimento do cumprimento ·a.o 
dever de Senador, do representante. com fnteligêncía, 
com oportunidade na abordagem dos problemas e até 
com humor, o humor dos seus versos com os quais 
freqüentemente humanizava as nossas sesS"ões. Nobre 
Senador Almir Pinto, V. Ex, deixa nesta Casa esta 
imagem; a imagem destas qualidades, a imagem desta 
convivência agradável, inteligente e sempre voltada para 
os interesses nacionais. Eleva, naturalmente, junto com a 
saudade dos seus colegas, um desejo realmente muito 
profundo de vê-lo de volta tão breve quanto possível, jã 
para abrir a legislatura de 1987. Meus cumprimentos a 
V. Ex•, meus cumprimentos ao Ceará que o mando_u 
para cá. 

O SR. ALMIR PINTO -Agradeço ao meu vizinho, 
as bondosas palavras. 

Quando V. Ex• falo_u nos versos, que nesta Casa 
arremedei, está aqui ao meu lado o meu estimado colega 
Mor_van Acayaba, que também está indo embora. 

A Rede Globo está passando unia novela -às-j8:00 
horas, .. Livre para voar". Morvan me disse: "Almir, nós 
estamos indo embora, Você não faz nem uma quadra 
com nós dois?" Eu faço Síffi:''Acayaba, eu~ você, livres 
para voar, você, rumo às Alterosas, eu, voando pro 
Ceará." -

Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte. 

O Sr. Carlos Chiarclli - V. Ex• me permite uril -
aparte? 

O Sr. ALMIR PINTO -Ouço -com mUito prazer o 
nobre Senador Carlos Chiarelli, 

O Sr. Carlos -Chiarelli- Nós gostaríamos de juntar a 
nossa voz às manifestações tão legltlmas e tão oportu_n.as 
de todos os nossos companheíros que já falaram e tantos 
quantos aqui vão se manifestar. 

Na verdade, nós já começamos a sentir a saudade da 
sua partida, de V. Ex~ que foi, de maneír·a absolutamente 
clara, um titular de virtudes,_de idoneidade, de seriedade, 
um homem de permanente presença em manifestações 
sobre temas importantes e que jamais ergueu a palavra, 
nesta Casa, para uma agressão;·para um ato contudente, 
sempre pautando o seu procedimento ·através de 
manifestãções moderadas, sem que deixassem de ser 
rigorosas. N ás já temoS na no_ssa memória a saudade da 
sua partida e a certeza, como jã disseram outros colegas, 
de que se trata de um até breve, na expectativa ansiosa d_e 
que aqui possamo nos reencontrar para que, com a sua 
inspiração Iírícã, Quadras, cordéiS, do faZer com hu.üwrO 
trato das coisas sérias, sem perder a seriedade, -posSamos 
nos reencontrar a qualquer momento. Acima de tudo, 
meu caro Senador e prezado amigo Almir Pinto, muito 
obrigado pela oportunidade de conviver com V. Ex•, o 

Senador, muito obrig"ado pela oportunidade de conviye_r __ 
cOni o amigo, tão simples, tão idôneo e realmente capaz 
de representar com tanta dignidade uma parcela 
expressiva do povo do Ceará. 

O SR. ALJ\.UR PINTO - Nobre Senador Carlos 
Chiarelli, ouvi o aparte de V. Ex~ com muita alegria, 
princlpalmeritfi a púte quando disse que eu era o titular 
das__ vi_rtudes tais e quais, mas infelizmente não sou o 
titular da cadeira. Muíto obrigado a V. Ex• 

_ O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Srs. 
Senadores, vou prorrogar por maís 15 minutos o grande 
Expediente para que os Srs. Senadores tenham a 
oportunidade de se manifestar nesta despedida do 
eminente Senador Almir Pinto, 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Presidente José 
Fragelli, esta prorrogação vai me fazer mal!.. 

Q_ Sr. Helvídio_Nun~-- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALII-IIR PINTO - Pois não. 

Ó Sr. Helfídl0-N-une~- Há seis anos V. Ex• chegou~ 
esta Casa e a pãrtir do momento inicial V. E~' diSse para 
que vinha._ Durante esses anos V. Ex~ participou 
ativamente doS tr'!balhoS-do plenário e, tambéni, de uma 
maneira- tOtal, das Comissões--permanentes do Senado 
FederaL Médico, V. Ex~ duranfe mais de ti-êS anos 
serviu, não apenas com a assiduidade invejâvel, mas com 
as luzes da sua sabedoria, da sua experiência, do seu 
tírciCfnio -adQ"uírido, sObretudo, durante vârios maridatos 
em que serviu à Assembléia Legislativa do Cearâ, V. Ex!_ 

- ___ exerceu, SenadÕr Almir Pinto, Plenamente, dignamente, 
honradamente, o seu mandato de Senador. Quero 
prestar uma homenagem a V. Ex• _e à sua digníssima 
esposa, a companheira de sua vida, a motivação maior 
da sua existência ... 

O SR. ALMIR PINTO - É verdade. 

O Sr. Helvídio Nunes - ... dizendo-lhe apenas o 
seguinte:- V,_-Ex" foi um destemido, um valoroso, um 
inexcedível soldado do Nordesde nesta Casa. 

O SR. ALMIR PINTO - Muito obrigado, Senador 
Helvídio Nunes. V. Ex• foi muito cortês para. comigo e 
minha- quefTda esposa. Obrigado. 

O Sr. Henrique Santillo - Permite V. Ex• um aparte? -. 

O SR. A-LJVHR -PINTO - Pois não. É um imenso 
prazei ouvir=o aparte do nobre colega, médico e-Senador
como eu. 

0-Sr.J:Ienrique Santillo ~Nobre SenadOr, esteja ce-rto 
V. Ex~ que faço este aparte com muita tristeza e, ao 
mes~o tempo, sinto-me honiado em poder fazê-lo. V. 
Ex~ honrou esta Casa durante esses seis anos. Foi um 
pertinaz, urri diligente Senador da Repúbtica; foi um 
homem que, sobretudo, em nome do grande Estado do 
Ceará, exerceu o seu mandato com lhaneza e sabedoria~ 

_y. ~x•, pórâniO, cOntribuiu muito, muito mesmO, estoU 
certo, para o verdadeiro restabelecimento da democracia 
neste País, com a s:ua participação efetivã., sempre muito 
eficaz, com muita ass-iduidade e sempre oportuna. Esteja 
certo que deixa aqui, sem sombra de dúvida, 68 amigos 
nesta Casa. V. Ex• tem aqui, no Senado Federal, 68 
admiradores e, sobretudo, estou certo, ganhou com isto 
o Estado que muito bem representou, que é o grande 
Estado do Ceará. 

O SR. ALMIR PINTO - Muito obrigado, nobre 
colega, porque V. Ex• não pode avaliar o quanto me 
a·g-rilda saber que vou levandO toda esta amizade para o 
meu Ceará. Devo dizer, também, que quando escrevi a 
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cada um, colocando-me à disposição de todos, lâ na 
minha terra, é por-que, -de fato, deixei um lugar bem 
grande no meu coração para guardar o nome de todos 
vocês. 

O Sr. Lomanto Junior - V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Com muito prazer, 
Senador Lomanto J unior 

O Sr. Lomanto Junior - Não nos vai ser fácil, 
Senador Almir Pinto, esquecer ·os "anos que V. Ex• 
conviveu conosco, nesta Casa do Po.der Legislativo. 
Foram seis ânos de companheirismo amigo, afável de 
amizade profunda___: quando aprendemos a admirar sua 
emiiiente pessoa. Vimos e testemunhamos sua atuação 
política e parlamentar em favor dos interesses do Pais e, 
de modo especial, de seu Ceará. Seu trabalho foi sempre 
pertinente e eficaz C' sua presença dinâmica se 
manifestava no plenãrio e nos trabalhos de comissão, 
quando sua capaddade despontava sempre ungida pela 
preõCUpiÇãO -d-oS problemaS que surgiam. Comprovação 
eminente; qúindo -exúceu a vice-Presidência da 
AsSociação Brasileira ôos Municípios, sendo eu o 
Presidente, qu~ndo se nos manifestou o çaráter do amigo 
e cómpanhefro. ~ iste_amigo e companheiro que deixa 
esta Casa apóS seis anos de atÚação, ficando para todos 
nós todavia o exemj)lo do horriem público honrado. O 
Ceará recebe seu filho de volta, E' a volta à casa paterna. 
Não para degustar "o agradável ócio" merecido aos que 
Jabtj.tam pQr t~ntos anos nas grandes causas de que falou 
Virgílio em suas' Bucól[cas, _m-as para ~-e reabastecer e 
continuar a luta- politica para O bem de seu povo e de seu 
querido Ceará._QUe Deus- o aCOmp"anhe, companheiro. 
Que Deus o abençoe, querido amigo. Quando novas 
lides se apresentam e a face política da Pátria toma 
novos contornos, vamos _esperar que nos encontremos, 
de novo com seu Ídeal e sua determinação, com sua 
amizade e seu companheirismo, para vislumbrar coisas 
novas e boas - e por elas possamos lutar- para o bem 
do povo e de nosso País. 

O SR. ALMJR PINTO- Estimado colega Lomanto 
Júnior - o seu aparte reflete o passado e o presente. 
Sempre militamos juntos na vida pública: você na Bahia 
e eu no Ceará. Mas nunca nos separamos 
ideologicam~nte~ __ 

Tivemos uma convivência marcante nas lides 
municipalistas: você Presidente da Associação Brasileira 
de Municfpios, e eu - o seu Vice-Presidente. Foi, 
modéstia à parte, uma fase esplendorosa da nossa ABM. 

Depois chegava o estimado colega ao Governo de sua 
terra - a querida Bahia e eu por várias vezes eleito 
deputado estadual à AsSembléia T.egislatiVa do Cearã. 

Por fim, o destino caprichoso, nos reservaria este 
encontro no Senado Federal! ... Que coincidência 
agradáve~! Eu sou daqueles que aceita ser a vida um 
dever que se cumpre e que viver não é só subsistir, é algo 
mais: realizar e vencer! 

Este tem sido o lema que se constituiu para nós numa 
verdadeira ambição. 

Muito obrigad? Loma~to, pelo seu generoso aparte. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. ALMlR PINTO - Pois não, com toda 
satisfação. 

O Sr._Fábio Lucena- Nobre Senador Almir Pinto, Ii 
certa vez que a pessoa que não conhece o leão, quando 
vê, pela primeira vez, o identifica.. Eu diria, nobre 
Senador Almir Pinto, que se a dignidade humana 
pudesse Ser resumida na figura de um homem, ela 
poderia ser identificada a primeira vista na figura de V. 



0218 Quinta-feira 14 

Ex'-. V. Ex• ê o Nordeste em pessoa, é o Nordeste 
antropomórfico naS suas-angústias, nos seus 
sentimentds, nas suas aspirações, nas suas extenuações e 
nas suas vocações. Tive o laurel, a glória, o galardão, -
nobre senador, de ter tido diversas trocas de opiniões 
com V. Ex' aqui, neste Plenário. E cada vez mais eu me 
convenci, -nesta convivência,-da Sapiência do famoso 
conselho de Emerson, que cons_ta da Introdução à 
História da FHosofiB., de .wm 9'lirant: ·"Todo aquele que 
tem algo a me-ensinar será meu mestre~" É essa, nobre 
Senador, a exata percepção que o Senado inteiro teve de 
V. Ex'. Socorro-me d~ um dado histórico para justificar 
até a influência que V. Ex• exerceu, em particular, sobre 
mim, que sou representante do Estado do_Amazonas, 
aqui na Câmara dos Estados. e: o dado, Ex~. de que se os 
portuguêses decobriram a Amazônia,_ quem a pOvoou 
foram os nordestinos, e em particular, os cearenses. Até 
o Acre foi conquistado, não pelos amazonenses, mas 
pelos cearcnses, sob o comand_Q de um general gaúcho. 
Desejo desmontar uma injustiça que cometeu com V. 
Ex•, sem o querer, O nobre Senador Hélvidio Nunes, ao 
dizer que V. Ex• foi aqui um soldado do Nordeste. Não 
V. Ex• foi um general do Nordeste, nobre Senador Almir 
Pinto. Lamento sincera_mente, não por prevenção ao 
eminente Ministro César Cais, em absoluto. Pessoa que 
tem relevantes serviços prestado ao meu Estado, devo 
proclamá~Io a bem da verdade. Mas, como gostaria, 
nobre Senador, que V. EX-• fosse o titular desta cadc;ira. 
Muito obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço ao nobre colega 
Fábio Lucena, pelo aparte. Devo dizer que virá para esta 
cadeira um homem, na verdade, de alta capacidade; um 
homem inteligente; um homem culto; um homem que à 
frente do Ministério das_ Minas e Energia fez, talvez, uma 
das melhores administrações que aquela Pasta pôde ter. 
Um homem trabalhacior, honesto, dinãm:fco, e creio -que 
S. Ex• nesta Casa representará inuito bem o Ceará e O 
seu povo. 

O Sr. Mauro Borges- V. Ex• me concede um aparte?_ 

O Sr. Moacyr Dalla -V. Ex• me permite? 

O SR. ALMIR PINTO- Darei o aprte a V. Ex• Mas 
já há algum tempo que o eminente SenadOr Moae)or 
Dalla me pediu um aparte como V~ Ex•, sofro e de uma 
deficienciazinha auditiva, justamente do lado esquerdo, 
a minha audição é quase toda direcionada para o lado 
direito. De maneira-- que peço de'sculpas ão nobre 
Senador Moacyr Dal\a e concedo o aparte a S. Ex• 

O Sr. Moaçyr Dalla- Preclaro Senador Almir Pinto, 
na hora em que V. Ex• se despede desta Casa, tenha a 
certeza de levar o testemunho puro, simples, amigo e 
querido __ do seu colega. Alhures, afirmava~se emlnfe 
Senador Almir Pinto, que Deus fez o homem, deu~lhe 
inteligência para que ete cofiqu-istasse o mundo. Há seis 
anos, V. Ex• entrou neSta Casa, cOnquistou esta Casa e 
dela fez o seu mundo. Quero testemunhar do coração 
pela alma o trabalho magnífico -que V._ Ex• vem 
desenvolvendo em favor do seu Estado e em obséquiO do 
Brasil. V. Ex• é um daqueles que diuturnamente está 
presente, como bem disse o eminente Seitador Helvfdio 
Nunes, quer nas comissões, quer neste plenário, quer 
para onde seja convocado. Leve não só a manifestação 
da minha admiração, leve também o meu-respeito, 
respeito a um homem digno, a um homem honrado, a 
um homem sério que veio para esta Casa e se propôs, 
como muito bem fez V. Ex•, servir ao seu povo e ao seu 
Pais. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço, nobre 
Senador Moacyr Dalla, as palavras bondosas de V. Ex• 
Cheguei no Senado como suplente, e biônico! ... Se bem, 
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dev_o dizer, isso em nada me _deprimiu, porque a quem 
me ·perguntava se eu era biônico eu dizia, sou ... mas 
nunca temi eleições diretas. Fui reele_ito oito vezes 
consecutivas, Deputado Estadual, no Çeará e todas elas 
em eleições diretas. Tive 32 anos de Ólandato na minh(l 
vida parlamentar, todo éle conquistado em eleições 
diretas. Então, foi urU -acidente em minha vida a eleição 
indireta. Já estava para encerrar minha carreira política, 
quando fui escolhido, aclamado e eleito pela minha 
bancada estadual e federal, lá no Ceará, para primeiro 
suplente do Minístro César ·cais, e aceitei. 

O Sr. Carlos Alberto---:- Permita~me V. Ex• um.aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço_ às_ generosas 
palavras de V. Ex• estimado colega Moacyr Dalla. 
Nobre Senador Carlos Alberto, darei o aparte a V. Ex•, 
em seguida, porque o meu nobre colega Mauro Borges já 
m'o havia solicitado. 

O Sr. Mauro Borges - Eu estou esperando na fila 
para apartear V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Eu tereLo maior prazer em 
dar o aparte a V. Ex~. velho companheiro que fomos, 
inclusive, de uma excelente viagem ao 'exterior, onde 
mais alicerçamos a nossa grande amiza_de, amiZade 
familiar, eu com V. Ex•, minha esposa com a esposa de 
V. Ex• 

O Si.-Mauro Borges- Ex<itamente, foi uma felicidade 
poder faZer uma viagem em sua companhia e de s_ua 
família pofque asstrii tiVemos U·ma op-ortunidade 
excepcional de nos conhecermos bem e nos tornarmos
profundamente orgulhosos de nos considerarmos seus 
amigos.- Na verdade, todo o Senado_ está manifestando a 
V. Ex•, de uma forma absolutamente sincera, á dor da 
despedida, a ausência desse convívio magnífico,- desse 
homem_que é V. Ex', que pela sua educação, sua firmeza 
e .sua. compostura marca um protótipo de um Senador 
que quase todos desejaríamos ser. V. Ex•-, pela sua 
cultura, pela sua dedicação ao trabalho, é um exemplo 
para_todos. Como companheiro, nem se pode dizer. V. 
Ex• nos conquistou a todos com a sua simplicidade, a 
sua sinceridade. Tive oportunidade, passando férias no' 
seu querido Ceará, de ver V. Ex• com sua esposa, não 
nas praias ensolaradas, mas no seu consuftório, 
atendendo gratuitamente ao seu povo necessitado. lsto 
nos comoveu bastante, ver o seu exemplo de dedicação, 
não em período prê--eleitoral, mas, segundo eu soube lá, 
em toda a sua vida o seu comportamento tem sido 
sempre o mesmo. Nobre Senador Almir Pinto, V. Ex• 
deixará aqui, realmente, uma lacuna. Todos nós teremos 
uma grande alegria de recebê-lo aqui, Ou irmos ao seu 
Ceará para vê~lo. Muitas felicidades. 

O SR. ALMIR PINTO - A minha alegria é 
justamente esta: receber _a todos lá no meu Ceará, Com 
mtiitã ategría e satisfação. . 

Corrcedo o aparte ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto- Senador Almir Pinto, estamos 
ouVindo o discursO que v.- Ex• profere nesta tarde no 
plenário do Senado Federal, fazendo as suas despedidas, 
porque V. Ex•- retorna para o seu Estado para que o 
titular assuma a sua 6adeira no Senado. Mas devo-lhe 
dizer, por dever de justiça, que V. Ex•, na verdade, bem 
merece os apartes todos· que estão sendo dados pelos 
selj.s -nobres pares desta Casa. V. Ex•, essa figUra 
humilde, esta figura paciente, esta figura também 
pertinaz nas causas das conquistas do Nordeste, das 
reivindicações do Nordeste, na transrriíssão dos 
problemas do Nordeste, dando a esta Casa a altivez que 
ela realmente merece, e V. Ex~ tem _tido este_ 
comportamento paciente no momento da paciência, 
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humilde, quando na verdade precisa da humildade, mas 
acima de tudo pertinaz na hora que V. Ex• ente_nde que é 
preciso avançar para as conquistas das causas populares. 
E V. Ex• também é aquela figura lírica, é aquela figura 
que nos toca prÇJf!Jndamente o coração, quando invade 
os nossos gabio_etes os seus poemas, as suas poesias, os 
motes do Nordeste, mas acima de tudo político, e V. Ex• 
não tem por que lamentar por ser um biônico, até 
porque a Nova República anistiou. V~ja que hoje não é 
um privilégio de biônicos tão-somente no nosso Partido. 
E V. Ex• está anistiado por isso. Veja que também há 
ministros biônícos, em decorrência de um mandato que 
conquistou através de governos passados. V. Ex• volta, 
inclusive, para o Nordeste num momento em que parece 
que o Nordeste parece cantar e decantar a volta de Almir 
Pinto para o Nordeste. Eu venho do Nordeste, no 
N ardeste está chovendo, perfodo fértil, o povo nas ruas 
cantando os hinos, indo às procissões, à igreja, as 
ladainhas, indo fazer promessas e agradecer também a 
Deus, e a Frei Damião, e a Padre Cícero pelas chuvas 
que enviou. E V. Ex• chega ao Nordeste exatamente 
nesse momento fértil. A verdade, querido Senador Almir 
-Pinto, é qUe nós vamos sentir saudades de V. Ex• Agora, 
eu também fico pi-o fundamente feliz porque V. Ex• vai 
voltar para o Ceará, e V. Ex• vai voltar para junto do seu 
povo, e o seu povo haverá de cantar as glórias de ter tido 
o Senador Almir Pinto como o seu representante 
legítimo nesta Casa, defendendo as aspirações, 
defendendo as causas mais nobres do povo, defendendo 
os seus problemas, as suas questões. V. Ex~ aqui passou, 
mas ficarão marcados nos Anais desta grande Casa as 
propostas, as idéias, as reivindicações, enfim, haverã de 
ficar gravado, também, elll, todos nós não O poHtico, mas 
o cidadão, a figura humana de Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Carlos 
Alberto, depois do segundo ano de permanência no 
Senado Federal, tive a ventura de participar de uma 
Mesa DiretOra --Comandada pelo Presidente Jarbas 
Passarinho. E, vez_ por outra, era designado para presidir 
as sessões do Congresso Nacional. Não sei se V. Ex• se 
recorda, V, Ex• homem de Oposição naquele tempo,_ 
depois já integrado ao nosso Partido, eu dizia sempre: 
Carlos Alberto, eu me sinto muito seguro na Presidência, 
quando você e_stã na liderança. Recorda-se? Pois bem, 
nobre c_ofega, eu quero dizer exatamente isto: V. Ex• 
falou na República Nova. Eu já estou deixando um lugar 
para os novos. Eu alcancei a pátria velha, vi o 
surgimento da pátria nova, convivi com essa república 
que já a chamam velha e estou agora marchando para 
fora desta Casa, para assistir lá do meu pé de serra, na 
cidade de Maranguape, o dealbar da decantada 
RepúbliCá Nova! V. Ex~ é um mciçõ inteligente; ainda 
muito j_ovem apartou no Senado da República: avalio 
quando crescer mais urll põuco o que não será! Muito 
obrigado a V. Ex~ 

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

O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume - Senador Almir Pinto, a 
presença de V. Ex• nesta _Casa - é até desnecessftrio 
dizer, mas como eu faço questão de que fique registrado 
nos Anais, eu direi - foi marcada pelo seu amor a sua 
terra, o Ceará, e pela defesa intransigente dos interesses 
de todo o Nordeste, sem incluir a defesa, quevãrias vezes 
V. Ex• fez de todo o Brasil. V. Ex• troux~ para esta Casa 
a sabedoria e experiência e, acima de tudo, a bondade. 
Eu não sei se digo que V. Ex• foí o Alexandre, o Grande, 
ou se Napoleão Bonap(lrte -=_não no sentido _guerreiro, 
mas .no sentido_ da ~onquista de amigos e de amizade, 
que Almir Pinto soube fazer nestes s_eis anos de Casa. E, 
para complementar o meu pensamento, eu direi como 
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Henry Taylor, e quero oferecer a V. Ex' este 
pensamento: "As relações entre a sabedoria e a bondade 
são muitíssiinas, -e ê· fácil comPreenderr que estas duas 
virtudes não se podem separar uma da outra, não só 
porque a sabedoria faz os homens bons, mas também 
porque a bondade os torna sábios". Como sob ser V. 
Ex'-. Era este o depoimento que eu Queria oferecer a y. 
Ex•, depoimento acerca da sua personalidade, aliás 
marcante personalidade. Muito obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Jorge 
Kalume, eu agradeço e devo dizer a V. Ex' que entre nós 
dois quase se criou aquele princípio de metempsicose:- o 
meu espírito passou-se para V. Ex• e o de V. Ex• passou
se para mim. Quando V. Ex' começou a falar, eu já tinha 
idéia uma resposta, mas não atinava que V~." Exf. falãsse 
em bondade. E leu um pensamento para Que eu o 
guardasse. Vou dizer a V. ExJ que também guardo 
comígo um pensamento muito interessante e gue se 
aplica exatamente a todos os meus colegas do Senado, é 
justamente este: "O peso da bondade, ao invés de curvar, 
eleva como as asas aos pássaros'~. é esse peso suave da 
bondade que se Yê refletida no espirita de cada um, que 
ao invês de curvar, eleva às alturas. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Almir Pinto, 
tenho visto nesta Casa muitas despedidas de colegas que 
não retornam ao mandato Senão oitO allos depOis. V. :E.i• 
se despede exatamente às vésperas de ao Senado retor-!1-ar 
muito em breve., em 1987. M<is, por amor ao Regimento, 
de que sei que V. ExJ é um ardoroso defensor, eu não 
apresentei jamaiS um reqUerimento que teria, nesta Casa, 
a aprovação unânime: o de criar uma lideranÇa além das 
partidárias, a liderança da solidariedade, da 
cordialidade. E essa liderança V. Ex• exerceu nesta Casa 
mais do que qualquer de nós. V. Ex• foi nesta Casa este· 
líder, líder- que nunca se valeu das regalias e dos 
privilégios- da liderança, Da Mesa, ao presidir os 
trabalhos, reclamava sempre dos lideres que esgotavam a 
hora regimental. Quero lembrar que aquele médico,de 
Marartguape, rto Senado Federal, graças à sua atividad_e, 
à sua lucidez, ao seu espírito público, integrou inclusiv~ a 
ComissãO de- ConsHtuiçãÕ e Jristíça e aH deU p-a.re~eres 
aprovados unanimemente por aquele douto Órgão 
técnico, o que mostra que o mêdico de Maranguape não 
curava apenas ferida; O médico de Maranguape estava 
preparado para traçar melhores rumos, melhores dias 
para o País. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. Al...MIR PINTO- Muito obrigado a V. Ex•, 
que tocou em um ponto para o qual eu pediria desculpas 
ao nobre Presidente do Senado, Senador José FrageUi. 
Sempre fui regimentalista, e lanlento, nesta hora, sér 
talvez o motivo do elastério daqueles 15 minutos que V. 
Ex• concedeu a todos os Senadores para me apartearem. 

Eu sempre fazia elogios à liderança de y. Ex• pelo 
comedimento de V. Ex• quando pedía a palavra conto 
Uder. Portava-se regimental dentro do prazo que o 
Regimento lhe concedia. A isto eu sempre fiz referência, 
inclusive no meu livro de versos! •.• Outros Hderes sempre 
se excedem dos 20 minutos pã.ssavain até 3 vezes e 20!... 
Mas eu lamento. 

-Sr. Presidente, não estar podendo -me conter, den,tro 
dos 15 minutõs qiie V. Ex.•, generosimente me concedeu 
em virtude dos apartes que me sào solicitados. 

<?Sr. Aberbal Jurema- Estou na fila. 

O SR. ALMIR PINTO _o.:- Terei o maior prazer em 
dar o aparte a V. Ex• O Presidente, de certo, há de 
compreender que é uma situação um pouco diferente, 
porque quem parte, parte chorando, Sr. Presidente. 

O Sr. Milton Cabritl - Pefmlte V. Ex• um aparte'? 
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O SR. ALMIR PINTO - Com muito prazer. 

O Sr. Milton Cabral - Inestimado e ilustre Senador 
AJmir Pinto. 'roda despedida é tdste, sobretudo porque é 
evidente a nossa incapacidade de externar o que vai no 
coração, sempre falta algo mais a dizer. E. neste 
momento, eu me sinto impossibilitado de exprimir, 

--como gostaria, os meus sentimentos a respeito daquela 
pessoa- que rtos conquistou nestes anos todo apreço e 
admiração. E V. Ex• o' bom companheiro, educado, 
atencioso, so!idãrio, prestimoso, criterioso nos seüS 
pareceres e nas suas decisões, hábil no exúcício do 
mandato, dedicado às missões que assumiu, eficiente em 
tudo que fez e em tudo de que participou, sobret_udo na 
Comissã-o Diretora e nas Comissões Técnicas. 
Intransigente defensor dos interesses do Ceará e dos 
inter:e.sses do Nordeste, V. Ex.J nos b~irtdou com 
primorosos disçuxsos _sobre O$ problemas regonais. 
Enfim, um grande Senador da República, um gran~e 
parlamentar que honra, certamente, o Ceará e orgulha Q 

Parlamento brasileiro. Isto é em resumo o que eu penso 
de V. fu.' E, .acima "de tudo, realça-lhe a alma 
esplendorosa, o nobre carâter, o grande homem _que ê o 
Senador A!mir Pinto. 

_ O SR. ALMIR PINTO - Meu caro colega Milton 
Cabral, sou muito agradecido, porque V. Ex• é 
nordestino como eu e conhecendo, como conheci, o pai 
de V. Ex', aquela figura ·marcante da politica paraibana, 
eu terei para com V. Ex• um agradecimento todo 

. especial. Nunca me esqueci, de uma feita, ao chegar a 
· Campinha Grande, e lá encontrar dois comícios, um do 
- PSD e outro da UDN. No palanque do PSD, estava o 

seu inesquecível pai que lutava para ser o prefeito 
preferido pelos seus coestaduanos. 

Convidaram-me -a participar do comício e eu disse, 
não, estou aqui em missão oficial, representando o 
Governo do meu _Estado, - o Ceará, na posse do 
primeiro bispo de Patos. Não me excusarei de 
cum rimentar a figura notâvel que disputa pelo meu 
partido (PSD) - a prefeitura desta progressista cidade. 
Fui, então, à casa do seu idolatrado pai. Muito obrigado 
<t V. Ex• 

O Si.~élio CueirOs(PMbB- PA.)- Permite V. Ex• 
um ap~rte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE.) -'Concedo o 
aparte ao nobre Sen:idor, nascido- no Ceará, -mas 
):laraense de coração, Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Almir Pinto_, 
sinto-mC embaraçado em participar des~e discurso 
de V. Ex' com este meu aparte. Primeiro porque, c-omo 
já- frfsõu -o-~Senãdoi- MHton Cabral, trata-se de uma 
ocasião de despedida, e sendo a despedida triste, eu não 
gosto mlilfo- de estimular tristezas nessa vida ja be~ 
amarga. 

Por outro lado o meu embaraço ê porque intimamente 
etrtiào enten'do a razão dessa despedida, quando V. Ex• 
ãifitlã dispõe de dois anos de maridato: Eu acho assim 
meio precipitãdo, não sei se estou sendo justo ou certo_,_ 
mas acho que V. Ex• aind_a deve ter muitas 
oportunidades para voltar ao nosso convivia, ilão depois 
de 87, mas- mUito árites de 87. Mas, como V. Ex', com o 
seu discurso, colhe a opinião e o depoímento dos seus 
colegas de muitos ou de poucos anos, nesta Casa, eu me 
hiScrevo, -tambêin, para dar o meu testemurtho a respeito 
da sua correçã.o, da sua simpatia, da sua cordialidad~,da 
su3 pureza de s'erifimriiltos, numa Casa i::m que 
geralmente a malícia, a ironia, por vezes passa no 
diScufso de cada um. V. Ex•, no entanto, é 
autenticamente sinciero, pt.iro, não vou dizer ingênuo, 
porque V, Ex• não seria ingêttuó, mas a sua pureza quase 
arranha a ingeiluidade. Eu quero dar também o meu 
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testemunho, o testemunho de um conterrâneo antigo, 
que, quando novo, jã via o nome de V. Ex• nos jornais 
do nosso Estado, e que agora tive o prazer, a honra e o 
privilégio de tê~lo como companh~iro nesta Casa. V. Ex• 
deixa, com os seus colegas de hoje, um documento, que é 
aquele seu livro, no qual V. Ex• pinça virtudes, prejuízos, 
defeif.os e qualídades dos seus colegas; V. Ex• deixa esse 
documento para todos nós. E acredito que essa 
despedida, agora, de V. Ex•, com a participação de toda 
a Casa se constitui também num documento para V. Ex• 
guardar pelo resto de sua vida. Mas eu continuo 
querendo ser um pouco alegre, e espero V. Ex~ dentro de 
mais alguns dias, ou mais alguns meses, nesta Casa. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o otimísmo de V. 
Ex•, contanto que a minha volta nunca aconteça de 
maneira fatal. Desejo muitos anos de vida ao titular 
desta cadeira~ o Ministro César Cats. Se poiãcaso S. Ex' 
se licenciar por algum motivo qualquer, terei o maior 
prazer de aqui retormflr e rever aquelas criaturas 
queridas das quais ora me despeço. 

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex.• me concederia um 
aparte? 

O SR. ALMlR PINTO - Ouço V. Ex•, com muito 
prazer._ 

O Sr. Aderbal Jurema - Caro Senador Almir Pinto, 
gostaríãmOs de saudá-lo com aquela mesma verve de 
suas quadrinhas, suas quadrinhas que, enfeixadas em 
livi'o, são um documento memorialista para esta Casa. A 
sua lhaneza no trato, a sua simpatia e a sua competência 
revelada, sobretudo, naquele relatório daquela difícil 
ComissãO em que V. Ex• deu todo o seu empenho, e toda 
a Sua Sabedoria. Aquela Comissão era, sem dúvida, um 
dos poritos altos da sua atuação nesta Casa. Pois bem, 
Senador Almír Pinto, v: Ex•, no Ceará, vai, sem dúvida, 
se kmbrar deste convívio, na certeza ·de que, embora na 
temporalidade afetiva dos que por aqui passam, o seu 
lugar estará marcado como faziam os gregos n!JS grafides 
dias, cori:t uma pedrinha branca. Não esqueceremos o 
Seõ_~dor e poeta -Al~ir. Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO - Alegra·me, sobremodo, o 
aparte do meu_ nõbre colega, Sr. Senador Aderbal 
Jurem , porque S. Ex• refere-se àquele modesto livro de 

, poesiãs- que escrevi, em algurts momentos interessantes 
da nossa convivência nesta Casa. Mas, devo dizer que 
muito aprendi com este imortãl da Academia Brasiliense 
de Letras, o nobre Senador Aderbal Jurema, a quem 
rendo as minhas homenagens e presto os meus mais 
sinceros agradecimentos. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. Ouço, com 
prazer~-o aparte de V. Ex.' 

O Sr. João Calmon ~ Nobre Senador Almir Pinto, 
como antigüidade é: posto, devo lembrar que convivo 
com V_ Exf desde fins da década de 30, no nosso amado 
C~rá, na nossa adorada Marartguape e, por isto mesmo, 
estou ~ominado por uma intensa emoção ao me 
despedir, por pouco tempo, crei_o, de V. Ex•, que tanto 
dignificou. o Ceará, o Nordeste e o Senado da República. 
V. Ex• é_ um primoroso ser humano, sempre foi um 
médico de inexcedível deSvelo, e quando V. Ex• parte 
para a sua terra, cercado do carirtho de todos nós, eu 
gostaria de parafrasear um escritor famoso e saudã-lo 
com estas palavras: não devemos chorar a partida de 
Almir Pinto. Devemos cantar a sua glória. Muito 
obrigad()! 

O SR. ALMIR PINTO - Muito obrigado nobre 
Senador João Calmon, e desejaria dizer a V. Ex• que, 
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quando me referi ainda hã pouco àquele modesto livro 
que escrevi e que dizia que o nobre Senador Aderbal 
Jurema tinha sido _u_m dos_ incentivadores da minha 
audácia, direi a V, Ex• exatamente isto: quem mais me 
estimulou à publicação do "Parlamento em Versos" foi 
V. Ex•, pois sempre que· se enContrava comigo 
perguntava-me pelas trovas e por que, então, não as 
resumia num livrozinho? Foi o que fiz e de coração 
aberto, ofereci um a V. Ex• Muito obrigado. 

O Sr. ltamar Franco- Permite-me V. Ext um aparte• 
nobre Senador Almir_ Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO - Ouço o nobre Sen_a_c;l_or __ _ 
Itamar Franco. 

O Si. Itamar Franco - Senador Almir Pinto, creio 
que, neste momento, os adjeiivós- eadvérbíqs_jã foiiirn_ -
esgotados ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.)- Eu pediria, se me permite V. Ex•, que os 
apartes sejam breves, porque jâ passamos das 16 horas, 
devendo entrar na Ordem do_ Dia.- -

O Sr. Itamar Franco - Senador Almir Pinto, 
atendendo à intervenção do Sr. Presidente do Senado, eu 
diria que em Almir Pinto hã sempre coisas a ad_mirar_;_ a 
fidalguia, o cavalheirismo. AqUi jâ se ~eStacou a 
assiduidade de V, Ex•, o seu trabalho, a sua dedicação, -o 
seu amor, não ao nordeste, mas à causa pública. Aqui se 
lembrou, e particularmente. para mim é m-uito 
importante, a condição de médíco de V. Ex• Eu posso 
dizer, porque, numa madrugada, tive que acordar V. 
Ex•, não como colega do Senado, mas para que 
atendesse a um paciente, que, no caso, era o seu colega 
de _Senado. Portanto, a partida de V, Ex•, que vai, como 
diz, para o seu pé de_ serra, vai nos deixar muita saudade, 
mas, ao mes·ma tempo, aquela alegria de conhecer um 
homem da estirpe de Almir Pinto, uma saudade que há 
de refletir e hã de ser sensível ao coração de V. Ex• Esta 
Casa, neste instante, Senador Almir Pinto, e atê lamento 
que não possamos ter a oportunidade de destacar mais a 
figura de V, Ext face ao Regimento. Acho que o 
Regimento, em determinados momentos, não deveria 
realmente existir e-deveríamos continuar aqui exaltar a 
figura de V. Ex• porque não é sempre, nobre Sena-dor 
Almir Pinto, que nós encontramos c legas como V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Itamar 
Franco, eu sempre tinha na lembrança que surgiria uma 
oportunidade de conhecê-lo. Eu - lá no meu Ceará, 
parlamentar provinciano - ouvia na Voz do Brasil, o 
seu nome. Em aqui Chegando, depareiMme com V. Ex•, de 
tratamento lhano, mineiro aul-êntico e- intrépidO 
batalhador, e tanto isso lhe valeu que, mais uma vez, fOi 
reconduzido pelo povo das Alterosas à Casa Alta do 
Congresso Nacional. b certo que V._Ex•, por duas noites 
foi meu cliente. Eu tive a sorte de tirâMlo daquele stress, 
em que se encontrava V. Ex•, queixando-se de uma dor, 
pensando que estava com enfarte, TranquilizeiMo c-om 
estas palavras: Itamar, eu jâ tive essa dorz.inha -que você 
está sentindo. Isso aí vai ser uma teimosa pedra renal. 
Infelizmente, ou felizmente, foi o-que deu. Ao estimado 
colega e "cliente" o grande apreço e a minha maior 
amizade. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Almir 
Pinto, V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Com muito prazer, nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu quero crer que depois da 
Mesa, do Presidente José Fragelti, de oficíO, prorrogar o 
tempo de V. Ex• na tribuna, fato que eu presencio, pela· 

primeira vez, nestes quase 20 anos de _Cãmar_a e de 
Senado, creio que pouco ou quase nada nós poderíamos 
acrescentar em homenagem a V. E.~'. porque achQ que a 
homenagem maior j"ã foi feita pela Mesã. Mas V. Ex• que 
é um homem de espírito, que é um homem de vida 
interior, que é o repentista que tanto vai nos fazer falta 
nesta Casa, sobretudo pelo seu humanismo. Lembrei-me 
.aqui, e anotei, um velho provérbio árabe que talvez se 
adequasse a es_se até logo de V. Ex-' que tanto ·nos pesa, O 
provérbio seria mais ou menos o que segue:- "Quando 
você nasceu"...;..._ no cas-o, quando V. Ex• aqui chegou
•~todo~ ~ianl e vcr~ê: chorava." TÜttÕs rfanl pon],Ue 
recebfa-os aqui, um·cotnbatente do: Nordeste; com uma 

~~Qva -p~~tiVã" pani" o- Sen-adci, e o mêdico lã de 
Maranguape, o_ Pediatra, o amigo da pobreza de 
Maranguape chegava, por certo como eu também 

-qmurdo cheguei aqui no Planalto, receioso. Mas, aqui, o 
~~!dico, -~-0·~~~ "am_!g_o,_ Q-hÕÕ'ieffi píi~IT~O VÍ\fe_U -~e 

~maneira-tal q~ao PirHr: iCldOs CfiOrã-m-e· õ ·p-oeta·ri,n 
_ porque parte com a cons-ciência do dever cumprido, 

pOfque ele foi além: ele combateu com_o combate e 
deixou aqui tantos .amigos que, agora", lastimam e 
dePloram a ·suã" Próxima ausência. Leve daqui, Senador 
Almir Pinto a certeza da nossa afeição- e a nQssa 
anrecipada saudade, que jâ começa a nos incomodar. 

o sR:ALMiR -PINTO- Meu nobre colega, Senador 
--8-eÕedito -ft!(l-e!fâ, V. Ex• disse que todo poeta ri. Eu, na 
-Verdade, nunca pensei ser poeta, a não ser_<fue algum 

colega ten a·me interpretado_ assj_ffi, Mas se poeta fosse, 
eu estaria- neste momento fazendo um esfQrço terrível 
para não ch6r~r. Muito obrigado a V. Exi 

Concedo o aparte ao nobre SenJ!dQr Octávio Cardoso~ 

O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Almir Pinto, 
fUI dos últirftõs "a chegar nesta Casa, mas tive tempo 
suficiente para ·constatar o Parlamentar exemplar que V. 
Ex• foi, pelo trabalho que desenvolveu nesta Casa. Foi 
um Senador que exaltou o Estado do Ceará. e. o 
Nordeste, em geral. COffio pesSoa, V. Ex• cativou a 
todos, pela sua maneira afável, simples e generosa de 
tratar as pessoas. Assim, agrego ·o meu depoimento _e_a 
minha homenagem a to_das aquelas que V. Ex~ jâ 
recebeu, e merecidamente, desta Casa. 

- Ó SR._ A_LMlR PINTo - CÕm muiio prazer e 
alegria, nobre Senador Octávio Cardoso, meu Líder, a 
quem muito admiro, muito obrigado. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Almir Pinto, V. 
Ex•, na política do Cearã, é possivelmente o último 
!e_presentã:nte da famÍlia Accioly no ~xercício da política. 
Portanto, há entre nós um certo parentesco, porque 
também descendente dos Accioly eu sou. Mas, veja V. 
Ex', que V. Ex• se despede, hoje, desta Casa e recebe a 
homenagem de todos nós. São todos os seus. colegas que 
fazem questão de deixar uma palavra nos Anais desta 
Casa, para mOstrar o que foi V. Ex• para todos nós aqui; 
o companheiro, o amigo, aquele Senador trabalhador. 
Muitas vezes eu me pergunto o que é ser bom Senador? 
Serã que ser bom Senador é somente quando se consegue 
atingir as manchetes dos jo"rnais? Eu não acho assim, 
Senador. Eu vejo V. Ex•, e examino. que até o relógio 
quis homenageá-lo, porque não deixou V. Ext quebrar o 
Regimento, ainda estamos às 15 horas e 16 minutos, pelo 
relógio, e V. Ex• ainda tem bastante tempo para falar. 
Mas, veja V. Ext, que bom Senador para mim ê aqui(o 
tudo que V. _Ex• teve oportunidade_ de demonstrar _no 
Seriado, aquela assiduidade: Muitas vezes nós- vimOs- V. 
Ex• que era suplente da Mesa, constantemente 
presidindo os_ nossos trabalhos e fazendo respeitar o 
Regimento com autoridade._ Vimos V. Ex~, por inúmeras 
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vezes, presidindo o Congresso Nacional, para que o 
Congresso pudesse realmente funcionar dentro _das 
normas regimentais, com a presença de um membro da 
Mesa. Vimos V. Ex•, diariamente, comparecendo às 
diversas Camisões do S&nado, seja nas Comissões 
permanentes, seja nas Comissões do Congresso. V. Ex• 
não apenas dava só o ato de presença, mas debatia os 
assuntos e apresentava seus pareceres, quando era 
relator. Por iSso ê que no meu conceito, do que ê ser um 
bom Senador, eu não diria a V. Ex• que V. Ex• _ ra um 

-bom senador, V. Ex• foi um ótimó Senador, e espero que 
um diU Possa voltar a essa Casa. 

0 -SR. ALl\'iiR PiNTO --Nobre senador Jutahy 
Maga.!hães, V. Ex• tocou nas cordas do coração porque, 
na vei:dade, ainda somos parentes e V. Ex~ não disse por 
que. Nós somos parentes pela ligação que temos com 

--- aquela famflia, que o talvez tenha sidO- uma das mais 
--'=----uaclicionais da política cearense, a fam"ília Accioly -

Nogueira Accioly. Eu confesso, nesta Casa, aquilo que 
sempre dizla aos meus amigos lã em Maranguape, lã no 
Cearã: · 6 meu mafor desejo é_i;er Deputado 20 ii nos, ou 
melhor, reeleger-me, ncr mínimo, à quinta legislatura, 
p-orqUe- diz-se, lâ no Ceará, que o Accioly governou o 
Ceará LO aOOs! EU: não digo 5eja Q, C!fiiino, mas.- sim o 
único descendente da família Accioly, na politica 
cearense, daí justificar-se aqUele anseio -de me reeleger 5 
vezes para Deputado Estadual. 

Muito de propósito, Sr. Presidente, muita gente 
pensava que eu não estava dando atenção a essa figura 
do Acre, que é o nobre Senador Mário Maia- _médico, 
e companheiros que fomos, ele Presidente e eu relator, 
da Comissão-· Parlamentar de Inqu' rito, que deveria 
apurar o aumento populacional do País. Comissão cujo 
parecer_ deve_rã estar chegando a qualqur hora neste 
plenário para ser votado na Ordem do Dia, 

Por issO, eu o dt!ixei por último. E, como diz a bíblia, 
os últimos serão os primeiros, eu concedo _o _aparte ao 
irieU- nobre colegã Mário Maia, do Acre. 

Q S_r_.__Mário Maia- Veja bem, J}obre Sena_çl_or Almir 
Pinto, a judiação que V. Ex• faz com este seu 
companheiro. Deíxa-r-me para o fim para dizer-palavras 
neste momento em que V. Ex• diz um até logo, porque 
_não _parte. Mas,_ em partindo, como diz a canção 
popular, "leva saudade de alguém que fica chorando de 
dor". Assim, V. Ex• deixa-me quase com a incumbência 
de fechar _esse sentimento de todos os companheiros 
deste Senado, que lhe querem bem, com fecho de ouro. 
Mas, infelizmente, não tenho ouro para lhe dar, nobre 
Senador Almir Pinto, mas tenho a gratidão da sua 
amizade, que é QSatário do coração. A convivênCia de V. 
Ex• conosco, aqui no plenário e nas comissões, muito 
nos ensinou na vida do relacionamento humano. 
Simples, singelo, afefivo com seus c_ompanheiros, 
respeitoso, amante do dever e sempre cordial não só com 
os companheiros mas e principalmente com os simples 
desta Casa. Porque, nobre Senador Almir Pinto, é um 
destaque da personalidade de V. Ex• a amizade que 
todos os funcionários do Senado Federal têm pela 
grande figura humana que é V. Ex• N6s queremos 
registrar, de uma maneira particular, a convivência que 
tivemos na Comissão Parlamentar de Inquérito 
encar egada de assuntos relacionados com o aumento 
populacional do Brasil, vulgarmente chamada pela 
imprenSa de Comissão de Planejamento Familiar. 
Sempre assíduo àquela Comissão, como relator, fOi V. 
Ex• um baluarte. E, muitó mais que a Presidência, foi o 
elemento principal daquela Comissão ... 

O SR. ALMrR PINTO,.--- Isso é bOndade di:. V._Éx! 

O Sr. Mário Maia- Não é bondade, nobre Senador, 
porquanto V. Ex• sempre programava os depoimentos 



Março de 1985 ~:()IÁ~!O_Do, <;:üNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

da5 pessoas que eram solicitadas a fazê-lo, de comum 
acordo com a Presidência. Quantas vezes nós dois fomos 
juntos às repartições, junto às autoridades, convidá:las 
para que viessem trazer a contribuição do seu 
pensamento e seus pontos de vista sobre o assunto. 
Assim, · naquela Comissão V. · Ex• trouxe a depor 
preciosas informações; 18 depoifl'!el_ltos das mais ilutres 
figuras desta Nação, representativas das vãrias classes, 
dos vários segmentos sociais- desde a Ordem do 
Advogados do Brasil, passando peta Igreja até vários 
setores ministeriais do GovC:mo que está a terminar. E, 
entre esses depoentes, V. Ex• nos brindou com o 
chamamento de nada menos do que 6 Ministros de 
Estado. O seu interesse não ficou apenas na convocação 
dos elementos chaves para o assunto tão palpitante mas 
na compreensão e no dever ... 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.) --Pediria a V. Ex•, se_ pudesse que 
abreviasse o aparte, porque jâ estamos excedendo 
demais o tempo para entrarmos na Ordem do Dia. 

O Sr. Mário Maia - Confesso a V. Ex• que vou me 
esforçar em abreviar, mas tenho dificuldade de sei 
conciso, principalmente em moment~s tão significativOS 
e emocionantes como este. Sr. Presidente, com a 
aquiescência da Mesa, eu quero çoncluir o meu apart~ 
agradecendo a V. Ex•, nobre Senãdor Almir Pinto, em 
nome dos companheiros da Casa o seu trabalho fecundo 
realizado nas comissões a que pertenceu, principalmente 
na Comissão Parlamentar de InquéTito para assuntos 
relacionados com o aumento populacional do Brasil, 
porque nesta 47• Legislatura é a primeira Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Senado que é concluída, 
com relatório e parecer prontos para entrar na Ordem do 
Dia. Sr. Presidente, em hoffienagem ao nobre Senador 
Almir Pinto que se despede, eu requeifo a V. Ex• que 
mande inserir na Ordem do Dia desta Semana, ainda, o 
relatório da Comissão Parlã.meritar dC Inquérito que foi 
presidida por mim e que trata dos assuntos relacionados 
com o aumento populacional do Brasil, que tão bem 
foram relatados pelo nobre Senador Almir Pinto e que 
estâ com parecer pronto para ser apreciado por esta 
Casa. Esta é a homenagem que eu desejava prestar neste 
aparte ao meu caro colega de_ Senado e colega de 
profissão médica. 

O SR. PRESIDENTE~ (José Fragelll) - O 
requerimentO de V. Ex• será atendido e o_ relatório 
publicado por estar conforme as normas regimentais. 

O SR.--ALMIR PINTO - nustre Presidente, hã 
pouco tempo o eminente Senador Jutahy Magalhães 
advertiu~me de uma coisa interessante que V. Ex•, creio 
não ouviu. __ Q relógio não permitiu que eu atropelasse o 
Regimento. São 15 horas e 27 minutos; regimentalmente, 
eu ainda poderei dispor de mais uns -três minutos. 
(Evidentemente, alguém atrasou o relógio dei plenârio.) 

Sr. Presidente, quero agradecer as palavras elogiosas e 
bondosas do nobre Senador Mário Maia a meu respeito 
e dizer a V. Ex• que só tenho agora algumas linhas para 
concluir o meu pronunciamento. 

-Muito esforço há sido empregado para assiStir a eSses 
dois importantes setores da vida brasHcira, mas não tem 
se expandido mais, exatamente por falta de recursos. 

Estou me despedindo desta trincheira, onde todos 
__ lu_tamos vis~ndo o bem-estar do povo brasileiro, cada 

qual reivindicando beneficias para as suas regiões. 

Outro Governo está prestes a se iniciar. Que Deus o 
ilumine e ao Congresso Nacional ao qual, com muito 
orgulho, integrei e dele ora me despeço, deixando aos 
generosos colegas, aos bondosos funcionários e a altiva 
imprensa escrita, falada e televisada, o abraço amigo de 
despedida. 

_ _ (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. C[[) 
SAMPAIO, NA SESSÃO DE 12(3(85 E QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A meio caminho da Paraíba, às margens da BR~IOI, 
- r,t_ma placa modesta indica _"Igarassu", pequena cidade 

cujo nome iridica a antiga presença indígena. 

A "!gani - açu - canoa grande - chegou à região 
no dia 9 de março, hâ exatamente 4SD anos, trazendo-
nossos àntepassados portugueses para ocupar as terras 
doadas por E! Rei. 

Só no dia 27 d~ setembro consilidararn os portugueses 
'b dominíO de terra, e ergueram no alto de uma colina, à 
cavaleiro do rio que corta a cidade, uma capeia em 
devoção aos santos do dia, Cosme e Damião. EsSa 
capela, ainda a vemos, persevando no alto, em gravuras 
~do Pintor flamengo Fra~z Post, que tão bem retratou 
monientos importantes da nossa História. 

Ãinda no século XVI, junto ao rio, os franciscanos 
edificaram um conventO pequeno, modesto e acolhedor, 
dentro do espírito de pobreza de São Francisco de Assis. 

Vieram depois os holandeses, e ampliaram o convento 
e a capela, criando em rico traçado um dos mais belos 
prédios do Nordeste, mantendo, entretanto, a estrutura 
básica_ de linhas sóbrias do Renascimento. 

lgaras~u não impressiona pela grandiosidade, como 
Ouro Preto, mas pela singeleza, pela simplicidade de 
suas linhas, onde se esconde e se avulta a sua beleza. 

Quando visto Igarassu relembro o resultado que 
somos da fé e do espírito dos lusitanos, que temperad~s 
pela l_'_aça nativa: ___ç_om seu amor à terra, e por_ outros 
povús que a Pernambuco apartavam, ajudaram a fazer o 
?stado. que somos hoje. 

Poucas localidades brasileiras podem ostentar a por si 
mesma gloriosa idade de 450 anos.- Algumas delas 

___ t~ansf~rm;tram~se _em grande_ rnetrópolis, em 
inlport::fntes capítais1 em portentosos centros políticos e 
industriais. -

Outras, como lgarassu, escondida no interior de meu 
Peri'Iambuco, m~tiveram-se mafs próxirllas às suas 
origens: humildes em seu tamanho, grandes em sua 
Sirllplicidade. 

Quinta-feira 14 0221 

Sr. Presidente, 
Felicito o ilustre prefeito de Igarassu, Jurandir 

Bezerra, que restitui a cidade os traços que foram 
marcados no curso da sua história. E hoje, aqui no 
Senado mais do_ qtle_ registrar a passagem dos 450 anos 
de Igarassu faço uma homenagem a todas as pequenas 
cidades do interior_ que simbolizam o passado e as 
tradições do nosso povo. Elas como as grandes capitais 
estão também ajudando a construir o novo Brasil e ao 
mesmo tempo preservar as raízes da nossa cultura. 
(Muito bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 07, DE !985 

A Comissão Di;etora do Senado Federal, no uso da 
sua competência regimentJill, 

Resolve:: 
Art. !9 É _homologado o resultado final do 

Concurso Público ~alizado pelo Senado Federal para o 
provimento de empregos de Datilógrafo, na forma da 
relação publicada no Diário Oficial da União, de 5 de 
fevereiro de 1985, 

Art. 2.,.. Este Ato entra em vígor na data da sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as djsposições em contrãrio. 
Sala da Comissão Diretora, 26 de fevereiro de 1985.

Moacyr Oalla --Jaison Barreto- Lomanto Júnior
Henrique Santmà - Milton Cabral. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 08, DE 1985 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da 
sua competência regimental, 

Resolve: 
- Art. 19 Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a 
proceder a convoc-ação e contratação de 150 (cento e 
cinqüenta) aprovados, no ConCurso Público para 
D~tilógrafo do Senado Federal, obedecida a ordem de 
classificação, da maior pai'a a menor nota, segundo 
relação publicada no Diário Oficial da União, de 5 de 
fevereiro de 1985_. 

Art. 29 Este Ato entra em vígor na data da sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 
Sala da Comissão Diretora, 12 de março de 1985.- -

JQsé Eragelli - Enêas Faria - João Lobo -
Marcondes Gadelha- Passos Pôrto- Eunice Michiles. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 53, OE !985 

O Presidente do _Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os Artigos 29 e 39 do Ato da 
Comissã.o Diretora n9 12, de 1983, resolve delegar ao 
Senhor -- Primeiro-Secretârio, S-enador Enêas Faria, 
competência para presidir os Conselhos de Supervisão 
do CEGRAF e PRODASEN, nos termos do Artigo 513, 
da Resolução 58, de 1972 e suas alterações. 

Brasília, 12 de março de 1985. - José FrageiU, 
Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 13• SESSÃO, EM 14DE MARÇO 
DE 1985 

1.1-ABERTURA 

1.2.1 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~' 17 f85, de autoriã. 
do Sr. Senador Amaral Peixoto, que dispõe sobre a 
recondução de membros do Conselho Federai de 
Cultura: 

-Projeto de Lei do Senado n' 18/85, de autoria -
do Sr. Senador Nelson Cãrneiro, que inclui o nlaridO 
como dependente da segurada. 

1.2.2- Comunicações 

De Srs. Senadores que se afastarão do exerclclo do 
mandato para assumirem funções de Ministros de 
Estaclo. 

1.2.3- Comunicações da PresidênCia' 

- Recebimento da Complementação das docu
meniações necessárias às tramitações dos Ofícios n"'s 
s/3 a sfS, de 1985, do Sr. Governador do Estado de 
Santa Catarina, em que solicita autorização do Sena
do Federai a fim de que aquele Estado possa realizar 
operações de empréstimOs externos para os fin~ que 
especifica. - - -" 

-Recebimento do Oficio n'~' Sf10J85 (ri"' f68/85- , 
GC, na origem), dO Sr~ Governador do ESt~4o~ do_ 

_~Maranhão; em-que-solleira- ãUTOriZàÇãodo Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar 
operação de empréstiriió externo, no valor de y.ss 
55,000,000.00 para o fim que especifica~- . · ' 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem 
às Comissões criadas pelas Resoluções n'~'s I_ e 2, de 
1985. ----· 

-Recebimento do Oficio n'~ s/11/85 (n' 61/85, na -
origem\. do Sr. Governador do Estado di Paiaíba, 

·SUMÁRIO 

enÍ -que solicita autorizãção do Senado Federal a fim 
de que aquele Estado possa realizar operação de em
prêstimo externo no valor de USS 13U,OOO,OOO".OO 
para o fim que especifica. 

1.1.4- Discursos do Expediente 

_SENADOR MARTINS FILHO_. Perspectivas al
vissareiras de mudanças políticas e institucionais na 
vida do País, com o advento do Governo Tancr~o 
Neves. 

SENADOR JOS~ SARNEY- Encaminhaltdo 
à Mesa projeto de tei dispondo sobre a cultura brasi
leira. Apresentando à Casa suas despedidas, no mo

_mento em que se afasta do mandato legislativo para 
ocupar a Více-Presidência da República. 

t.2.5 - Comunicatão da Presidência 

Pr~sença na Casa de membros do Parlamento 
Latin-o-americano e concessão da palavi-a ao Senado-r 
'Jelson Carneiro para saudá-los em nome do Senado. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 

ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às_ 18 h~ra e 30 minutos, coni Ordem do Dia 
q~e designa. 

1.2.7- Discursos do~ ~pediente (continuacão) 

SENADOR PEDRO SIMON -como Líder -
Instalação da Nova República. Apresentando à Casa 
SUas despedidas no momento em que se afa~ta para 
asSUrTIIrO Min"istériÓ da Agricultura. 

sENADOR AÚJYS!O CHAVES- como Lfder 
- .. RealizaçOes do Governo do Presidente João Fi
gueiredo .. Desejando sucesso ao Governo que se iJ]i
cia· e. ao~s Seriadorçs que se afastam da Casa Para as
sumir cargos no Executivo. 

1.2.8- Comunicação 

_ DO ~Sr. Senador José Sarney, que assumirá, ama-
nhã, dia 15--de março; o cargo de Vice-Presidente da 
República 

1.2.9- Requerimento 

N"' 27f85, dos Srs. Senadores Gastão MOller e 
Virgílio Távora, solicitando· que não seja realizada 
sessão do Senado do dia I 5 de março de 1985, nem 
haja expediente em sua Secretaria. Aprovado. 

1.2.10- Comunicação da Presidência 

Recebimento do Oficio n~" s/12/85, do Sr. Gover
nador do Estado do Piauf, em que solicita autori
zação do Senado Federal a fim de que aquele Es_tado 
possa realizar operação de empréstiino externo, no 
valor de US$ 60,000,000.00. "para o fim que especifica, 

13- ORDEM DO DIA 

-Projeto dC Lei da Câmara n'~' 117/84 (n' 
1.208/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos no Quadro Permanenteda Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 11' Região 
e dá outras providências .. (Em regíme de urgênciaY. 
Aprovado. Â sanção. 

- P_rojeto de Lei da Câmara n~> 251/83 (n"' 15/83, 
-nã"- Casa de origem). que exclui o Município de Ca-
noas da r~lação dos municípios declarados área de 
segurança nacional. Aprovad~. Ã sanção. 
'·=.....:. R.Cqtierimento n' 4f85, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n~> 218(84-
Complementar, que cria o Estado do Tocantins e de
termina outras providências. VotAção adiada por fal
ta de quorum? após usarem da palavra os Srs. Aloysio 
Chaves e Mauro- Borges. 

-Requerimento n' .10/85, solicitando~ urgência 
para o Projeto de_ Lei -da Câmara n~>· 281/83-
Complementar, que dispõe sobre a concessão do be-
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do 'Senado Federal 

NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

nefício auxilio-doença ao trabalhador rural_. Votaçlo 
adiada P,Or falta de quorum. 

-Requerimento n'~ 15/85, solicitando a consti
tuição de Comissão Parl_amentar de Inquérito desti
nada a investigar os fatos que colocaram em risco o 
controle acionârio, pela União, da Companhia Vale 
do Rio Doce. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 2'N81, que dispõe 
sobre enquadramento de professores colaboradores e 
auxiliares de ensino e dã outras providências._ VoR 
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do S~ado n"' 26/79, que acres~ 
centa parágrafo ao Art. 5l7 da Coosoliçlaç_ão_das 
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo-
nun, 

-Projeto de Lei do Senado n9 45/79, que acres
centa e modifica a iedação de disposiPvo da Lei n~' 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia 
do _Tempo de Serviço). Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 2/80, que dispõe 
sobre a escolha e a nomeação dos dirigenteS das Fun
dações de Ensino Superior. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 18/80, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico. (Api"eCiaÇão 
preliminar da Constitucionalidade). Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Proje-to de Lei do Senado nl' 51/80, "que revoga 
o Decreto-lei nt 1.284, de 28 _de agosto de 1973, que 
declarou o Município de Anápolis de interesse da Se
gurança Nacional, e dá outras providências. (Apre
ciação preliminar da Constitucionalidade). Discussão 
sobrestada por falta de quorum, para votação do Re
querimento n~' 12/85. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 320/80, que- revOga 
a Lei n<? 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a 
situação jurídica do estrangeiro no Bras_il, cria o Cori
selho Nacional de Imigração e dá outxas providên
cias. (Apreciação prelimiriar da juridicidade). Discus
sio encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ÁLVARO DIAS- Proposta para mi
nimização dos custos de operação do$. tran_sportes co
letivos. 
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SENADOR NELSON CARNEIRO~-_Equacio_na
mento de problemas de interesse dos inativos e do 
funcionalismo em geral. 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Conside
rações sobre relatório apresentado pelo Professor 
J oào Felício SCá.rdua, da Fundação de AssistênCia ao 
Estudante- FAE, relativo ao anó de 1984. 

SENADOR ALBANO FRANCO- Inauguração 
do complexo industrial de Taquari-Vassouras. Ne
cessidade urgente da construção do porto de Sergipe. 

SENADOR CARLOS ALBERTO - Decisâo do 
TFR restabelecendo o principio da equivalência sala
rial nas prestaçõ_es dos mutuários do BNH. 

SENADOR HELV[D/0 NUNES- Atuação do 
Dr. Eduardo de Castro Neiva à frente da Vice
Presidência de Relações Internacionais do Banco do 
Brasil. 

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

2- ATA DA 14> SESSÃO, EM 14 DE MARÇO 
DE 1985 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~' 19, de 1985~ 

Complementar, de autoria do Sr. Senador O_dacir 
Soares, que cria o Estado de Brasilia, e dá outras pro
vidências. 

2.2.2- Requerimentos 

- N" 28/85, de autoria do Sr. Senador. Nelson 
Carneiro e outros Srs. Senadores, requerendo urgên
cia, nos tennos do art. 371, alíena b do Regimento ln
temo, para o Projeto de lei do Senado n' 139/84, 
que revoga o Decreto-lei n' 1.541, de 14 de abril de 
1977. (Lei das Sublegendas). 

- N~' 29/85, de autoria do Sr. Senador Carlos 
Chiarelli e outros Srs. Senadores, requerendo urgên
cia, nos termos do art. 371, alfnea b do Regimento ln
temo, para ·a Projeto de Lei do Senado nl' 14/79. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- -Projeto de -Lei do Senado n~' 212/81, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a compe
tência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar 
dissfdios oriundos das relações de trabalho entre tra
balhadores avulsose e seus tomadores de serviço. 
Aprovado em primeirci turno. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 147 f82, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que isenta de qualquer 
tributação os proventos da aposentadoria e dã outras 
providências. Aprovado em primeiro turno. _ 

2.4- MATf:RIAS APRECIADAS APóS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~' 139}84, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~' 28/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co
missão c_ompetente. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 14/79, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~' 29/85, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co
missão competente. A Câmara dos Deputados. 

2.5.- DISCURSO APÚS A O ROEM DO OlA 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Conside
rações sobre a eleição e posse do Engenheiro Edwal

- do Cardoso Botto de Barros no cargo de Diretor
Geral da União Postal Universal- UPU. 

2.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚX!MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES-
SÃO ANTEiÜOR . . 

Dos Srs. Virgílio Tâvora e Roberto Campos, pro~ 
feridos na sessão de 13-3-85. 

Do Sr. Virgílio Tãvora, proferido na sessão de 13-
3·85. 

4-ATA DE REUNIÃO DA MESA DO SENA-
DO FEDERAL 

5-ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 
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Ata da 13\l Sessão, em 14 de marco de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Martins Filho 

ÀS 14 HOJi.AS E 30 MlNUfdS, A.ÔfÃM-SE ftRE-c 
SENTES· os SRS. SENADO!I.ES: -. 

Jorge Jo::.alume - Mário Maia - Fábio Lucena_
Odacir SOareS- Aloysio Chaves -Gabriel Hermes~ 
Hélio Gueiros- JOsé Sarney- Álberto Silva- Helvf. 
dia Nunes- João Lobo -José Lins- Virgflio Távora 
-- Clrlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho 
- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha -Milton 
Cabral --Cid .Sªmpaio -- Luiz Cavalcante- Lourival 
Batista- Passos Pôrto ~Jutahy Magalhães- Loman
to Júniof-- Luiz Viana- João Calmon -José lgnácio 
Ferreira - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro ~AI~ 
fredo.Campos- Fernando He-nrique Cardoso·;_ Severo 
Gomes- Benedito Ferreira -=Mauro-a·arges- Gastão 
MUller- José Fragelli - Marcelo Miranda-;;- Salda~ 
nha Derzi- Álvaro.D'ias -Jorge Bornhausen- Car~ 
los Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Jtsta de pre
sença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimen-taf, declafo ab-erta a sissão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos ~ossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos_pelo Sr. 

19-Secretário. 
São li'doi os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I7, DE I9S5 

Dispõe sobre a recondii~ão de membros do Conse
lho Federal de Cultura. 

O parágrafo 39 do Decreto n974.583, de 20-9-74;;~0-
dificado pelo_ Decreto n_9 85:881 d~ 84-_?l e pelo Decreto 
n9 88.146 de 3-3-83, pãsS1Ca ter i segUinte redação: - -

"De dois em dois anos Cessará O mandato de um 
terço dos membros do Consélho, perfniiida a recon-
dução". -

Justificativa 

Quando da criação do Conselho Federal de CUltura
cuidou o Governo de nele reunir personalidades eminen
tes da cultura brasileira, buscando que colaborassem 
com o Executivo- na formulação e ac_ompanhamento da 
política cultural do País. Esta é a principal razão pela 
qual se reuniu neste Conselho personilidades representa
tivas nas áreas das artes, letras e ciências humanas. 

A idêia dos _criadores foi a de permitir recondução, so
mente por uma só vez, dos seus componentes, conforme 
prescrevia o § 2" do Decreto-Lei n" 74: 

"§ 29 De dois em dois anos cessará o man-dato 
de um terço dos membros do Conselho, permitida a 
recondução por uma só vez ~ .. _ . , .. ~ ~ . ~· ~·· ·- ..__ .--. 

Posteriormente, considerou-se que esta limitação leva
ria a que eminentes personalidades da cultura nacÍO[)al, 
por imposição da lei, ficassem impossibilitadas de cOm
por o Conselho Federal de Cultura, para sanar esta difi
culdade o§ 39 do Decreto nl' 74.583, de 20~9-74 definiu: 

"§ 3'~' De dois em dois anos cessará o mãndato 
de um terço dos membros do Conselho, permitida a 
recondução". 

Reconhecia-se, poiS, a necessidade de evitar empeci
lhos legais, de qualquer ordem, à recondução de canse· 
lbeiros. - -

Posted ;,;;_ent~tQ De~~eto n9 85.881, d~ 8-4-81, tornou 
a áiarTffipedíin6iltcis -ao definÚ' em seU artigo J9: 

~~Art. 19 .E: vedada a recondução de membro de 
Conselho Federal de Cultura que haja exercido dois 
mandatos completos e consecutivos." 

Verificou-sr tempos depois, a imvossibilidade de se 
manter o rigõr desta legislação, procurando~se dimir:!l,lf-_ 
la-com o D creto_n9 88.146 de 3-3-83, qUe agreg<?U a_o ar
tigo acim-a oÍ se&Ointe parâgrafo: - - - . 

"'Parágrafo óniCo. -Em casós excepcionais, devi~ 
damente justíii"cados pelo MinistrO -âa Educação. e 
CDJtura, poderão ser reconduzidos Conse!fleirós_ 

- - Que fia]ã:m exercido dois m~ndatos conípletos e _con
secUtivos, tendo, neste caso, o novo ma~dato a du
ração de três anos.,. 

A experiência vem- demonstrando, portanto, q':le por 
não. serem tão numerosos os quadros daqueles capazes 
q~ cpmporem o Conselho Federal de Cultura, considera
se conveniente reduzir as exigênCias para recondução dos 
seus merhbros. Razão pela qual a apreselltação desta mi
nha propOsição. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1985. ~Amaral Pei
xoto 

LEGISLAÇÃO >óf ADA 

DECRETÇJ-LEI N' 74- OE 21 OE NOVEMBRO 
DE 1966 

-Cria-O l:.O.tisdho ,Federal de Ct!Hu_ra e_dã .outra~ 
· - -providências. 
Art. 19·:-o_Consilh"o Fedêral-de CÚltura ·s-erâ cOnsti

tuído por vinte e quatro membros nomeados pelo Presi
dente da República, por seis anos, dentre pers"<?nalidades 
eminentes da cultura brasileira e reconhecida idoneida
de.(*) 

§ }9 Na escolha dos membrú., ..lu .:::.unseltio; o Presi
dente da República levarâ em consideração a necessida
de de nele serem devidamente representadas as diversas 
artes, as letras e as ciências humanas. 

o § 2' De dois em dois anos cessará o mandato de um 
terço dos membros do Conselho, permitida a recon
dução- por uma só vez. Aci ser constituido o CÓnselho, 
um terço de seus membros terã niandato, apenas, de dois 
anos e um terço de quatro anos. 

DECRETO N' 74.581 - DE 20 DE SETEMBRO DE 
1974 

Dli nova reda!;"ào aO artigo )9 dop D~creto-lei n9 74, 
de 21 de novembro de 1966, que cria o Co~lh9 Fede
mi de--cultura. 

Art. }9 O Conselho Federal de Cultura será consti
tuído por 26 (vinte e seis) membros, sendo: 

a) 24 (vinte e quatro) membros nomeados pelo Presi
dente da República, por 6 (seis) anos, dentre personali
dades eminentes da cultura brasileira e de recQnheciC: .... 
idoneidades; 

b} 2 (dois) membros natos, sem mandato prefixado, 
que serão Diretor-Geral do Departam_ento_ de Assuntos 
Culturais e o Diretor do Instituto Nacional do Livro. 

§ ]9 Na escolh<~:dos membros do Conselho o Pr_esi
denie da República-levará em consideração a necessida-

de _de nele,serem devj_damcmte representadas as diversas 
artes, ietr~s e ciências humanas; 

§ 2<t Na hipótese- de o Diretor-Geral do Departa
mento de Assuntos Culturais ou ·o Diretor do Inst tuto 
Nacional do Livro sefem membros do Conselho Federal 
de Cultura, nomeados nos termos da alínea "a" deste ar
tigo, o Ministro da Educação e Cultura designará substi
tutos enquanto permanecerem os titulares na direção dos 
referidos órgãos. 

§ 39 De dois eln dois anos cessará o mandato de um 
terço dos mem bras do Conselho, permitida a recon-
dução. -

DECRETO N• 85.8Sl, DE 8 DE ABRIL DE 1981 

_l)ispõe sobre a recondução de membro do ConSe
lho Federal de Cultura. 

Art. l9 ~vedada a recondução de'membro do Con
selho Federal de Cultura que haja exercido dois manda
tos completos e consecutivos. 

DECRETO N• 88.146, DE 3 DE MARÇO OE 1983 

~Itera o Decreto n9 85.881, de 8 de abril de 1981, 
que dispõe sobre a recondução de membro do Conse
lho Federal de Cultura. 

Aft.--19 Fica aCrescido~ao artigo )9 c:j.o-Dec~eto_n9 
85.881; âê·8_de- aliril de 1981, que dispõe Sobre a recorl
duÇ8.o-de membr9 do Conseiho Federal de Cultura, o se. 
guilg~_p_arágrafo" único: 

.,-Art. ]9 

. Pará~:afo ú~ico. Em casos excepcionais, devida
mente justificados pelo Ministro da Educação e 
Culfuia; Podefãõ ser reconduzidos Conselheiros 
que hajam éxêrcidÔ dois mandatos completos e con

-SecUtivos~ tênâo, neste Caso, o novo mandato a du
ração de três anos." 

(Às CoinisSões-de Con.itiiuiçào e Justiça e de Edu
cação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 18, DE I985 

Inclui o marif;lo comp dependente da segurada. 

O Congre~so NaC-ional-decreta: 
Art. f9 O item I do art. II da Lei n' 3.807, de 1960, 

· com a redação que lhe foi dada pelo art. J9 da Lei n9 
.890, de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"I- a esposa, o marido, a companhei~a, manti
da-há inàiS- de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer 
condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, 
e- as filhas solteiras de -qualquer condição menores 
de ii (vinte e um) anos ou inválidas." 

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
p-UbiiCaCão. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçi_o 

Hoje em dia, marido e mulher trabalham para a ma· 
nu tenção do lar e~contribuem para o INAMPS, como se
gurados. A exclusão do marido como dependente da mu
lher é resíduo_de uma época transposta, de uma pretensa 
superioridade masculina. 
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O projeto atende, assim, a uma tC:alidade, a que será 
sensível o Congresso N aciol'!al. 

Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fe
deral, r~ebeu o seguinte Parecer: 

PARECER No 1.363, DE 1981 

Da Comissio de Constituiçio e Justiça. Sobre o 
Projeto de Lei do Senado 11'1331, de 1979, que "inclui 
o marido como dependente da segurada". 

Relator: Senador Raimundo Parente 
De aütoria do ilustre Senador Nelson Carneirõ~-_o -pra· 

jeto sob exame visa a possibilitar a incl~são do marido 
como dependente da segurada. 

2. Na justificação, após observar que hoje em dia 
marido e mulher contribuem para o INAMPS como se
gurados, salienta que não mais se justifica a exclusão do 
marido como dependente da mulher. 

3. Na verdade, a questão não se hã de situar no terre
no da superioridade, ou não, de um sexo sobre o outro. 
Se fOrmos perscrutar atentamente as características 
fisico-psíquicas do homem e da mulher, tais como os fez 
o Criador, vemos que os sexos Silo complementares. O 
homem é superior nas caracteristicãs que lhe silo pró
prias para a vocação de liderança- força tisica, aptidão 
e inclinação para o mando - c a ·mulher é superior nas 
características correspondentes à sua missão de compa
nheira e de mãe - ternura. intuição, afetividade. 

3.1. Dos pontos de vista jurldico-.constitucional e 
técnico-regimental, nada hã a objetar na proposição. 

3.2. Assinale-se, ademais, que a possibilidade de o 
marido ser colocado como dependente resulta do dever 
de assistência m6tua e também do regime de bens quase 
gcneralizadamente preferido entre nós, que é o da comu
nhão universal. 

E se a legislação jâ_ beneficia a. companheira, por que 
não beneficiar -o CônjUge do sexo masculi,no. 

4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, 
por constitucional, juridico, regimental e conf~rmc à boa 
técnica legislativa. 

Sala das ComiSsões, 28 de novembro de 1979.-:- Hen
rique de La Rocque. Presidente Raimundo Parente, Rela
tor Aderbal Jurema - Bernardino Viana- Lenoir Var
gas- Amaral Furlan- Murilo Badar6- Moacyr Dalla 
- Almir Pinto. 

Sala das Sessões, 14 de_março de 1985~- Nelson Car
neiro 

(Às ComissõeS-de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social.) _ 

O Sr. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe· 
tentes. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
I t-Secretârio. 

São lidas as seguintes 
Em 14 de março de 1985 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em 

obediência ao ·disposto no- 8rt. 43, alfnea .. b" do Regi
mento Interno, que a partir de 15 de março do corrente 
ano, me afastarei do exercício do mandato de Senador 
pelo Estado do Rio Grande do Sul a_fim de, nos termos 
do art. 36 da Constituição, assumir a função, para a qual 
fui nomeado, de Ministro de Estado da Agricultura. 

Atenciosas Saudações, - Pedro Simon, Senador. 
Brasfiia, 14 de março de 1985. 

Senhor Presidente: _ _ __ _ 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em 

obediência ao disposto no artigo 43, alínea "B" do Regi
mento Interno, que a partir de 15 de març-o de 1985 me 
afasto do exercício do mandato de Senador pelo Estado 
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de Pernambuco; a fim de, nos termos do artigo-36 da 
ConstituiÇão, assunlir a função de Ministro de Estado da 
Educação· e Cultura. 

Cordiais saudações, -·-Senador Marco Maclel. 
ll;m, 14 de março de 1985. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em 

obediência ao disposto no art. 43. alínea .. 8" do Regi
mento Interno, que, a partir de 15/03/85 me afastarei do 
exercício do mandato de Senador pelo Estado do Para
ná, a fim de, nos termos do art. 36 da Constituição, assu
mir a fuitção, para a (julil fui nomeãdo, de MinistrO de 

- Est-ado dos Transportes. 
Atenciosas saudações, - Affonso Camargo. 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ....::o expedieilte 
lido vai à publicação. 

A Presidência tomarã as providêncfas necessárias no 
sentido da convocação dos suplentes. 

Ci SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Na sessão or· 
dinária do dia )v do corrente, foram lidos os Oficias n's 
Sf3 a S/5, de 1985, do Governo do Estado de Santa Ca
tarirla. soliCitan-do, nos iennos do ítem IV do artigo 42 
da ConstitUição, autorização do _Senado Federal a fim de 
que aquele Estado possa realizar operações de empréstiM 
mo externo para os fins que especifica. 

As matérias -ficaram aguardando, na Secretaria"-'Geral 
da Mesa, a çomplementação dos documentos neces
sárioS.-

Tendo a presidência recebido os referidos documen
tos, despachará as matériaS às Comissões de Finan-ças-e 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- A Presidência 
recebeu, do Governador do Estado _do Maranhão, o ofi
ciO -n9 ·sjlo, de 1985(n'i' 168/85-_GC. ria otigein), solici
tal_ldo, ngs termos do item IV do _!:lrtigo 42 da Consti-
ttiiCão;- -autÕrização do Senado FCderal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ex
tCrno, no valor de USS 55,000,000. (cin quenta e cinco 
tni1hões de dólaies american~s)~ pa_ra o fim qUe especifi
ca. 

A matéria será despachada às Comissões de Fio-atiÇa-s 
e de Cóns_títuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Tendo sido 
criada, através da Resolução n'i' 1, de 1985, COmissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregulari
dades no transporte marítimo brasileiro e estaleiros na
cionais, a Presidência, de acordo com as indicações das 
Lideranças, designa, para integrar a referida Comissão, 
os Senhores Sena4Qres; 

Pelo Partido Democrâtico Sqcial ,- tit1,1larel;: Virgílio 
Távora, Alexandre Costa e Benedito Ferreira. Suplentes; 
Gabriel Hennes e Altevir_ Leal. 

Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- titulares: Álvaro Dias e Alfredo Caffipos, SupleD.tes~ 
Martins Filho e Marcelo Miranda. 

Pelo Partido da Frente Lib!:ral- titulares: José Lins e 
Eunice N_Ii_ch_~~· S~plente:Ade~bal Jurema. 

O ·SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - tendo sido 
criada, através da Resolução n92, de 1985, Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e anali
sar as causas que determinaram a intervenção no Banco 

--sul (!rasileirã S.A. ~no Banco Habitasul, a Presidência, 
de acordo com as indicações -das Lidc~:anças, designa, 
para integrar a referida comisSão", os-Senhores Senado
res: 

Pelo Partido Democrático SOcial - titulares: Octávio 
___ Cardoso, Lenoir Vargas e Jorge Kalume. Suplentes: 

João Castelo_ e Odacir SOares. -
PeJO- Pa:rüdo- dO _MovimentO DenlOCrático Bfasíleiro 

- titulares: Jai~n Barreto e Pedro Simon. Suplentes: 
Mauro Borges e Gastão MUller. 

Março de 1985 

Pelo Partido da Frente Liberal - titulare$: Carlos 
Chiarelli e João Lobo. Suplente: Carlos Lyra. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)'- A Presidência 
recebeu, do GoVernador do Estado da Paraíba, o Oficio 
n'i' Sfll, de 1985 (nt061/85, na origem), solicitando, nos 
termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autori
zação do Senado Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de emprêstimo externo no valor 
de Us$ 130.000~000,00 (cento_ e trinta milhões de dóla
res), para o fim que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Frage!li) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palav.ra ao nobre Senador Mário Maia.(

Pausa.} 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILI{O (PDS-RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia mesmo em que o Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro ~ PMDB, às fileira·s do -qual hoje 
me integro com honra e orgulho, reunia-se em memorá
vel convenção nacional, para indicar candidato à Presi
dên~a da República, o nome insiS;ne de Tancredo de Al
meida Neves, proclamei, à vista de toda a Nação brasi
leira: 

"Está, hoje, aqui. lançada minha sorte com a do 
PMDB. Contem comigo Presidente Tancredo Neves e 
vice-Presidente José Sarney." 

Se evocava naquela oportunidade as palavras de Cé
sar, às margens do Rubicon, em meu espírito não cor
riam, por certo, as mesmas motivações do grande impe
rador. 

Não vinha eu acompanhado de legiões. Assumia um 
gesto quase que isolado, saindo do PDS para ingressar 
no PMDB, fofa do abrigo de qualquer grupo. de qual
quer esquema, de qualquer acordo, depois de ter votado 
na candidatura vitoriosa da convenção do meu partido 
de então, como ficou de domínio público. 

Não começara, ainda, a fase das adesões em massa e a 
candidatura Tancredo Neves, em lançamento. era um 
risco político a Se correr. 

Ao contrãrió de que a Júlio C~ar, a 'Gália me fora ad
versa. 

Perseguido em cada canto em meu Estado - o Rio 
Grande do Norte-, defendendo quixotescamente, den
tro de um PDS mouco, eleições diretas à Presidência da 
República, vendo denegadas as reivindica~es mais sim
ples nos Ministérios da República onde meu Partido de 
então governava, fizera desta Tribuna, alguns dias antes, 
a denúncia do PDS e dele me colo-cara fora. 

- Não saíã~ tariihê:nl, como saíra César, para fundar um 
império. -

Juntava, então, minhas decepções e descrenças para 
gritar um enfãtico basta a uma política sem vocação do 
poder e a um poder sem vocaçã_o política, que na eterna' 
mesmisse.de seus incongruentes vaivéns foi estiolando a 
confianÇa do povo exaurindo a paciência da Nação. 

Lançava, -pois, minha sorte com a proposta de mu
dança, que na frase lapidar do Presidente Tancredo Ne
ves teria de se consubstanciar na proclamação de uma 
Nova República. 

Hoje, às vésperas da posse de Sua Excelência, o Presi
dente da Nova República, achei oportuno voltar à tribu
na do 'Senado para reiterar miO.ha crença na mudança e 
minha arraigada esperança de que não haverá mais ne
cessidade de mudar minha crença. 

''Nilo se deve_guardar vinho novo em odres velhos"; 
ensinam a-s_ escritUras4 ••para Oào ocotrer que se rompen
do os odr~?S venha a se derramar o vinho." 
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Deve. pois, a Nova República criar seu próprio conti
nente jurídico-institucional para não fugir à advertêncla 
evangélica. 

Creio, assim, que as mudanÇas esperadas encontrarão 
seu desaguadouro maior na Assembléia Nacional Cons
tituinte com a qual se comprometeu Sua Excelência. 

Antes, porém, dessa culminância do processo de mu- _ 
dança institucional do_ País, há,inúmeras mCd.idas que se 
impõem urgentes, para removermos os entulhos dq auto
ritarismo, como costuma dizer Sua Excelência o Presi
dente Tancredo Neves. 

Uma destas medidas são eleições: há muito entulho de 
ditadura por aí, como nomeaÇão de prefeitos na:s: capi
tais, nas estâncias hidrominerais e nos municípios consi
derados de segurança nacional, que precisa ir imediata
mente para o Hxo da história, ainda nestes albores pri~ 
meiros da Nova Repiíblica. 

Cheguemos à Constituinte com todas as comunas bra
sileiras governadas por autoridades eleitas, sagradas em 
urnas limpas. 

Há os que aconselharão atitude diversa. Os argumen
tos serão os mesmos, com as mesmas falácias, como os 
utilizados para justificar a nomeação .dos governadores e 
dos Presidentes da República, como se fazia na fase mais 
negra de nossa história recente. 

Há, também, os que engrossarão os Clamores por essas 
eleições. não porque nelas acreditem, pois sempre se ce
varam nas artes canhestras do autoritarismo em proveito 
próprio, mas porque espera, com isso, criar dificuldades 
políticas aO Presidente Tancredo Neves. 

Não será, porém, pelo receio de fazer o jogo dos ino
centes úteis, que deixarei de lutar pe~os anseios democrá
ticos do povo brasileiro, que tem h-oje, n-aS eleições, mui
to mais do-que um mecanismo do ex:erclciO Político: tem 
nelas o próprio símbolo da liberdade dvica quC-pretende 
conquistar com a Nova República. 

Eleições di retas jâ, para os prefeitOs de capitais, das._es-_ 
tâncias hidromirierais e dos municípiós em áreas de segll
rança nacional é uma esperança do povo em seu novo 
Governo, por incômodo que isso possa ser a quem quer 
que seja. Deferido-as, por isso. Cofio itilperativo destes 
tempos de mudança. 

Não se pode, todavia, realizar eleições com a legis
lação eleitoral e partidária qUe aí Cstã, fabricada sob me
dida para garantir o poder- das oligarquias regionais e 
manter a classe polítiCa acangalhada a um pOder central 
discricionãrio e 3ntipopUiar, qÜe a -NOva -R.epíibiica CO· 

meçou a banir antes mesmo da posse do Excelentíssimo 
Senhor Presidente Tancredo Neves. 

Que são as sublegendas senão um mecanismo matrei8 

ro, para divídii entre donatários vitalícios, capitanias he
reditárias do poder, metendo no mesmo balaio gatos de 
espécies várias, que apenas têm em comum o insaciável 
apetite de continuar maiidando? 

Este não é o espírito 'da Nova República! 
Não queremos ·partidos fonnados por_ homens cuja 

motivação básica seja empolgar o poder a qualquer cus
to, sob qualquer acordo, a despeito de qualquer__i~éia. 
Queremos sim, partidos políticos formados por homens 
de crenças comuns, que lutem pelo poder em razão das 
idéias que os empolgam e somente cometam acordos em 
torno da construção de grandes ideais, como o ~ o sonho 
da Nova República, hoje acalent3.do no coração de to
dos os brasileiros. 

Sublegenda é antítese de partido. b. mera acomodação 
fisiológica para a manutenção do- poder. 

Na mesma linha se encontram a vinculação de votos e 
a fidelidade partidária. 

O Sr. Gastio Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO- Ouço V. Ex.•, cOm muito 
prazer. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Martins Filho. o pro
nunciamento de V. Ex• é séiiCI, iffiportante e dentro da Ii-

nha per:(eÍt"!:_mente_~nquadrada_dos princípios e das aspi
rações do povO br~sileiro_e representado, no momento. 
pelQ_f_~DELV. ,Px• gM_q_ue_, ontem, (o i instalada a Co
miSsão Interpartidária para elaborar n_ova legisla~q. 

eleitora_i" para o País: nova ·p~oPosta d_e pequenas refor
mas constitucionais dê-emergência, que têm Como_ objeti
vo principal, alé:ffide reformar t~do para o enq~adra;r 
-dentro do_ princípio, um dos princípios da Nova Re
pública que se jnstal_a_ amanhã, _tam~ém proporcionar 
meios lçgais Pãn1 qu~ s~ possa displltar _ as eleições Qos 
prefeil6s das c3Pitaís, dos prefeitos das chamadas ãrcas 
dç segurança nacional e_ das estaçõ~_ hidrominerais. Eu, 
p-or exempiQ_, fui designado pelo relator para dar parecer, 
relatar filiação partidária. Procurei imediatamente to
mar providências no sentido de obter todo o material re
firente aO assUnto de filiação partidária para que possa. 
na p!6xinla reunião, d~r um parecer sobre esse proble
ma-, que é tambêm importante pai-a que possa haveres
sas eleições neste ano, com as eleições já em 85, que se 
preconilain para 15 de novembro~ Pa_rabéns pelo seu dis
cuTso, poTQue V-. Ex• representa neste momento, o pen-:: 
s3J!1ento ~e to~ o~_ nó~ _ 

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço o aparte de V. 
Ex• e fico_ feliz~ receber a solidariedade de um membro 
do meu jjartído, que no momento ocupa a sua Lide
rança. 

Mas, creio, nobre Senador Gastão Müller, que nc:ssa 
arrancada de todos nós, homens públicos, que queremos 
um Brasil limpo de todas as __ mazelas do passado, não de
verá haver barreiras partidárias para impedir a purifi
cação da nossa legislação eleitoral, para que aqueles que 
virão, rio futuro, ~cupar as cadeiras do Senado e da Câ
ma!a dos Dep~ÍadOs,_ po~s~, r~lmente, ser autêntipos 
representantes dO p()vo_Q~asiJeiro e não aquilo que, hoje, 
repii.s(mtam aqueles q~e o_cupam cargos executivos, elei~ 
tos através da fraude e da corrupção que todos conhece~ 

-mos~ Fui Prefeito, durante nove anos, numa pequena co
muna_ n?_ interior d_o_ Jj-l~u_ querido Rio Gr~nde dil'Norte 
e -sei como_ se manip-ulam-eielçõ~s ~unic!p3is, apesar de 
nuriCil tei,-na 'minha v-ida pÓblica, usado a fraude, o po
der económico ou qualquer outro poder que pudesse in
fluenciar o resultado das eleições. Precisamos impedir 
que esta legislação que aí eStá possa trazer, para o Sena
dO e para a Câmara dos Deputados, aqueles que não re
P~_entarTI as asptraçõ~, ~S apsç!Qs e a vQntade 9-o povo 
brasiléiro-. -

O Sr. c.ilos Alberto- PelliJit_~ _V. ax' um _aparte? 

O SR. MARTINS FlLHO - Pois não. Ouço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex', meu ilustre conterrâ
neo Carlos Alberto. 

O Sr. Ca:rlos Alberto- Nobre Senador MartinS Filho, 
sabe V. Ex• que sou profundo admirador do seu talento, 
do seu trabalho, da sua capacidade de difundir e de rei
vindicar tudo para o seu Estado, ou seja, para o nosso 
pequeno Rio Grande do Norte. V. Ex• tem _mantido nes
~ Ca_sa uma característica das mais importantes, por ser 
um homem convicto das coisas da sua província, da sua 
cidade, da sua região, e tem sido aqui um autêntico 

- porta-voz, muito especialmente da região oeste do Rio 
Grande do Norte. V. Ex•, hoje, profere discur59 político 
qú2tnerece uma abordagem, uma análise, uma reflexão 
em tomo dele. porque começa a analisar e a fazer refle
xões em torno do futuro Governo que se vai insta~ar 
amanhã, já estigmatizaôo ~orno. "G<>_verp.o da Nova Re
pública". Mas, Senador-Martins Filho, gostaria de fazer 
algumas advertências a V. Ex• em torno do que podere
mos __ busca~, no futuro, qu_~49 V._&! fala das propos
tas, dÓs pro8ra~as de goveiiio e -também alinha, dentro 

-de tudo isso, uma·revisão no Colégio Eleitoral, vamos di
zer, o Colégio que nos elege, que é o povo. Estou de ple
no ã~ordo_ e sabe V. EX:• qtj.e __ nªQJP.~ atinge quando fala 
daQUeles qu-e chégãrrláqÕi sem ser representantes do po-

vo, que chegam pelas fraudes. Sabe V. Ex• que sou filho 
de um ferroviário aposentado do Rio Grande do Norte, 
que Saiu de -Verea.dOi, deputado estadual, deputa-do fede
ral e senador; cheguei aqui, graças a Deus, com humilda
de e, talvez, pelp meu trabalho -desculpem-me a imo
déstia -jun-to às bãses do Rio Grande do Norte. Con
cordo com V. Ex• em que devemos fazer uma revisão 
completa, para que possamos realmente legitimar aque
les que poderão ser, amanhã, os representantes do povo. 
Mas, é preciso que também façamos uma revisão em tor
no já de um futllro Governo que se vai instalar. Primei· 
ro,feu aqui não quero, não vou fazer e jamais terei a con
vicção de que serei um homem sectário de Oposição que 
viria aquTtão-somente fazer oposição por fazer. ou usar 
o radicalismo para tirar proveito de uma retórica dema· 
gógica, talveZ para conquistar espaço eleitoral ou con
quistar mais votos no meu Estado. Acho que vou fazer 
aqui uma oposição sêria, responsável e "buscar, atfavés 
desta oposição, os beneficias para que a Nação possa 
crescer e sair deste subdesenvolvimento em que fomos 
mergulhados pelos diversos problemas, os mais amplos. 
Acho que nós, dentro da Oposição ou do Governo, -
que já considero V. Ex• homem do Governo e eu da 
Oposição - devemos refletir em tomo das propostas fei
tas ao povo em praças públicas. Estou vendo agora os 
mutuários do BNH, e quero saber qual vai ser a posição 
da Bancada de V. Ex•, da Bancada do Governo que se 
vai instalar amanhã, no que diz respeito aos mutuários 
do BNH que conquistaram uma vitória junto à Justiça 
contra o BNH, ou seja, aqueles que lutaram durante 
anos e arios por conta de problemas de um sistema já fa. 
lido, que é o sistema do BNH. Outra, saber como vamo
nos posicionar em torno de eleições diretaS nas capitais. 
como vamo-:nos -~sicionar_ em tornO de eleições presi
denciais, como vamo~nos pÕsicionar em torno de maior 
liberdade à comunidade universitária, ou seja, devolver a 
autoridade, a autonomia universitária, isto ~. que Os rei
tores sejam escolhidos pela comunidade universitária. 
~ão propostas pelas qu~is acredito que V. Ex• va~ lutar. 
mas ê- preciso faÇamos unia 1-efl~ão em tomo disso. 
Quéro aqui parabenizar V. Ex• pelo brilhante discurso 
que profere e também pela maneira como coloca, já em 
tom de perspectivas de futuro, ao analisar e fazer abor
dagem em torno de uma revisão eleitoral, porque isto 8 
muito sério até para nós que esperamos conquistar mais 
uma vitória 'em 1986. Para que a conquistemos e para 
chegarmo·; ao governo do Rio Grande do_ Norte, em 
1986, vamos precisar realmente desta colaboração de V. 
Ex•, fazendo a revis_ã_Qno Colégio Eleitoral do nosso Es
tado. M!lito obrigado. 

O SR. MARTINS FILHO - Meu jovem Senador 
Carlos Alberto,_ quando falava V. Ex• e olhava eu a sua 
juventude, os seus cabelos negros, eu me recordava de 
urna sabedoria popular da minha região do oeste do Rio 
.G~ande do Norte, que di?:; ••se os velhos pudessem e os 
jovens sóubess~. o mundo seria diferente". 

~preciso, meu ilustre coestaduano, unamos as nossas 
forcas. É. difícil resolver O-problema habitacional doBra
sil, mas posso afirmar que o Governo Tancredo Neves 
não fará aquilo que a Revolução fez durante 21 longos 
anos~ Jremos buscar nas aspirações do povo, na sabedo
ria __ do povo e, acima de tudo. no bem-estar desse povo, 
as soluções que venham de maneira sâbia e condizentes 
com a situação em que o Presidente Tancredo Neves irá 
receber o Bra~il do Presidente João Figueiredo. Vis
lumbro. no meu Estado, que eu e V. Ex' estamos procu
rarído buscar os ·mesmos caminhos, os caminhos que 
procuram afastar da nossa comunidade, do nosso sofri
do Rio Grande do NÕlte, oligarquias que vêm infelici
tando o nosso Estado, contra as quais V. Ex• agora, com 
a sua_juvt-;ntude, com Q -~u prestigio junto às massas elei
torais do nosso Estado, estâ-se rebelando em boa hora, 
procurando unir a sua voz altaneira à nossa voz que 
aqui, solitariamente, durante quatro anos, procurou es
clarecer a opinião pública do nosso Estado para aquelas 
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.... :;.que precisamos afastar do noSso Rfri Grande do 
Norte. Precisamos írõ.-plantar no nosso Estado o gove~v~ 
no do povo, sem prepotência, sem O achfn-calne do põder 
económico e, acima de tudo, respeitando os direitos indi
viduais de cada cidadão norte-rio-grandense. 

Continuo no meu pronunciamento: 
Excrescências como- a stiblegenda -a Viõ.culação de vo

tos, a fidelidade partídãfia colnpülsói1a, e Outrás· tanras· 
que por aí estão, devem ser eliminadas sem demora. Que 
são as sublegendas senão um_q~.ccanismO rilafreii'O para 
dividir, entre donatários--vita(íciQs, capitãniãs heredi-
tárias -do poder, metendo no mesmo balaio gatos de es
péCies-'Várias, que apenas tem e·n1 Corfíu1n o insaciável 
apetite de continuar_manc;lando~ 

Este não é o espírito da Nova República. Não-quere
mo·s partidos formados por homens cuja motiv~ção bási
ca seja empolgar o Poder a qualquer custo, sob qualquer 
acordo, a despeito de qualquer idéia. Queren)OS, sitn:, 
partidos políticos formados por homens de crenças co
muns, que lutem pelo Poder em razão das idéias que os 
empolgam e somente cometem aco_rdos em torno -da 
construção de grandes ideais, como ê o sonho da Nova 
RepúbliCa hoje acalentada no coração de todos os brasi
leiros. Sublegenda é antítese de partido, é mera acomo
dação fisiológica para manutenção do Poder. Na mesma 
tinha se encontram a vinculação de votos e a fidelidade 
partidária. Vincular oS votos é impor ao povo ·que "Coin- -
pre nabos em saco;-para levar alguns bons, terá que cor
rer o risco de levar também alguns podres". Vot9 vincu-
lado vale para o eleitor apenas meio voto. A Nova Re
pública há de ser a República da cidadania plena e não 
da meía::Cídadania. - -

Fídelidade partidária é Um caso 1ípico de amor pof de
creto. Evoca o famoso-sloga:ri de um dos períodos mais 
negros que já viv-emos, o popular ''Ame-o ou deixe-o." 

O Sr. CitrlosAiberto- Pennite V. Ex• novamente um 
aparte? 

O SR. MARTINS FILHO -Corri muito pra-zC:r, 

O Sr. Carlos Alberto- Aproveitando, já que V. Ex~ 
fala em fidelidade partidária, me faz lembrar fidelidade 
conjugal. Realmente, a sociedade que hoje intera O mun
do foi levada, ou alguns segmentos que dela participãm, 
a promovera infidelídade conjUgal. E hoje nós temos, 
em nosso-País, partidos políticos formados no perfodo 
'dur_o, no período rígido. Com o advento do Governo 
João Figueiredo tivemos uma abertura política. Com 
esta abertura, foram criados novos partidos, se bem que 
de cima para baixo porque não tiveram liberdade para se 
formar com lideranças nem autonomia para que as lide
ranças populares pudessem, então, neles fincar as suas 
bandeiras e defender as mesmas bandeiras do povo por
que eles tinham, dentro do bojo da lei, coísas- absurdas 
que faziam com que o líder fiCasse impedido de partici
par de qualquer formação partidária, pelo medo de ficar 
num congelador no seu Estado, 'seu espaço político pa-ra 
fazer política. Esta, a grande verdade. Então, o adultério 
conjugal existe. Isto ninguém poderá jamais discutir. Ele 
é uma realidade. Mas existe hoje em voga neste País o 
adultério -ideológico, está eril voga-rio morileillo:Não é 
possível que estas leis partidárias que a[ estão, possam 
continuar vigorando, senão vão continuar os adultérios. 
É bom que a Nova República possa fazer este reparo, 
pa:ra que a classe política deixe de pratiCar o adultério 
ideológico. Por isto louv_o V. Ex• e acho que é necessário, 
mais do que nunca participarmos de uma reforma com
pleta para que se possa tii'af as -algemas que estão garro
teando os políticos brasileiros. Se V. Ex_f não se-afina_ 
dentro do PMDB, que tenha a liberdade de amanhã to
mar uma posição e assumir outro partido político e que
isto não seja censurado pela sociedade ou pelos segmen
tos sociais. Se amanhã eu entender que para mim, no Rio 
Grande do Norte, ê inviãvel o PDS, que eu possa pã:rtfcí-
oar de uma luta, como falou V. Ex~, a luta que todos nós 

_vamos ter que enfrentar no Rio Grande do No!'_te para 
banir de uma vez por todas as oligarquias que maniPu-
lam e engendram fórmulas, de todas as formas possíveis 
e imagináveis, _ _para se perpetuarem no poder. É neces
sário que eu particiPe de urria luta, mas é necessário que 
nesta luta não tenha algemas me garroteando. PÕr isto, 
_louvo a V. Ex• e, mais uma vêz, participo do seu discurso 
parn enaltecê-lo, para levar a minha palavra de congra
tulações pelo pronunCiamento que profere nesta tarde
V. Ex!-, que sempre foi um homem devotado às coisas de 
Umarizal; que defende com amor, muitas-vezes até" com 
liriSmO, as-cOiSas de Umarizal. ?yias V. Ex~ deferide, aci
ma de tudo, com autenticidade e hoje profere um discur
so político qtie merece uma reflexão de todos n~s, políti
cos, com assen~o nesta Casa. Parab~ns. 

O Sr. Benedito Fel;'reira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -_ Solic_itp ao 
nobre orador_não reçe;ber mais apartes porque_o_s_e_u _tem
po jã está_ para findar. 

O Sr. Benedito Ferreira - h para uma breve inter
venção. 

O SR. MARTINS FILHO - Sou um .cumpridor do 
~egirilerilQ__I~Í~r~o desta Casa, mas peço ãO-ilustre_Presi~ 
dente me conceda mais alguns minutos para concluir es~te' 
pronunciamento, que é brotado_do coração e diz_ muito a 
respeito das minhas idéias e do meu pensamento; apenas 
9 suficiel)te -para responder o aparte do meu ilustre con
terrâneo Senador Carlos Alberto. 
- Creio que esta~ os no -mesmo -barco; meu ilustre -con
terrâneo. Pa~so o "maçarico" às suas mã_ps. Dirija a_cha
ma para o ponto concentrado para que possamos derre
ter aquele metal e o fundir de acordo com as aspirações 
dà POvo do nosso Estado. -

O Sr. -Carlos Alberto- Então, vamos juntos, Sena
dor. Eu não pertenço a nenhu?'la oligarquia. 

O SR .. MARTINS FILHO- Mas.ê preciso-que haja 
seguidores. Eu sozinho não poderei fundir aquele metal 
puro. 

O Sr. Carlos Alberto- Tenho certeza de que, na hora 
em -que v·.: EX• der apoio a -este humilde compãnheiro, a 
um projeto que queremos conquistar no futuro, é eviden
te que V. Ex' fará com que os demais liderados envere
dem nesta caminhada, que será a gloriosa; não será uma 
vitória tiossa, mas serâ a vitória das aspirações popula
res. 

O SR. MARTINS FILHO- Não há problema. Acre
dito QUe a recíproca é verdadeira. 

Ouço o aparte do ilustre Senador Benedito_ Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, estou deve
ras preocupado porque se falou aqui no maior e_mais 
desgraçado dos pecados, que ê o adultério, no adultério 
político e no adultêrio ideo_lógico._São Mateus en!;inava 
que o homem poderia cometer adultêrio até no ~eu pró
PJ;io coração, mas Paulo, nas suas advertências, foi mui
to lnais rigoroso e objetivo porque disse que. "cometerá 
adultério aquele que se casar com a adúltera~·. Vê V. Ex~1 
em que situação d.esagradável ficaram, princiÍlatmenfle; 
aqueles do PMDB çom Jormaç.ão evangélica[ com f~r 
maçilo cristã, tendo que conviver com a adúltera, porqu 
sabem que estão cometendo, aí, o pecado maior do aduJ
tério. Daí~ por que, talvez, o _nobre Senador _Hélio Quei
ras, pela sua formação moral e religiosa, não tenha con
seguido essa convivência lá no Pará. Era essa a obser~ 
vaçào que queria trazer. ao discurso de V, Ex• 

O SR. MARTINS FILHO - Ilustre Senador BeQedi
tó Ferreira, V. Ex• me procurou conduzir para um terre
no que não é do meu conhecirriento. Portanto, deixo de 
tecer comentários a respeito do adultério. 

- Viricular os votos é impor ao povo que compre nabos 
!!m saco._ Para levar alguns bons, terá que~_correr o risco 
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de levar, também, alguns podres. Voto vincu_lado vale, 
para o eleitor, apenas meio voto. A nova república há de 
ser a república da cidadania plena e não da meia
cidadania. 

Fidelidade partidária é um caso típico de amor por de
creto. Evoca o famoso .. "slogan" de um doS períodos 
maiS negros que já Vivemos, o popular amM oiJ deixe-o. 
Deixe-o_"na marra", bem entendido: pela expulsão, pelo 
banimento, pela cassação. 

Fidelidade a um partido tem de ser através das idéias 
de um programa, de um projeto de poder. Se descrermos 
qUe há homens na Nação capazes de conduzir através da 
fidelidade, se reduzirmos todas as lideranças polítiCas à 

_:yala comum, se nos colocarmos ao lado de espertalhões e 
._que, por isso, precisamos estar sempre vigiados por pre-

ceptores, então será melhor d~ssolvennos OS: partidos 
políticos, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e 
tódas as demais casas legislativas do país e sairmos por aí 
em busca de um tirano ilumina"do que nos possa tutelar. 

A Nova República tem que acreditar na cidad~nia; 
-No povo que exerce a seu destino elegendo os seus re

p"J·eselit3.ntes para exercitarem o poder, sob o rigoroso 
impériO das leis, nas rflúttiplas funções que o governo da 
CõíSa pública exige; 

Nas lideranças políticas que a encontram no exerclCio 
do mandato popular, sempre em beneficio do povo que o 
outorgou, com toda a dedicação e despren-dimento comO 
que no exerctcío de um sacerdócio. 

Os apóstatas da te cívica serãõ banidos, sempre, pelas 
urnas, pois somente "o julgamento do pov-o -é tegitimo 
para balizar a conduta noHtk·.a do homem público. 

A Nova República yu .... queremos~;; a república da li
berdade; Onâe cãda um assuma a plenitude_de suas con
vicções,- sem coãção de espécie alguma e corra os riscOs 
dos ges16s:-assumidos, nãO perante umã legislação políti
ca castradora, mas perante a consciência cívíca da ·nadO- -
na1Idade.-

oe urnas limpas de todos estes entulhos, hão de nascer_ 
Iidefanças políficas autênticas e capazes de estruturar, 
em sólidas bases, a república digna de nós e de nossos 
pósteros. 

Na limpeza que f:tã de ~e fazer, para realizarmos 
eleições livres e urgen~es de prefeitos onde há ainda os 
nOmeados, poderá -ser· achadâ. a oportunidade de se in
troduzirem -mecan-ismos moralizadores ao" ato eleitoral, 
para evitar mil fraudes com mil engenhos engendrados 
que viciam as eleições. 

Sei de um caso, nas últimas eleições, que um únic 
eleitor votou treze vezes para todos os cargos em dispu 
ta. 

. A longa abstinência_ de votar que houve neste País tal
vez. .tenha sido a causadora de tanta sede de urna. 

Se levanto aqui e agoia o problema das elições para as 
capitais e demais municípios onde os prefeitos ainda são 
nomeados e, como corolário deste, o problema da legis
lação partidária eleitoral, não é porque os ache os mais 
crucíais para este momento da vida nacional, quando de 
todos os lados, em todas as áreas, surgem questões vitais 
para nosso destino como Nação. 

Levanto-os pelo símbolo em que se tomaram. 
Nosso_ povo arma-se só de esperanças. 
O Presidente Tancredo Neves não é de meu Partido~ 

o PMDB, nem do PFL, nem da Aliança Democrâtica. É, 
antes de tud_o, _o Presidente feito ~elo povo brasileir~ O f 
povo que-satu às ruas de todas as ctdades, de todos os Es
tados, de todo o__País, às dezenas, às ·centenas, aos milha 
res, aos milhões, num clamor patético por e!ições diretas. 
O povo que, decePcionado pelos governantes que não 
e_!] tenderam, traídos por representantes que não ouViram 
seu apelo tão enfático, frustrado por ver transformar-se 
em nada o maior movimento popular de que se tem nod
cia em nossa história, agarrou-se a Tancredo Neves 
como que a uma bandeira, transformou seu rosto e seu 
nome em símbolos encontrados em cada peça de ves
tuário, e"m cada automóvel, em cada lar, ern cada escri-
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tório, em cada canto onde a mão anOnima de um ope
rário, de uma dona de casa, de um estudante, de um pro
fissional liberal, de uma pessoa qualquer do povo pudes
se deixar a marca. 

Assim Tancredo se fez Presidente de cada brasileiro, 
muito antes que o próprio Colêgío Eleitoral - do qual 
me permitam dispensar adjetivos- cumprisse a fÕrmali
dade legal de elegê-lo. 

Por tudo isso, eleições agora seriam, sobretudo, um 
gesto: o gesto necessário a alimentar nossa esperança de 
que novos tempos efetivamente chegaram. 

A partir daí a discussão do projeto político da Nova 
República há de tomar corpo. Nele haveremos de encon
trar o caminho de: um municipalismo forte, onde a co
muna básica da Nação possa assumir, com recurso~ e a~
tonomia, a maior parte -dóS servtços públicos' pois so
mente no município é possíVel à POpulação- influir decisi
vamente na atuação da autoridade política, pela proxi
midade desta. 

Haveremos, também, de reencontrar a Federação, for
talecendo Estados e os livrando do centralismo burocrá
tico a que· estão submetidos. 

Reencontraremos, não tenho dúvidas, a harmonia e o 
equilíbrio que deve haver entre os poderes da Repúblicã, 
restaurando plenamente as prerrogativas do Legislativo 
e tornando intacta a magistratura do Judiciário, tantas 
vezes arranhada pelo arbítrio em nosso pasSado imedia
to. 

Se nossos olhos se voltam aos difíceis prOblemas que 
terão de ser suplantados para se definTr a nova fase Cons
titucional do Pais, não nos é permitido olvidar as terrí
veis angústias que sofre a socieidade brasileiCa engolfada 
pela crise econômica que podevulnerar a própria Nação. 

Tornamo-nos um pafs de especuladores onde o dinhei
ro está sendo usado para produzir papel cada dia de me
nor valor. Vivemos falando em ORTN, open market, 
overnight, em porcentos, em juros,-em correção mone
tária, já que são estas as fontes do pseudodinhe_iro que 
ganhamos, mas que já não pOde coinprar comida, nem 
roupa, nem bens, porque, repito, não passa de papel pin
tado. 

Nossa esperança são campos produzindo, fábricas ro
dando, gente trabalhando, onde o cruzeiro, antes de se 
transformar em cruzeiros, transforme-se em produtos da 
agricultura, da pecuária, da i!xtração, da indústria e dos 
serviçOs, ti"ansforme.-se, ehfim, em alimi!rito, err(sãi::ídC:, 
em bem-estar, em qualidade de vida para nosso tão sofii-
do povo. 

A redenção do Brasil somente a vemos num quadro 
assim. Fazer dinheiro sem produção é imprimir moeda 
falsa, e com moeda falsa não pagaremos díVidas, em pro
moveremos o desenvolvimento, nem compraremos as 
coisas de que necessitamos para ·a nosso bem-estar. 

Esperamos, todavia, muito mais. Temos, hoje, um 
Brasil social de muitas faces: faces bronzeadas nas praias 
da Europa, da América, de todos os continentes; faces 
coradas de corpos saciados e felizes; faces preocupadas 
de quem vê despencar o padrão de vida e, tendo mexido 
na casa, no carro e na roupa, mexe agora na própria co
mida; faces lívidas de desempregados; faces encovadas 
de quem sofre (orne crônica, porque nasceu Pobre,-numa 
região pobre, esquecida da sorte. Não acalentamos a 
utopia da sociedade igualitária dondfi se banir.am iodoS 
.os privílégios e todas as injUstiças. NC:iaffio-nos, pO-rém, 
em descrer na capacidade de um pa(s como o nosso, em 
garantir, ao seu cidadão mais desvalido,- Uma vida pelo 
menos humana, com direito à alimentação, à saúde, à 
habitação, à segurança pessoal e à possibilidade de pro
gredir. 

A Nova República em nossos corações de brasileiros ê 
a esperança de alcançarmos t~do isso: o pleno estado de 
direito, dentro de nossas vocações libertárias; a econo
mia funcionando_ a serviço 'do povo; effi seü ben~ficio e 
n3o para sacrificá-lo; a sociedã.de encontrando uma di
mensão de justiça onde se preserve a dignida-de -humana 
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banindo-se a miséria, ainda que, para isso, tenha de se 
colocar certos freios à opulência. 

Esta esperança não ê, todavia, a de um milagre, no 
qual o Presidente Tancredo Neves, transfigurado em 
Messias libertador, a um gesto, transtorne os elementos 
deste quase caos em que estamos submergidos, para 
ordená-los num cosmos de felicidade eterna. 

Não! 
,l; a esperança de uma liderança nacional que por-não 

ser onipotente nem onissapiente, pela contingência hu
mana, saiba exercitar a humildade no poder, como ape
nas podem fazer os que são fortes; de uma liderança fir
me, orgulhosa do povo que conduz, para nos facilitar os 
rumos da construção de nosso destino como Nação; de 

-uma liderança clarividente, cuía palavra nos inspire sem
pre confiança e cujos gestos possam ser Seguidos sem ti
tubeias. 

Não esperamos milagres. Esperamos a oportunidade 
de, sem tutelas, criarmos o grande mutirão nacional que 
nos livrará da noite em que vivemos. 

- Não vejo, aliás, conceito melhor para a proposta de 
pacto social que o Presidente Tancredo Neves apr~enta, 
do que este df;.. "Mutirão Nacional". 

Todos unidos, superando rancores, vaidades, am
bições, irmanados num esforço comum de construção 
nacional. 

Sua Excelência, em palavras e a tos, tem demonstrado 
essa disposição. 

Lia, ~nda h~ pouco, na imprensa_ nacional, que o 
novo Governo não adnlitirá a utífízação de instrumentos 
ilegais e porque não dizer, terroristas, ~como os da ini.ér
ceptação telefônica das conversas privadas entre cida
dãos. 

Excelente começo, graças a Deus! 
Somente -pode saber o significado disso quem, como 

eu, não apenas teve o telefone grampeado roas foi inclu
sive vUíma de telefonemas anônimos, inidetttificados por 
autoridades que poderiam identificá-Ias, obviamente 
para proteger colegas de profissão. 

Um GoVerno que se coloca, sem reserv~s, sob a lei, 
_despindo-se de instrumentos de exceção, tem autoridade 
moral para propor aos governados um amplo pacto so
cial, pois demonstra confiar em seus concidadãos. 

Por todas estas razões, acredito não serem vãs as espe
ranças de meu povo na República Nova que ora se im
planta. 

Ao inscrever-me nos quadros partid11irios do PMDB, 
afirmei às pessoas que se encontravam, na ocasião, no 
gabinete do presidente do Partido, o insigne oeput~do 
Ulysses Guimarães: 

.. Mudo, para não ter de mudar": 
No limiar da Nova República deixo registrado; neste 

- pronunciamento, minhas esperanças nos rumos~que o 
País há de tomar. Fundam~se em c_onvicções arraigadas 
em minha fonnação de cidadão e de homem públ(co. 

. N<?s limites dessas convicções, que c·oloco no exercício 
do mandato como fronteiras da honra, estarei sempre, 
de pé à ordem, para serVir rtiinha.Pátria, com o Governo 

_ Tancredo Nev.es~ 

Bem-vindo Senhor Presidente Tancredo de Almeida 
Neves~ 

Bem-vinda Nova República brasileira! 
Um e outra são símbolos de esperança que hoje nos 

acalentam • 
Muito obrigado. Peço desculpas, Sr. Presidente, pelo 

alongado do meu discurso. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelle)- Consulto o 
Plenário sobre a prorrogação da Hora do Expediente 
por 15 minutos. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.)_ 

&Já aprovada. 
Está prorrogada, por 15 minutos, a Hora do Expe

diente. 
Concedo- a palavra ao nobre Senador José Sarney. 
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O SR. JOSt SARNEY (PFL- MA. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenw 
te, Srs. Senadores: 

Deverei, amanhã, na forma da Constituição da Re
pública, assumir o cargo de Vice-Presidente. Assim, de
sejo marcar meu último dia nesta Casa na coerência de 
um gesto que norteou sempre a minha vida de homem 
público, que foi a de um político preocupado com as coi
sas da cultura. Sou avesso a despedidas e por isso, não a 
farei, formalmente, pÚa_nte o Senado Federai. Quero, 
apenas, que fique nos Anais o projeto que encaminho à 
Mesa, para deliberação do Senado, que renova uma ide
ia constante, perseguida ao longo dos vários anos em que 
exerci o honroso mandato de Senador pelo Estado do 
Maranhão, nesta Casa. 

Esse_ projeto, Sr. ~residente, visa sobretudo inserir, no 
processo do desenvolvimento econômico, o desenvolvie
mento Cultural. Sabemos que a sociedade industrial gera 
permanentemente valores materiais, enquanto os valores 
do espírito são, muitas vezes, colocados num segundo 
plano, porque não estão na mesa do planejador como es
tão os outros valores de ordem econômii:a. 
Apresentei ao Senado, desde 1973, o primeiro projeto 
que visa dar incentivos fiscais para promoção de bens 
culturais no País. Agora, deixo, no Senado Federal, as 
idéias constantes daquele projeto primitivo e maiS a con
tribuição que recebi das entidades de classe no setor da 
música, do teatro, no setor das artes e no setor das ciên~ 
cias, para que o Senado·possa, então, neste instante em 
que o Brasil caminha para uma nova etapa, contribuir 
para que os vàlores-culturais sejam uma prioridade má
xima da Nação. 

Esse projeto, Sr. Presidente, basicamente, dispõe sobre 
benefícios fiscais, na área _do Imposto de Renda, atribui
dos a operações consideradas de caráter cultural e artísti
co. O abatimento é na base de 209o do Imposto de Renda 
devido pelo contribuinte, sem prejuízo dos demais abati
mentos admitidos pela legislação. A finalidade •. natural
mente, que terá eSse recurso é favorecer a aquisição de 
obras de arte e patrocínio de edições artísticas; edição 
sem fins lucrativos de obras de interesse cultural; estímu
lo a edições de autores ou compositores estreantes nacio
nais; co_ncessão de prêmíos destinados a livros, autores, 
obras de arte, peças teatrais e partituras musicais nacio
nais~ restauração, preservação e conservação de prédios 
e logradouros públicos de interesse para o patrimônio 
artístico e histórico -..:Ia Nação, tombados pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico NaCional. Em conso
nância com os poderes públicos, a ereção de mmonu~ 
mentos que visem- preservar a memória hiStórica e cultu
ral do País; a realização de congressos, seminários, ciclos 
de debates, estudos, e pesquisas que tenham por objeto a 
literatura, as artes e a cultura nacionais; apoio ao estudo 
e à preservação do folclore e das tradições populares na
cionais, bem como patrocínio de espetáculos folclóricoS 
sem fms lucrativos; promoção de manifestações musicais 
sem fins comerciais; promoção, ajuda, colaboração ou 
qualquer outra forma de participação na elaboração de 
espetáculos considerados de interesse das artes cénicas, 
bem assim na constru~o, reforma, restauração, manu
tenção de teatros, salas ou quaisquer outros ambientes 
que se destinem às artes cênicas; prOdução de cinema de 
arte nacional; construção, organização, reparação, ma
nutenção- ou formação de acervos de museus de interesse 
cultural; apoio às atividades comunitárias de interesse 
cultural, comprá de ações preferenciais sem direito a 
voto ou cotas de sociedades liniitadas de editoras que 
publiquem pelo menos 3% dos seus títulos de autores na
clonais; doaçã.o de livros adquiridos no mercado edito
rial, de edições subvencionadas àS bibliotecas públicas 
federais, estaduais, municipais, escolares, de entidades e 
associações de classe, desde que os livros sejam de auto
res e tradutores nacionais e editados por editoras nacio
nais, bem como a formação de bibliotecas em núcleos 
comunitários, mu.nicípiOS, eStados, associações, sindica-
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tos e entidades reconhecidas de interesse público; doação 
de recursos a estabelecimentos de ensino para instalação 
e manutenção de cursos de aperfeiçoamento, especiali~ 
zaçào e formação de_especialistas e pessoal ligado à ativi
dade artística e cultural, em geral, bem como instituição 
de bolsas de estudo e treinamento no Brasil e no exterior; 
subscrição de ações preferenciais, sem direito a voto, ou 
cotas de sociedades limitadas de empresas da área edito
rial e livreira, regionais ou nacionais, devidãmente ca
dastradas, conforme o caso, pelo Sindicato Nacional de 
Editores, pela Câmara Brasileira do Livro ou Associaçã.o 
Brasileira do Livro. A aquisição de obras de arte, nos 
termos do§ 111 do art. 59, para gerar o abatimento de des
pesa dedutível, regulada por essa lei, deverá consignar 
previamente museu a ser indicado pelo adqUirente no ato 
da aquisição. 

Por fim, Sr. Presidente, o projeto faculta a possibilida
de _da criação de um fundo que possa, no futuro, consti~ 
tuir um banco de investimento para financiamento de 
bens culturais. 

Renovo a justificativa, assim;:do projeto que anteríor
mente apresentei nesta Casa. Insisto no assunto neste 
dia, no alvorecer da Nova República, porque considero 
que a estrUtura do Governo não pode mais eximir-se da 
realídade _do problema cultural no Brasil, um tema que 
está em permanente debate na sociedade brasileira. 

o presente projeto representa uma contribuição e um 
esforço do Poder Público de integrar-se com a iniciativa 
privad;:; no contexto do nosso desenvolvimento econôlnl
co e sociaL Por outro lado, referindo-me aos aspectos 
práticos eobjetivos, o projeto representa uma recidã:gem 
de recursos, da qual o Governo se beneficiará, através de 
outros impostos a serem arrecadados, da criação de no
vos empregos, da expansão industrial e revitalizaçãO de 
uma área industrial que sobrevive precariamente. 

Com toda a certeza, significará, parã d futUro Mii1iS:: 
tério da Cultura, um poderoso reforço ·de meios,. os 
quais, aplicados no setor CUltural, -irão, Sem dúvida, re
duzir a pfessào de demanda de recursos em cima de uma 
área do Governo notoriamente desprovida. 
Justifica-se assim, pof si "só, o dispositivo que permite 
também aos bancos privados utilizarem o incentivo para 
a formação de uma carteira de finanêiamentó-Ca.iltUi'at,- õ 
que pode ser o primeíro Passo parã-a-Criação desse banco 
de fomento, dedicado exclusivamente à indústria de bens 
culturais, como atua!mente se faz na França, nos Esta
dos Unid_o_s, na Espanha e em outros países europ.eus. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex'" uma parte? 

O SR. JOS~ SARNEY- Com muita hOnra, Senã:dor 
GaSlão Müller. 

O .Sr. Gastão Müller -Sinto-me feliz em estar na Li
derança do PMDB no momento em que V. Ex• não se 
despede do Senado, mas coroa a sua passagem por esta 
Casa, apresentando um projeto de tão alto relevo, num 
momento tão significativo da vida brasileira, quan~o ~o~ 
vos rumos esperamos nós aconteçam de amanhã em 
diante, neste País. Em nome do PMDB e pessoalmente 
fazemos votos de que V. Ex• brilhe, como sempre bri
lhou na vida pública, na nova missão que o povo lhe ou~ 
torgou, através do Colégio Eleitoral, como Vice
Presidente da República do BrasiL Faço votos pessoais 
de felicidades à sua família, e esperamos que V. Ex.', al
gum di a, ainda possa voltar ao Senado, porque é um jo
vem Vice-Presidente da República que poderâ aluar 
muito na vida pública, através do Senado, através da 
Presidência da República, enfim, em outras missões im
portantes da vida brasileira. Felicidades a V. Ex'" 

O SR. JOS~ SARNEY -:- Muito obrigado, Senador 
Gastão Müller. 

O Sr. Carlos Cbiarelli - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOS:I!: SARNEY- Com muita hon_ra, conced9 
o aparte a V. Ex•: 
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O Sr. Carlos Oliarelli - Na qualidade de Uder da 
Frente Liberal não poderia deixar de aproveitar esta 
oportunidade, que. não é de despedida, segundo diz V. 
Ex•, mas é de um até breve, para registrar também o tes
temunho de apreço, de estima e de admiração de_ todos 
quantos integram a nossa Bancada, particularmente o 
nosso apreço pessoal pelo seu exemplo de vida pública, 
pela sua liderança na açào político-partidáría, e ajuntar a 
esse testemunho os nossos votos renovados, reiterados, 
fraterrios e solidários para que o seu amanhã seja tão exi
toso quanto o seu ontem, e que a parcela significativa, 
com que haverá de contribuir para o processo crescente 
de. democratização brasileira, venha a ser reconhecida e 
cada vez mais testemunhada nessa carreira ascendente. 
txito, estimado colega José Sarney, êxito para V. Ex', fe
licidades à sua família, e a certeza de que estaremos to
dos aqui solidários para que essa empreitada seja absolu
Ümente eXitosa, porque sendo ela exitosa. exitoso será o 
nosso País. -

O SR. JOS~ SARNEY - Muito obrigado, SenadoT 
Carlos Chiarelli 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY- Ouço, com muita honra, o 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- b com grande alegria quere
. vejo o velho companheiro dos anos distantes de 1947,48, 
da Câmara dos Deputados, através de uma brilhante 
carreira política, ascender à Vice-Presidência da Re
pública. E principalmente porque a atividade política, 
tão combatida neste País, afinal encontra uma razão de 
estímulo na convocação de tantos homens públicos para 
_i1_1_tegrar o Governo que amanhã se instaura. Em nome 
do meu Partido, quero formular a V. Ex~ os melhores vo
tos de ê:xito e a certeza de que continuará na Vice
Presidência da República a carreira brilhante iniciada 
Óos dias distanies da juventude. 

O SR. JOS:t SARNEY- Muito grato, Senador Nel-_ 
so"n Carneiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejei, como disse de 
início, ·marcar á-ffi}nha saída-do Senado Federal com um 
gesto de ação parlamentar ... 

O Sr. Lourival Baptista.- Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador José Sarney? 

O SR. JOS~ SARNEY - ; .. como se não estivesse 
saindo, mas como se estivesse entrando, mantendo a 

_ mesma chama que tem um parlamentar quando deseja, 
através de urrl projeto, de uma _iniciativa parlamentar, fa
zer c-om que as suas idéias sejam discutidas e que sejam 
transformadas em leis, para que se possa ·cuinprff a desti
nação dessa lei. 

Neste sentido, Sr. Presidente, eu quis também marcar 
no Senado aquela~ duas vertentes que foram sempre as 
vertentes maiores da minha vida: a vocação da política, o 
destino da política e a vocação da literatura. Nunca pas
sou um dia na minha vida que eu não tivesse esse convite 
de noivado para as coisas .que dizem respeito às razões 
maiores do espírito. Na minha casa, duas coisas jamais 
existiram: estante vazia, e os meus ouvidos fechados para 
o damo r e o destino dos povos. Quero, pOrtanto, seixar 
o Senadcr colocando, aqui, no final desta carreira, desta 
parte da minha vida que se encerra, essas duas fidelida
des, que continuarei a preservar, uma sendo projeção da 
outra, e uma amarrada indissoluvelmente à outra. 
- Ouço o eminente Senador Louriva[ Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista - Eminente_ Senador José 
Sarney, o projeto que V. Ex~ apresenta à Casa, às véspe
ras de assumir a Vice-Presidência da República, projeto 
que visa inserir no processo de desenvolvimento econó
mico o desenvolvimento cultural, se caracteriza, primor
dialmente, pela excepcional categoria, seriedade, __ realis-
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mo e valor dos conceitos emitidos. Os profundos conhe
cimentos e o integral domínio dos temas abordados, cre
denciam a V. Ex•, Senador José Sarney, perante à Nação 
brasileira, como um autêntico estadista, o poHtico atuali
zado, sensível às flutuações da conjuntura, às necessida
des, angústias e exigências da sociedade traumatizada 
pela's c-rises. O administrador competente, de vasta expe-

--nencra:-e cte COmprovada capacidade empreendedOra, e 
o exímio escritor, que pelo seu invulganalento, jâ Con
quistou na Academia Brasileira de Letras a imortalidade 
líterâria nos domínios do ensaio, da poesia, do romance, 
da estêtica e da ciíti6. Todavia, nestã. hora, desejaria 
apenas, nos limites deste aparte, congratular-me com o 
Senado da República e o Congresso Nacional pelo fato 
de que V. Ex' dev~rá assumir amanhã a Vice-Presidência 
da República. Como' um de seus amigos de muitos anos, 
de árduas pelejas, r(ogo a Deus que o seu destino lumino
so lhe proporctone crescentes V!tónas a servtço do seu 
Estado do Maranhão, o Nordeste e o Brasíl. Fiel à sua 
vocação cristã, de um político de rara sensibilidade, en
gajado nas duras batalhas pelo desenvolvimento auto
sustentado da Nação, sempre atento às experiências do 
povo, da justiça social e da liberdade. Felicito V. Ex', 
eminente Senador Jos.é Sã:fney, como um dos verdadei
ros construtores do estado de direito, paladino de uma 
renovada e autêntica democracia, condiçãO preliminar 
Para a transformação do Brasfl. a curto prazo, em uma -
potência mundial, V. Ex• honrou esta Casa, trabalhou, 
dignificou e defendeu as causas e interesses, não só do 
seu Estado, mas do Nordeste do Brasil. 

- O SR. JOS~ SARNEY - Muito obrigado, Senador 
Lourival Baptista. 

O Sr. Luiz Viana- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY - Com muita honra, nobre 
Senador Luiz Viãna. 

O Sr._Luiz_ Viana - Talvez eu seja, nesta Casa, um 
dos mais antigos - não direi dos mais velhos - colegas 
e amigos de V. Ex• De forma que no momento em que V. 
Ex• aqui chega para trazer a sua palavra de despedida, às 
vésperas de assumir a Vice-Presidência da República, cu 
não poderia calar-me, e quero dar um testemunho do in~-

- teresse, do entusiasmo, do conhecimento com que eu 
acompanho a ~:arrelra de V. Ex• desde os idos da década 
de sessenta, is lo quer dizer que há cerca de vinte anOs ou 
há mais de vinte anos eu acompanho a trajetória brilhan
te, fecunda, operosa de V. Ex• que agora ascende ao se
gundo posto da República, à Vice-Presidência da Re
pública on_de, certamente, continuará do mesmo modo 
como atuou-a(Iui no Senado, logrando admiração, a esti
ma, o apreço de seus colegas a trabalhar pelo Brasil, 
mas, sobretudo, pelo nosso pobre Nordeste. V. Ex• vaí à -
Presidência da República e deve ir com a consciêncía de 
que é um homem do Nordeste e que deve ajudar aquela 
pobre e sofi'ida região que, realmente, reclama uma 
ateitção maior da República e __ do Governo. Faço os 
meus melhores votos pela felicidade pessoal de V. Ex• e 
pelo seu êxito na ação que ceftã.mente vai desenvolver 
enl fa\.;or da nossa pobre e sofrida região. 

O SR. JOSt SARNEY- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• uma_apg~.rte? 

O SR. JOSt SARNEY - Com muita honra, nobre 
Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvidio Nunes- Eminente Senador José Sar
ney, cada um invoca a sua razão e procura a sua justifi
cativa para- participar do discurso que V. Ex• profere 
n~s_ta tarde. A _exemplo dos que me precederam eu invo
~; o direito de vizinhança - V. Ex_~ do Maranhão e cu 
do Piauí. Ontem, na ho_nrosa visita que me fez, V. Ex• em 
nome -ciest~ amizade ql!e já dura muitos anos, V. 'Ex' 
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embrou um fato muito interessante: é que em 1970 foram 
pouc<Js os que deixaram o governo para pleitear a reprc~ 
sentação dos seus estados no Senado Federal: V. Ex•, o 
Senador Lourival Baptista e eu. De maneira que em 
nome da passado., em nome de nossa amizade pessoal e 
em nome da união inseparável e indissolúvel dos nossos 
Estados, pois que o rio não nos separa, nos aproxima 
mais ainda, eu quero nesté instante desejar a V. Ex'- que, 
a partir de amanhã, no desempenho- das suas novas 
funções, toda sorte de felicidades e dizer-lhe que ontem 
como hoje o nosso Nordeste, i nossa sofrida região, 
muito espera da sua participação e do seu trabalho. 

O SR. JOSJ!: SARNEY- Muito obrigado a V. Ex•, 
Senador Helvídio Nunes. 

Srs. Senadores, estou chegando ao fim destas breves 
palavras com que, não querendo me despedir, despeço
me do Senado. Há alguns dias que procuro me defender 
das emo(ÕÕes destes dias. São 28 anos que deixo dentro 
destas duas casas do Parlamento nacional. Aqui assisti 
claros dias de sol e de floração das instituições d!!mocrá
ticas~Aqui também assisti dias tristes, turvos, chuvosos, 
de tempos difíceis da política brasileira. Graças a Deus -
saio hoje do Senado no alvorecer de_ um momento ex
traordinário de floração de grandes esperanças no País. 

Agradeço aos meus eminentes colegas, Senadores da 
República, a gentileza dos apartes qut: me deram, e que 
este não se transforme num disCurso -de -despedida, mas 
que eu o transforme num momento de alegria em que to
dos nós, conjuntamente, comungamos dos mesnlos 
ideais e das mesmas esperanças, independente das barrei
ras partidárias, porque este-é o momento de união do 
Brasil para vencer as dificuldades que aí estão. · 

Tenho a nítida visão histórica e polfticã. da missão qué 
irei exercer. Posso dizer ao Senado da República que 
exercerei a VicC-Presidência coin absoluta doação, com 
total sacríficio, com uma visão maiOr das minhas ftispon~ 
sabilidades de político, num momi::D.io dC reStauração do 
poder civil. E aí t!!rei sempre presente, não a minha po
sição pessoal, mas a de todos nós políticos responsáveis 
por um momento t!xtraordinárío da História deste País. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte1_ 

O SR. JOSI!: SARNEY - Ouço o Senador Moacyr 
Duarte. -

O Sr. Moacyr Duarte- Eminente Senador· José Sar
ney, nós estamos c)uvindo dizer, todas as horas e todos 
os dias, e se apregc)ar tambêm que estamos nos umbrais 
de uma nova era, vivendo a véspera de um novo tempo, 
antevendo o advento de uma Nova República, que o auR 
toritarismo estã agonizante e Cm véspera de expirar, re
movidos todos os resquícios e todos os entulhos para ce
der lugar ao reino da liberdade, não ao da Dinamarca, e 
ao império da lei <L palavra mudança, nos íÚtimos tem
pos~ revestiu-se de caracteres cabalístiCOs,-e de tanto ser 
repetida passou a se constituir num truísmO.- --

A nossa confiante expectativã ê que o vocábulo não 
corresponda à realidade, e que essa mudança tã.o apre
goada se constitua cm mudança de hã bitos, em mudança 
de comportamentos, em mudança de métodos, em mu
dança de atitude. E que V. Ex• a partir de amanhã passe 
a ser um dos obreiros desse novo edifició, O ·edifíCio das 
mudanças, mas que essas mudanças não tardem, pois se 
tornam imperiosas e urgentes, e que V. EX• seja um da
queles obreiros que irào edificãi-o grande edificio que es
peramos. 

E sobretudo que ele seja erigido, em bases sólidas, não 
em alicerces fatsos~ para que não se transforme torto e 
pendído como a Torre de Pisa. Estou certo de que V. Ex' 
haverá de oferecer a sua contribuição para que não se 
frustrem as esperanças do povo brasileiro. 

O SR. JOSl!: SARNEY- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Milton Cabral --Permite V, Ex' um aparte? 

DIÁRIO !)O CONGRESSÜNACIONAL (Sedio II) 

_ _O SR. JOSt SARNEY - Ouço V, Ex• com-grande 
prazer, Senador Milton Cabral. 

o· sr~ Milton Cabral - Meu carÕ senaciÕr José SaJ: 
"C.Y· desdU970, porti.mto. hf quatorze anos, freqUenta
mos este mesmo plenário, participamos de muitas lutas, 
assistimos inuítos episódios da vida política brasileira, e 
V. Ex' sempre apareceu _colocando a sua experiência, os 
seus conhecimentos, a sua inteligência na solução dos 
problemas brasileiros. Saúdo, em V. Ex•, Sr. Senador Jo
sé Sarney, o bom companheiro, o caro amigo, o grande 
político que, neSta hora, despede~se de sua Casa para as
sumir a Vice-Presidência da República, atê de uma for
ma muito original, porque V, Ex' deixa à nossa conside· 
ração um projeto de lei, o seu último ato de presença nes
ta Casa. As palavras que acabei de ouvir dos meus com
panheiros, no Senado Federal, salientando a nobre mis
são que V. Ex• irá desempenhar, ao lado do Presidente 
Tancredo Neves, tem para mim um especial significado. 
Estou certo, agora, Sr. ViceRPresidente José Sarney, de 
qUe ã tão-ansiOsa, a tão esperadã mudança que espera
mos ·ver ré:aJizada, no Brasil, terá a sua plena viabilidade, 
porqúf! V. Ex'. com o seu talento, com a sua inteligência 
e com a sua experiência, ao lado do Presidente Tancredo 
Nev-es, fafãõ-Cuffipri~la e o Brasil, a Nação brasileira co
meça, neste 1985, um novo período de esplendor da sua 
História. ~- o aparte que eu queria registrar, neste mo
mento de ep1oçào e de saudades que deixa V. Ex•, ao se 
despedír do nosso convívio. 

O SR. JOSJ!: SARNEY- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Milton Cabral. 
_O Sr. Carlos AJberto - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOSf SARN_EY - Pois não. Ouç_o o aparte de 
v: Ex•, nobre Senador Carlos Alberto, 

O Sr. Carlos Alberto-- Nobre Senador José Sarney, 
V. E:V, que amanhã, a() lado do ex-Governador Tancre
do Neves, sobe a rampa do Palâcio do Planalto para 
exercer o cargo da Vice_-Presidência da República, é uma 
prova inequívoca d_e_ q_':le os tempos são outros. Ouvi 
muito se falar, -nesta Casa, de autoritarismo, de ditadura, 

-de regime autOritário, dos casiusmos impetrados e en
gendrados pelo Palácio do Planalto, engendrando fórR 
mui as para a perpetuação do poder. V, Ex' é uma prova 
ca~-~1; V. Ex~ é uma prova in~uívoca, para esta Nação 
de que o Brasil mudou; V. Ex• é uma prova de que a de
mocracia já reioa nesta Nação, porque V. Ex• se despede 
do Senado Federai, nesta tarde, se despede de seus com~ 
panheiros para assumir a Vice~Presidência da República. 
V. ~· que foi eleito por um Colégio Eleitoral formado 
por políticos, saiba V. Ex•, nesta hora, em que jogamos 
em terrenos opostos, V. Ex•. de um lado, e este jovem 
parlamentar advogando a causa da eleição de um outro 
candidato, mas que se curva diante do regime democrátiR 

o-co;- pois exercitamos a demoáacia. E democracia é isto, 
Senador Jos~ Sarney, ê ç_onhecer que V, Ex• é um vitoriQ· 
so; que V. EX• haverã de ser, no Palácio do Planalto,jun· 
to com o Presidente Tancredo Neves, um defensor das 
causas mais nobres das aspirações populares. Tenho cer· 
teza de que V. Ex_~. político vitorioso que é, haverá de ser 
aquele que dará respaldo às nossas reivindicações; have
rá de dar respaldo às aspirações populares, porque cómo 
representante do povo do Maranhão, V. Ex• aqui chegou 
para ser Senador da República. E, pelo voto do Colégio 
Eleitoral, V. Ex• agora chega à Vice~Presidência daRe· 
pública. Senador José Sarney, o _Brasil mudou, porque 
V. Ex• hoje ê V ice-Presidente, dando uma prova inequí

-voca de que o autoritarismo foi banido desta Nação. 
Meus parabéns, e chegue à Vice-Presidência sem ne~ 
nh11m rancor daqueles que participaram de uma luta ad-
versa de V. Ex' · 

O -SR~ JOSE SARNEY -Muito obrigado a- V. Ex•, 
nobre senador CS.rlos Alberto. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, de nenhuma maneíra 
desejo transformar estas breves palavras ern palavras que 
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tenham qualquer conota.ção_ de natureza política, Dese
jo, finãlmente,--agradecer a- todo-s os Srs. Senadores as 
atenções, o afeto, o carinho que sempre· recebi ao longo 
da minha passagem por esta Casa. Tenho absoluta imR 
possibilidade- talvez seja um defeito, mas eu acho que 
é uma virtude- de ter ressentimento ou de ter ódio. Se 
eu fizesse um exame de consciência, ao longo de toda a 
minha passagem pelo Congresso Nacional, eu não retira~ 
ria um dia, um momento, ilffi instante de amargura para 
levar comigo no momento em que saio desta Casa. Ao 
contrário, o que levo é a certeza de que aqui nunca, em 
nenhum instante, as barreiras ou as posições politicas fi
zeram com que nós não fossemos criatura humana que 
soubesse compreender a posição de cada um, e que sou
besse pensar nos motivos, nas intenções e nas motivações 
qu_e levavam cada um de nós a ter a sua posição política. 

Assim, saio do Senado Federal, grato, grato aos ho
mens, meus companheiros desse tempo todo, e grato a 
Deus pela ventura e o destino que me deu e me entregou 
de poder, nessa trajetória imensa, de tantas paixões que 
vivi, e de tantas emoções, que eu pudesse sair neSte dia 
dizendo que deixo a todos o mesmo carinho, a mesma 
amizade e a mesmo reconhecimento. 

Aos funcionários desta Casa, a todos os funcionários, 
dos humildes a,os mais altos, a todos eles, também, o 
meu agradecimento, porque fizeram parte das nossas vi~ 
das nesses anos todos, ajudando o nosso trabalho, cola
borando de maneira modesta ou mais alta para o desem
penho das nossas funções. 

Finalmente, devo_ dizer que, destes 28 anos passados 
no Congre_sso Nacional, levo grandes recordações. E 
dí~o recordações para não dizer saudades, que é uma pa
lavra bem portuguesa, mas que diz tudo numa abrangên
cia de um universo de sentimentos que todos sabem o 
que é. 

Ful chamado, também, pelo aparte de alguns compa
nheiros, para que não me esquecesse do Nordeste, minha 
terra, minha área, esse Nordeste sofrido que me deu, nas 
terras do Maranhão, a presença de uma mãe pernambu· 
cana, de um avô parai bano, que foi retirante da seca de 
22, e que conheceu o tição das caminhadas, dos pés raR 
chados, dos jegues abandonados, dos bichos mortos, na 
dura busca da esperança do Maranhão. E que lá morreu 
feHz, dizendo que o destino tinha lhe dado tanta sorte 
que ele, pobre lavrador, morria com um neto que tinha 
sido afê Governaâor do Estado. 

Esse Nordeste jf!:mais poderei esquecer; ele está dentro 
de mim porque é terra do meu sangue. Nordeste que,_ 
dintro da chapa que amanhã assume as altas funções do 
Poder Executivo, nesta terra está politicamente afirma~ 
do, uma vez que o Presidente Tancredo Neves, tendo as 
suas raizes no sul do Pafs, as minhas raízes estão no Nor
deste. Nessa junção temos a unidade nacional. Esse Nor
·c!este, como eu disse, que eu jamais poderia esquecer, 
porque eJe começa dentro da minha terra, aquela terra 
que evoquei, como Rui Barbosa evocou nesta Casa, no 
primeíro instante em-que "aqui pisou, porque o meu Nor
deste começa no Maranhão, minha terra, minha paixão. 

Muito obrigado. (Muito bein! Palmas. O orador é efu
sivamente cumprimentado.) 

O SR. PRESÚ>ENTE (José Frageili)- A Presidência 
vai suspender a sessão por 15 minutos, antes porém co
municando aos Srs. Senadores que se encontra nestit 
Casa o Sr. Deputado Ligios, Presidente, para a América 
Latina, do Parlamento Europeu, honrando-nos, tam
bém, com suas p-resenças Deputados e Senadores, 
membros do Parlamento Latino-americano. 

Convido S. Ex's a ingressarem no plenário do Senado 
da República para receberem os cu-mprimentos dos Se
nadores da Casa. 

Está susPensa a sessão. 
(Suspensa às i6 horas e 15 minutos a sessão é rea

berta às 1~ horas e 20 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Declaro rea
berta a sessão. 
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Honrados com a presença do Sr. Deputado LigiOs, 
Presidente para a Amêrica Latina do Parlamento Euro
peu, e dos eminentes representantes das nações irmãs, 
latino-americanãs, Deputados e Senadores, designo o 
nobre Senador Nelson Carneiro para, em nome da Casa, 
saudar os nossos ilustres visitantes. 

O SR. NELSON C;\RNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) -Sr. Pre-_ 
sidente, Srs. Senadores, Sr. Deputado Ligios, Presidente 
para a Amêrica Latina do Parlamento Europeu, Srs. 
Parlamentares da Amêrica Latina: 

S com o maior júbilo que esta Casa do povo receb_e_as_ _ 
delegações parlamentares d_os Países amigos, fazendo-o 
numa hora singular da sia vida democratica, quando 
vive -às veSperas de um acontecimento que marça, de 
modo indelével, a concretização de um sonho que se vem 
alimentando há muitos anos e que tem sído conquistado 
palmo a palmo, qual seja a restauração democratica do 
País e o faz nesta hora em que a América Latina, de Nor
te a Sul rompe ·as liames do autoritarismo e, com raras 
exceções, que desejamos sejam sumamente trarisitórias, 
recupera o direito de dirigii'-se-por si mesma, pela vonta
de dos seus concidadãos. 

Nessa breve saudação o Senado Federal cumprímeilta 
a todos os ilustres visitantes e faz votos pela sua feliz per
manencia nesta terra, certo de que aqui deixarão semea
das as lembranças da sua passagem e recolherão as ho
menagens do Parlamento e do povo brasileiros. Era o 
que eu tinha dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Declaro sus
pensa a sess!l.o, para as despedidas dos Srs. SenadOres 
com os nossos ilustres vísitantes. -

(Suspensa a sessão às16 horas e 25 minutos, é rea
berta às 16 horas e 28 mi'nutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. 

A Presidência convo~a sessão extraordinária -a -
realizar-se hoje às JS horas eJO minutos, destinada, à 
apreciação das seguintes--matériaS:-

- Projetas de" Lei dO Seiiaáo nYs 212, de 1981" e 147, de 
1982. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, que falará como 
Uder. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

Parece-nos importante _a data que estaremos vivendo 
no dia _de amanhã. Uma data, Sr, Presidente, que após 21 
anos marca uma mudança que me parece importante no 
cenário político rlesta Nação. 

A eleição do Sr. TanCredo Neves, ainda que pelo Colé
gio Eleitoral, não hã qualquer dúvida que representou 
uma mudança profunda nos destinos desta Nação; Can~ 
didatura que nasceu do debate e da vontade popular, 
percorrendo as ruas e as praças deste País, na campanha 
pelas eleições diretas que, irifelizmente, aprovada a 
emenda não foi pelo Congresso NaciOnal, uma cariâlda
tura_que nasceu do debate, da discussão e da ampla pre-
sença da sociedade brasileira na elaboração de um pro
grama de transição que significa, CfetiVamente, uma 
nova pâgiria na históiiã- deste País. 

Uma candidatura que nasce com o compromisso de 
convocar uma Assembléia Nacional ConstitUinte para-o 
ano que vem e que isso representa, efetivamente, uni 
raiar de uma modificação profunda nas instituições des
ta Nação, num momento como este, Sr. Presidente, em 
que um dos itens fundamentais da chamada Aliança De
mocrática foi, exatamente, o de valorização do Congres~ 
so Nacional, o de fazer com qUe esta Casa, representati-

vas, -real e efe11va da vontade do povo brasileiro, tenha 
presença concreta nos destinoS da Condução_dos negó
cios deste País. 

O ºLa de am,anhã 1)1arQa a expectativa de mudanças 
reais e- concretas na sociedade brasileira. t claro, Sr, Pre
sidente, e eu tenho sido daqueles que acham que a expec
tativa exagerada, a confiança de que a simples presença 
do Dr. Tancredo Neves_ à frente dos destinos desta 
Nação, faça com que as coisas se mudem e a realidade se 
tansforme da noite para o dia em real, porque a presença 
do Dr. Tancredo Neves à frente dos destinos deste País 
significa realmente a perpectiva de, juntos com ele, mu
darmos o destino deste Pais. 

4.lguém como nós, Sr. Presidente, que praticamente 
fez a sua vida política toda no campo da Oposição, que 
le\iado pelos desígnios da realidade deste País, 21 anos 
após a vitória do movimento de 64, alimenta perspecti
vas de que possamos realmente mudar alguma coisa.Al
guém como nós, que percorreu os cantos ;; os recantos 
do seu Estado natal, e muitas vezes da própria Nação, 
chamando a atenção para a importância e o significado 
-de mudanças reais, de mudanças no sentido de transfor
mações que busquem uma nova sociedade; alguém como 
nós que semeou a expectativa de que o povo deveria ter a 
esperança de um novo raiar, de uma nova sociedade, 
chega e vive o dia de amanhã, naexpectativa_de que pos~ 
s3mos, efetivainente, busCãr em conjunto- com-ã socieda~ 
de brasileira, iniciar esse processo de transformação. 

Não sou daqueles que sonham o impossível, e não sou 
daqueles que estão a afirmar que a simples mudança de 
nomes e ainda _que de mêtodos possa fazer com que as 
mudanças, pelas quais _objetivamos a nossa luta, se efe
tueln como um passe de mágica. 

Sabemos, Sr. Presidente~ que a Convocação da Consti
tuinte e o estabelecimento de um noyo pacto social, onde 

---se-mude essa legislação e essa ConStituição que aí eStâO~ 
onde o·povo busque, realmente, fruto-das urnas popula
res, um novo pacto social; onde tenhamos a elaboração 
de um novo compromisso, através de uma Constituinte, 
fará com que o ordenamento, não apenas constitucional, 
mas o social e o económico busquem novas rafzes de pre~ 
sença mais-concreta, notadarnente das classes menos fa
von~cidas e hoje, praticamente, à margem das decisões 
da vida poHtica brasileira. 

1! claro que as transformações irão ali, onde possa
mos, efetívaiiü:iite;--mafCido pelo compromisso Históri
ccfde uma geração Que-buscará nas Urnas di ConstitUin
te um ordenamento necessário para ordenar e orientar a 
riova sociedade. Mas é evidente, Sr. Presidente, que para 
chegarmos lá, para infegrarnlos a nova vida, o Governo 
do Dr. Tancredo Neves, e essa transição que estamos a 
almejar daqui até a existência da Constituinte, é da 
maior significação e da maior ímPoifância. 

O Brasil e o mundo, Sr. Presidente, conclamou elo
gioS failtâsticos ao Pacto de Mancloa, comO um i reali
zação da Espanha, que o mundo teria que se c_urvar dian
te do significadO importante daquele gesto. Depois de 
anos e anos-da mais antiga ditadura e de tirania pratica
mente do mundo ocidental caía e o Rei conclamava a 
nação inteira de lutas fraticidas para, em torno de si, 
unirem-se no pacto e, convocado a Constituinte restabe
lecer, ainda que na monarquia, a demoCraCia na Espa
nha. 

Pois dizia eu, Sr. Presidente, que se lá merecia o gesto 
e a admiração, aqui, no Brasil, no momento que 
reuniram~se forças as mais estranhas e as mais heterogê
neas ern torno da figura do Dr._l_"_ancredo de_ Almeida 
Neves, reunindo-se, apesar de não ter o apoio(; o estimu
lo do Governo, Pelo contrário, desejãVa perpi!Ttiiar:se no 
poder com o seu candidato. No entanto, ainda que tendo 
o Governo do outro lado, essas fo-rças Se- reuniram, 
uniram~se as mais heterogéneas para fazer a transição e 
ganhar a eleição da Presidência da República com o 
compromisso sagrado de convocar a Assemblêía Nacio
nal Constituinte. 
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Se vale, e mérito tem o Pacto de Moncloa, méritO tem 
aqui -quando lá o Rei, ordenando e orientando o pacto, 
_aqui, contra o comando e contra o Presidente a nação in
teira se uniu e de certa forma podemos dizer que essa 
transição, do autoritaiismo para a busca da normalidade 
democrática é feita sem violência, sem rancores, sem ó
dios e sem vindita, pela presença e pela capacidade de 
transição do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 

Acho, Sr. Presidente, que nenhum de nós sente-se rea
lizado totalmente nesta transição. Cada um de nós gosta
ria que ela fosse ao seu molde e a s-eu sonho. Cada um de 
nós gostaria que essa transição, e que o GovernO que Vai 
se instalar, tivesse as tintas, as cores e as aspirações de 
cada _uma das nossas pessoas que integram a Frente de~ 
mocrátíca. 

A verdade, todavia, que todos tiveram que ceder, e ti
veram que compreender que nesta hora, neste momento 
e neste instante que estamos vivendo, na hora da tran
sição é a hora em que todos têm que _ceôer ao comPro-
misso maior de darmos a nossa colaboração para que 
esta hora exista, efetivamente, e para que possamos com 
a nossa presença e o nosso trabalho construir não apenas 
a democracia liberal, mas a democracia social, e a demo
cracia económica que haveremos de marcar presença 
neste ano e_tanto que nos separa da Constituinte, e have
remos de consolidá-la com o voto popular em 15 de no
-vembro do ano que vem. Participando deste momento, 
com a nossa presença, queremos dizer que confiamos, 
que neste trabalho hercúleo que teremos que ter, nós, 
que de certa forma vivemos esses 21 anos de um regime 
fechado, aprender a conviver com o regime aberto da de
mocracia a viver e a conviver vendo e sentindõ os con
trários, quer neste Parlamento quer no plenário do Exe
cutivo, com imprensa dizendo, denunciando, canela
mando e opinando, e nós marcharmos no debate perma-
nente e constante das idêias para construir a nova socie
dade. Uma democracia que haveremos de buscar sem 
Lei Falcão. Uma democracia com eleições diretas. Uma 
democracia cOm a presença do Congresso- Nacional. 
Uma democracia com autonomia do LegislativO. Uma 
democracia- com a volta da Federação, a soberania dos 
Estados e Municípios. Uma democracia em que possa
mos realmente começar a fazer as transformações no 
campu econômíco e social. 

O Sr. Benedito Ferreira - Concede-me V, Ex• um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com toda o prazer. 

O Sr. Benedito Feri-eira - Nobre Senador Pedro Si
mon. a ida de V. Ex• para o Ministério da Agricultura 
faz com que_ renasça em nós, os homens ligados à agro
Pecuária, uma eSperança extraordinâria. Não por ser V. 
Ex• um àdvoga<:l.o _brilhante; não s6 por ser um _empre
sário bem sucedido, mas por ser um político combatível 
e um bravo gaúcho. Tivemos já exemplos extraordi~ 
nários da presença de gaúchos no Ministério da Agricul
tura. Clrne Lima. foi um_ exemplo realmente edjficante, 
que me parece, por outros mêtodos e outro estilo, vem 
sendo seguido pelo ilustre Ministro Nestor Jost. Então, 
V. Ex~ com a sua combatividade há de, no MiniStério da 
Agricultura, projetar não somente o seu EsULdo, não so
mente a classe política, mas a própria agricultura, que 
tem sido tratada _no Brasil, em todas as épocas, no regi
me que V. Ex' chama d~ "fechado", mas também antes 
dele, tratada como_filha bastarda. E o que ê grave- e 
daria a V. Ex• um subsídio neste instante, para 
demonstrâ-lo e materializar essa minha queixa. Veja V~_ 
Ex~ que a Lei riY 2.975, de novembro de 1956, votada 
pelo Congresso e sancionada pelo Executivo de então, 
isento_u_ a agricultura e a pecuâria do Imposto Único 
sObre-combustíveis. Essa lei sancionada foi publicada no 
Diário Oficial, nunca foi r_evogada, quer dizer continua 
em-pleno vigor, só que nunca foi posta em prática. Então 
tal é o desprezo, tal é pouco cas-o· com que se trata a agri
cultura e a pecuária que, na verdade., têm razão os dele-



Março de 1985 

gados de Polícia, que ao pegarem um vadio que não tem 
nenhuma profissão a declarar, coloca na ficha: lavrador, 
como se o lavrador fo.sse um marginal. Porque, na reali
dade, embora não o sendo de fato, embora sendo aquele 
que exerce a única atividade verdadeiramente honesta, 
no entendimento de Adam Smith, com tudo isso, somos 
tratados, na agricultura c na pecuária, como marginais. 
Daí por que V. Ex' assume uma responsabilidade enor
me ao aceitar o Ministério Õ:os bastúdos neste País que ê 
o MinistériO-da Agricultura. Mas esteja V. Ex• certO da 
solidariedade de seus companheiros, do apoio dos ho
mens de mãos calosas, para que V. Ex• possa exercer em 
toda sua plenitude não_ o estado de direito, porque o es
tado de direito está aqui n-a lei não cumprida, mas o esta
do de justiça voltada para a agropecuárüi. 

O Sr. Carlos Chiarelli - Permite V:-- Ex~ um apafié 

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer. 

O Sr. CArlos Chiarem- Senador Pedro Simon, nesta 
oportunidade em que V. Ex• faz uma manifestação que 
antecede a sua passagem para o Executivo, ê preciso que 
se registre e se,destaque .a valia, a importância e a signifi
cação da sUa postura como homem público, que testd
munha_a seriedade dos propósitos que sempre defendeu. 
A sua atuação de homem de Partido, sua vocação para o 
bem comum, a sua defesa inttansigente e democrática de 
idéias valiosas, sobrel!JdO sua competência de político. 
Quero saudar, na sua ascensão ao Ministério, a chegada 
consolidada do poHtiCo e da classe política à gestão ad~ 
ministra~ivu do País. Saúdo também o conterrâneo gaú
cho e te.1hà certeza que, apesar de tantos embates, nos 
quais estivemos em trincheiras diversas, em tantos con
frontos, nos quais fomos adversários e nunca fomos ini
migos, estamos aqui para aplaudir, de maneira muito 
clara _e objetiva, a escolha do Senhor Presidente da Re
pública e dizer que V. Ex~-chega ao Ministério com ores
peito de~ta Casa, com a esperança _da agricultura brasi
leira e com a solidariedade do Rio-Gfande do Sul que 
confia no seu trabalho, que testemunha sua idoneidade e 
que, afinal de contas, acompanha admirado sua dedi
cação. Tenha êxito, meu caro Minisfro, porque acredita
mos que grande parte do esforço da recuperação nacio
nal, do. reencontro do Brasil com suas perspectivas his
tóricas no campo econômico e grande p8rte da nossa 
possibilidade de domar a inflação e-de riíàüi.r a fonle, de.. 
pendem, não ~xclusivamente do Ministro,_ mas _df:p~~
dem, também, do Ministro; e na parcela ein que d-epen
dem do Ministro, da sua sensibilidade. da sua dedicação, 
do seu conhecimento da realidade cOmo um todo e da 
sua capacidade de ser penneável às aspirações nacionais, 
nisso nós estamos tranqUilos. Tenha o preito da nossa 
admiração, a certeza do nos.c;o entusiasmo e a confiança 
na nossa solidariedade. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 
O Sr. OctiiviO Caidoso - V. Ex• me permite um apar

te? 
O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 
O Sr. Octávio C'al-dõso - Nóóre -Senador Pedr_o Si

mon, V. Ex' não precisa ão rheti tesfelri.uflho porque o 
Senado bem o conhece, mas não resisto a tentação de di
zer a esta Casa que acompanho V. Ex.' há mais de vinte 
anos, duas vezes como deputado estadual e, já antes dis
to, na luta estudantil. V. Ex' sempre foi Um homem de 
grande capacidade de luta, um grande combatente, um 
verdadeiro líder da oposição do rio Grande do_Sul. E V. 
Ex'. nesta hora em que é guindado a um Ministério e um 
Ministério que diz nluitO de perto -ao Rio Grande do Sul, 
pela constituiçãõ da sua estrutura económica, pei'ã-lffi
portância da atividade agropastoril em nosso Estado, V. 
Ex• assume, cercado de grande expectativa, esperança-e 
estimulado pelo otimismo dos seus companheiros. Bem 
sabemos que V. Ex• não ..é especializado na rUã.téria, e
nisso -nà6- vai nerihui:n demérità. V~ EX) ê: uin político do 
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melhor quilate e, justamente, porque é político tem a vi~ 
são uriiversal das, caisª~' co~hecimento dÓs homens e da 
realidade social. V. Extassume o ministério cercado da 
melhor expecta.tiva __ dos seus conterrâneos. E a oposição 
que lhe fizermos seiá Uma opOsição construtiva e patrió
tica~ necessária ao- mecanismo democrático; uma op-a.
sição, ·anteS de -tudo, vOltada para o interesse público e 
para o bem comum. Estamos certos de que jamais preci
saremos fazer qualquer ataque à pessoa 01.1 à conduta de 
V. Ex_•, homem ilibado e probo que é. Assim, em nome 
do meu Partido do Rio Grande do Sul, aqui nesta Casa, 
desejo manifestar a esperança que temos em que V. Ex• 
se saia bem no M inistêrio para d futuro do nosso Estado 
e do País que tanto precisamos valorizar e erigir a agri
cultura como urila verdadeira e efetiva priorfàãde naciCi-

-~t\à\. 

_O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 
O Sr. M3U-ro Borges- Senador Pedro Simon, no mo

mento em que V. Ex• deixa este Senado eu devo manifes
tar a nossa admiração, o nosso apreço e a nossa con
fiança em V. Ex• e cumprimentá-lo pela magnífica esco~ 
lha que fez o Senhor Presidente da República em nomeâ
lo Ministro da Agricultura. V. Ex• deixa nesta Casa uma 
lembrança de respeito, de admiração, de estima, pela sua 
iilfeli8ência, pelo seu conhecimento, pela sua combativi
dade. E, agora que V. Ex•_assumirá uma missão executi
va da maior importância para o País, talvez a Pasta mais 
importante, da qual dependerá o restarite, desejamos 
lembrar a V. Ex• que, há 7 anos, o Brasil se mantêm em 
uma produção de grãos da o,rdem de 50 milhões de tone
ladas e, nestes 7 anos, a população brasileira aumentou 
de núiiioS milhões. Ainda mais: a -noSSa exportação de 
grãos tainbém aumentou, o que caracteriza'uma defasa-

~ gem enorme das necess1dades aliment~reS do povo brasi
leiro. Nos estudos que se fazem por t~cnicos, verifica-se 
qu-e-ê preCiso -conquistar, imediatamente, o dobro da 

_ á~ea jâ airicultável no Brasil,_cerca de so- milhões de h~c-
- tares de terras novas, dependentes, naturalmente, do au-

mento da produtividade nas âre~ já conquistadas,
scibreiudo, nos Estados do sul. Por isso, faço, desde já, 
um apelo a V. Ex• que ponha na sua agenda uma assunto 
da maior impoi-1ânda: a conquista do cerrado, porque 
n6s _temos absolUta certeza de_que esses 50 milhões de 
hectares, que serão utilizados, deverão ser _quase todos 
na .árCa-do cerrado por uma série de razões, que não seria 
o momento de mencionar agora, numa despedida de V. 
Ex• Mas só queria lhe dizer, pela convicção profunda 
que tenho, que essa serâ a grande batalha de V. Ex', do 
Governo Tancredo Neves e de todo o povo brasileiro. E 
V. Ex', como seu grande comandante. há de marcar uma 
página indelével na prosperidade e na segurança do povo 
brasileiro. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, prezado 
colega. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR_. PEDRO SIMON - Com prazer._ 

O Sr.-Gastão Müller- Senador pedro Simon, eu iria 
falar como Líder, m~s como está_ no plénârio o eminente 
Líder Senador Humberto Lucena, falarei em meu nome 
pessoaL Estou de pleno acordo com o que disse o Sen_a
dor Carlos ChíaréllLA ida de V. Ex•, como a do Senador 
Affonso Camargo, para o Ministério, é uma demonS: 
tração indeléve;l de que novos rumos surgem para este 
País, porque o prestígio que está se dando aos políticos 
demonstra que vivemoS. uma nova era na vida institucio
nal brasHeira. Repetindo o que diss.e o eminente Senadpr 
Mauro Borges, V. Ex• talvez ocupe a mais importante 
Pasta deste Pais, porque, certa vez, fazendo um discurso, 
pefãnfe ·os agric!.!lioreS de Mato Grosso, alí~s. muit_os 
gaiÍChos de~Mato=or-osso, eu_ dizia que os Estados Uni
dos não.é (orte_sP por ter bomba atómica ou grandes sa
télites artificiais. A grande potencialidade dos Estados 
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Unidos e da União S~viética é a sua riqueza na sua agri
cultura e na sua pecuária. De modo_ que_ a agricultura 
realmente fortalece es.ses- países. E peço permissão a V. 
Ex• para desejar-lhe c que seja_ -~ui to feliz na adminis
tração da agricuftU;a e_ da pecuária brasileira, porque V. 
Ex• a.Ssi~ o sendo, nós_ t-a_!Tlbém os políticos estamos sen
do felizeS. E temos certeza de que o Governo Tancredo 
Neves será de fafo e de direito uma nOva rePública em 
todo Brasib 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Álvaro Dias- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com prazer. 

O Sr. Álvaro Dias - Senador Pedro Simon, o Paraná, 
Estado eminentemente agrícola, deposita enorme con
fiança em V. Ex( Ouvimo's de Tancredo Neves que a 
agricultura será prioridade. E o Paraná espera e confia 
que, com V. Ex.', a agricultura não será apenas inspi
ração para os disCursos dOs governantes, mas serâ, de fa
to, prioridade. Lamentavelmente, a agricultura te_m sido 
prioridade nos períodos eleitorais e, nos primeiros· lneses 
de todos os últimos Governos, a agricultura é questão se
cundária, apesar de financiar as aventuras e aS desventu
ras do.aosso crescimento econômico. V. Ex• é a grande 
esperança. E, se Tancredo Neves carrega para a Presi
dência da República as esperanças do povo, de assistir
mos mudanças estruturais no País, temos certeza de que, 
pelo menos, na área da agricultura, podemos confiar que 
mudanças ocorrerão. Carrega V. Ex~ esta grande expec
tativa nacional e, notadamente, dos Estados agrícolas 
deste País, o Sul do País. V. Ex~ é a grande esperança de 
que a agricultura poderá ser a mola propulsora do nosso 
crescimento, instrumento capaz de arrancar o País da 
crise econômica em que se encontra. Felicidades a V. 
Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Mârio Maia- Nobre Senador Pedro Simon, o 
Esta1!9_9o Acre, que tenho a honra de representar nesta 
Casa, se congratula com a indicação do nome de V. Ex• 
para o Ministério da Agricultura. E essa congratulação 
estâ baseada na esperança que traz o nome de V. Ex•, pe
los laços históricos_ que prendem o meu Estado ao Esta
do de V. Ex~, uma vez que, pela Revolução Acreana, nos 
primórdios deste século, chefiada por um gaúcho de São 
Gabriel, o Cadete São Gàbriel Plácido de Castro, é qUe O 
Acre fora, à força do sarigue, da lágrima e do suor dos 
nordestinos, sob o comando daquele br_avo gaúcho, inte-

- -griidO-ao-tefrltório NaCional, legitimado Pelo tratado df: 
Petrópolis, em J 7 de novembro, feito pelo Barão de Rio 
Branco. Então, a nossa esperança é que V. Ex•, das cam
pinas serenas das pampas do Ri9 Grande do Sul. veja, 
através do horizonte do Brasil, a grande Região-Norte e 
o i1ósso Estado do_Acre, engastado na parte mais ociden
tal da Amazônia, e tenha um carinho especial, na vigên
cia do';! sua administraÇão à frente do Ministério da Agri
cUltura. isto porque, nobfe Senador Pedro Simon, o meu 
Estado está sendo considerado, ultimamente, como a úl
tim~ _fronteir:a agrícola do Brasil. E que esta filosofia de 
compreensão não sirva de pretexto à devastação das nos
sas fTorestas, indiscriminada e criminosamente, para se 
colocarem em substituição à riqueza que a natureza le
vou séculos e milénios para construir, coloca-se a pata de 
alguns bois e algumas sement(fs que não correspondam à 
verdadeira -expeétativa daquela região economicamente. 
Ent~O. -nobre Senador Pedro Simon; à frente de um.Mi
nistéiío de-Agricultura, esPeramoS que V. Ex• dê um cu
nho especial, não apenas à agricultura, nas áreas que jâ 
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foram ocupadas, mas às áreas que estão por :ser oçupa
das, fazendo uma sclcção racional da exploração das gle
bas que ainda estão por ser ocupadas, como as grandes 
áreas da Amazônia. Fazer um zoneamento no Brasil to
do, dando preferência às áreas da 'pecuária para a pe
cuária, da agricultura para a agricultura e da agrossilvi
cultura àquelas que lhe são apropriadas. Assim, Sr: Pe
dro Simon, o Acre se congratula com a presença de V. 
Ex• à frente do Ministério d,a Agril::ultura, achando que, 
não só as demais regiões deste grande Pais terão os be
nefícios da sua sabedoria administrativa, mas a grande 
região norte será beneficiada com as atenções de V. Ex• e 
especialmente o meu Estado, Q ~tado do Acre. Muito 
:>brigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fr~gelli) - Eu pediria 
aos nobres Srs. Senadores que fossem breves nos seus 
apartes, porque ainda temos que chegar à Orden do Dia. 
Eu agradeço a V. Ex•. 

O Sr. B~nedito Ferreira- Sr. Presidente, se V. Ex• me 
consentisse, eu lembraria a V. Ex• um precedente em que 
V. Ex•, tão generosamente, corroboi;'OU, de oficio, por~ 
que hoje se trata de uma m~nifestação, tanto que V. Ex• 
percebe que todo mundo já' levantou os microfones e 
gostaria de dar uma palavra de carinho para o nosso co
lega que vai para o Executivo representar a nossa classe 
do Legislativo e a classe política. 

O SR. PRESIOENTE (José Fragelli) -~Estou de 
acordo com V. Ex• E1,1 pedi apenas brevidade nos apartes 
para essa palavra de carinho. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PE;ORO SIMON- Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Pedro Simon, 
V. Ex• pelo n(lmero de apartes que está ~ecebendo, estã 
sentindo que esta Casa toda traz o seu apoio e o apreço 
que V. Ex• merece, Sua sensibilidade e sua competência, 
sua extraordinária e brilhante carreira política dão a to
dos nós a certeza de que, qualquer que seja a pasta que o 
Governo Tancredo Neves lht; en,tregar, V. Ex• será um 
·vitorioso. O que eu quero trazer é o abraço do Piauí, lá 
do outro lado do País, lá do lado seco, e agora verde, e 
dizer a V. Ex• que qualquer lugar deste País, qualquer 
pedaço de terra é capaz de produzir grãos, é capaz de 
produzir progresso. V. Ex.• sabe muito bem como fazê
lo. E, de nossa parte, apenas o apoio e a esperança de 
que este País vai muito bem no novo Governo Tancredo 
Neves. 

O SR. SIMON - Muito Obrigado. 

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

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 

O .Sr._ Virgílio Távora - Eminente Senador, o nosso 
aparte vai ser muito breve, mas, ao mesmo tempo, de in
centivo. Já estávamos acostumados a ouvir, meses a fio, 
as candentes palavras de V. Ex• quando condenado aqui~ 
lo que se julgava erl:'ado em toda a política agrícola. Va
mos esperar, e não há ironia nisto, que toda essa pu
jança, que toda essa combatividade que V. Ex• durante 
estes anos, tram~bordou aqui em plenário, seja traduzido 
justamente numa garra, compatibilizando, de um lado, a 
necessidade que todos os seus eçQ_nomistas hoje estão re
clamando, de pôr nos trilhos a base monetária, e, de ou
tro lado, a grandes e urgente imprescindibilidade que 
tem a agricultura de recunos, seja para o seu financi
mento de custeio, sç:ja de ínveStiineflto, Vamos que V, 
Ex~ seja bem sucedido. Este o desejo, não_ só do seu Par: 
tido, mas também da futura Oposição. Di reinos que va~ 
mos lhe dar neste momento um voto de confiança. Te-
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mos certeza de que essa fibra gatícha, realmente, vencerá 
avante esse desafio. São estes os. nossos votos. 

O SR. PEORO SIMON - Muito Obrigado. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, 

O Sr. José Lins- Passo, nobre Senador Pedro Simon, 
por sobre todas as considerações que V. Ex• fez no início 
do seu discurso, para levar em consideração essa mani
festação espontânea de simpatia que V. Ex.• estâ receben
do. V. Ex• vai deixar um grande vazio neste plenário. 
Aqueles qUe com V. Ex• aqUi conviveram, debateram 
problemas, que conhecem o seu espfrito de combativida
de, vão ter saudades das lições, de vontade de acertar que 
sempre nos deu nesta Casa. Acho não que é hora, de dar 
conselhos. Mesmo porq_ue, se conselho valesse muito, o 
aconselhador cobraria um preço. Sei que V. Ex• está pre
parado para a luta. São milhões de brasileiros com os 
olhos voltados para o novo Ministro. Não só aqueles 
que desenvolvem hoje a agricultura pujante do Sul do 
Pafs estão preParados para pressionar V. Ex•. Tambêm 
os mesmos homens do Sul, que migraram para as terras 
novas, do Centro-Oeste voltam o:; olhos ansiosOs. Tam
bém os ªiric1,1ltol:'es pobres do Nordeste renovam as suas 
esperanças. E eu gostaria de dizer, talvez 'nem precise 
lembrar- que V, Ex• vai ter grandes lutas: a p.Jimeira, se 
desencadearã dentro do próprio Governo, e V. Ex• vai 
contar conosco para conseguir o apoio que o seu Minis~ 
tério tanto merece; a segunda, certamente será tra~ada 
pelos próprios agric_~.dtores. 1:: certo Que há uma classe de 
agricultores que tem um alto poder de pressão. Mas, há 
também aqueles quase marginalizados, aqueles mais 
pobres, aqueles que precisam de mais apoio. Também a 
Csses sei qUe V. Ex• não deixará de escutar. O qu<;:deseja~ 
mos, nobre Senador Pedro Simon, é que V. Ex• possa sa~ 
tisfazer essa esperança, que jã não é só um ideal, que já é 
Uma coísa palpável, crescendo no Brasil todo. Temos a 
certeza de que V. Ex• farâ o maior esforço pafa não frus
trar esses anseios. E, de nossa parte, creia, V. Ex• terá 
apoio para o seu trabalho, para a sua luta e, sobretudo, 
para o seu desejo de acertar. Conte conosco. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito Obrigado 

O Sr. Jorge Kalume- V, Ex.• me permite urii ãi:iarte'? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

_O Sr. ~orge Kalume- -Gostaria de dizer áo eminente 
amigo e colega que me honrou com sua amizade durante 
estes seis anos, erribora sabendo que a Nova República, 
como se convencionou chamar, será dirigida, comanda
da, administrada por elementos da antiga e da Velha Re
pública. Vou pedir a Deus que_ inspire os seus adminis
tradores para qUe, efetivamente, tra"nsformem este Pa[s 
deritro daquilo qrle todos nós desejamos, num progress_o 
retumbante, Quer~, nesta oportunidade, dizer, com todo 
o respeito e sem o espirita de hironia, que V, Ex.• agora 
transforme em realidade aquelas críticas mordazes que 
V. Ex• usou durante mais de cinco anos neste Plenário; 
que V. Ex• seja o·novO Arquimedes da agricultura. V. 
Ex• precisava de um ponto de apoio, para levar a efeito 
aquilo que apregoou aqui. Que V. Ex• o tenha agora, 
como Ministro da Agricultura. Que V. Ex• olhe com 
todq ça.riJ1ho o BfaSii inteirõ', e que não seja apenas Mi~ 
nistro do Rio Grande do Sul, ou do sul. Que V. Ex• olhe, 
também, a terra da promissão que é aquela gleba da 
grande amazónia, olhe com carinho, olhe com esse pa
triÕtismo: _ _glle o Caracú:riza, olhe os s«:rin-gueiros, olhe _os 
agricultores, os pecuaristas tão carentes de recursos ade
quidos para desenvol;erem a sua atividade. A V. Ext, 
sucesso e· felicidade. 
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O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado! 

O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, nobre Senador 
Carlos Alberto~ 

O Sr. Carlos Alberto- Nobre Senador Pedro Simon, 
no momento em que V. Ex• pl:'ofere o seu último discurso 
como Senador da República, porque amanhã, V. Ex• es~ 
colhido pelo Presidente Tancredo N cves, assume uma 
Pasta da maior importância para esta Nação, e sendo um 
homem que crê no talento dos homens e, assim sendo, te
nho que crer em V. Ex• no Ministério da Agricultura. V. 
Ex• que nesta Casa deu testemunho de capacidade, de ta~ 
lento e de competência política, é um polftico vitorioso e 
sei pel-feitamente que vai enfrentar os maís adversos 
problemas desta Naçã_o._Mas eu espero, nobre Senador 
Pedro Simon; que V. Ex•, quando amanhã assumir o Mi
nistério da Agricultura, possa ter o pensamento voltado 
para aqueles que s~o os mais pobres, os mais humildes, 
os que estão sofrendo na misêd~ e na fome das secas, das 
estiagens e das enchentes que as~lam o Nordeste e o Sul 
na adversidade do tempo, eu esPero que V, Ex• possa dar 
a grande contribuição para que este Brasil, amanhã, pos~ 
sa dizer que mUdou; espero que V. Ex•, no Ministério da 
Agricultura, possa banir, de uma vez por todas, os proje
tas faraónicos que são levados para o Nordeste, tão~ 
somente para acabar com o nosso homem do campo, 
que jâ morre- de fome, de sedei espero que V, Ex.• possa, 
no Ministério da Agricultura, dar a dimensão maíor 
para que o homem do campo tenha a terra para nela pro
duzir; espero que V, Ex•, no Ministério da Agricultura 
possa de uma vez por todas lutar contra aqueles que es
tão acabando, no Nordeste, com o homem sofrido, que é 
o nosso agricultor, que são os latifundiários, que tomam 
terras, e dão terras tão-somente; Senador Pedro Simon, 
V. Ex• que é

1 
Ministro da Agdcultura, as terras hoje no 

Nordeste são para a monocultura: a produção de cana
dC-ã.Çó.car, -qi.iandcr- não é tão~somente para cana-de
açúcar é para o plantio do capim, e o homem do Campo 
está sendo levado para a cidade, não porque ele queira, 
mas o êxodo rural todo santo dia é exercitado, no Nor
deste, por conta dos latifundiários que, cada vez mais, 
estão empobrecendo aqueles que querem na terra produ~ 
zir: ·Eu espero, Senador Pedro Simon, V-. Ex• que foi e 
que é um político competente, habilidoso, um guerreiro 
nas reivindicações populares, eu espero muito de V, Ex•, 
não somente no Ministério da Agricultura; não vou dizer 
qÚe estada mentindo que espero tão-somente a sua comM 
_petê!'lcia no Minist~io._da Agricultura, espero sim que V. 
Ex• possa dar grand_eza, _possa di,gnificar esta Nação, 
atuando como Ministro junto ao Governo Federal, para 
que, realmente, a democracia que todos nós queremos 
possamos exercitá-la. Senador Pedro Simon, que Deus o 
ajude e abençoe, para que V. Ex• possa tirar o nosso ho
mem do campo- da miséria e da fome. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigad_o, meu caro 
colega. 

O Sr. Saldanha Defzi - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON --Pois não! 

O Sr. S~ldanha Derzi- Senador Pedro Slmon, meu 
querido e prezado __ amigo, sentimo-nos verdadeirame~te 
orgUlhOso:;: ein ver a manifestação de ~oda a Casa em re
gozijo pela feliz idéia do Presidente da Rc;púbtica em es
colher V. Ex~ para exercer o Ministério da Agricultura. 
O prêsidente da República, Dr. Tanctedo Neves, real
mente, deseja dar uma prioridade à agricultura neste 
Pais. Não f!, prioridade apregoada por este Governo que 
cstâ fi"nctªndo o seU rriandatQ, e que cm nenhum momen~ 
to veio em socorro, em ajuda ao homem do campo, quer 
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ao agricultor, quer aó peêuarista. Retiraram os subsídios 
da agricultura e dá pecuária, dizendo que o que era na tu~ 
ral-e foi aceito pelos produtOres....:. que lhes seria subs
titufdo pelo preço real do produto, aos homens do cam
po. Mas o que acontecia neste País? Quando havia uma 
possibilidade de o produtor, o agricultor, o pecuarista te
rem uma chance de amealhar um pouquinho mais de re
cursos, através dos preços, lã vinha a intervença~ c:este 
Gõvitno; malfadado GovúilO que CStá findando o s-eu 
mandato, contra os produtores, estabelecendo o confisco 
cambial, dificultando a oomercialização dos produto~ 
agrfcolas, não lhes dando os recursos para que pudes· 
sem, realmente, entregar o seu produto num valor justc 
de preço. Mas temos esperança de que neste Governo, a
través de V. Ex•, teremos uma outra face para a agricul
tura e a pecuária brasileiras. Vimos o exemplo, ainda hâ 
poucos dias, pois este mesmo Governo, que ai está, acà" 
ba de autorizar a importação de s9ja e de seus derivados 
através de uma portaria, pelo prazo de um ano, a qual
quer um que deseje importar;' Ora, estamos já no início 
da colheita da grande produção de soja brasileira e não 
temos preço para o nosso produto e está-se permitindo 
que se importe, através do-noSso-suot. dos nossos impos
tos, soja estrangeira. Não compreedemos e temos c~rti::z8: 
de que V. Ex.' fará com que o Presidente da República, 
nutn de seus primeiros atas, termine com essa aut9ri
zação para a importação de soja. Acreditamos em V. Ex• 
porque é um homem humano, um homem inteligente, 
um homem capaz, de uma habilidade política excepcio
nal, um homem que não é puramente um t~nico frio~ V._ 
Ex• com a sensibilidade, corn o espírito públlco, com ó 
amor que tem a esta Pãtria, dará uma esperança grande, 
imensa, aos agricultores e -PecllariStas-deste Brasil. O ho~ 
mem do campo, o homem rural, estará muito bem ampa~ 
rado com a assunção de V. Ex• ao Ministério da Agricul~ 
tura. Em nome dos produtores de Mato Grosso deseja~ 
mos a V. Ex• imensas felicidades. 

O SI!. I>EflRO SIMON_:_ Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Marcelo Miranda- Compa~heiro Senad,or Pe
dro Simon, é com entusiaSmO que, Cm nome do nosso 
Estado de Mato Grosso do Sul, hoje o terceiro prod~tor 
de soja do Pafs, cumprirriCmto Y. Ex•-pela feliz indicação, 
do Presidente Tancredo Neves, para a Pa_sta -da Agricul
tura. V. Ex' -é um homem que disputou eleição pelo voto 
direto, percorreu as rodovias, os rincões, as cidades, as 
vilas do seu Estado, o Rio Grande do SUl, um Estado 
tambêm eminentemente agrícola,pôde ver e sentir as ne
cessidades do lavrador e do colono brasileiro, pôde sen
tir, durante a peregrinação l:J:1:IC- fez, quando fazia sua 
campanha eleitoral, o grito do homem do campo, nas 
horas de dificuldades que atravessa e durante esse longo 
período que tem atravessado a agricultura e a pecuária 
brasileira. Quando vemos um cOnlPanheiro ser gui~dado 
a um posto tão importante de Ministro da 1-gricultura, 
companheiro nosso do Legislativo, quando a esperança 
brasileira é em mudança, com a investidura do Presiden
te Tancredo Neves, Mató Grosso do Sul inteiro se levan
ta e se coloca à disposição de V. Ex•, Sr. Mi.nistro Pedro 
Simon, para que possamos,-através- do esforço da nossa 
gente, do c·olono brasileiro e de Mato Grosso do Sul, do 
pecuarista e do trabalhador do nosso Estado, ao seu la
do, trabalhar e conduzir esta Nação, para que possamos 
exatamente cumprir aquilo qu:e pede hoje, pela t~levi_são, 
a CNBS, dar pão para quem tem fonle. t necessário que 
iss-o scjll bem refletido, e que através dO Ministério de V. 
Ex• possamos conscientizar o povo brasileiro intei_ro de 
que precisamos e necessitamos produzir neste_ País, para _ 
que nossos irmãos não passem forrte, e para qué nosso 
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Pafs possa, atravês da nossa produção, fazer divisas para 
o pagamento de nossas dívidas. 

O SR. PEDRO SIMON~ Muito obrigado a V. Ex• 

O -sr. Lomanio Júnior- Permite V. Ex• u~-~Parte'? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não 

O Sr. Lomanto Júnior- Eu não põderia me omitir 
nesta tarde, Senador Pedro Simon. Nós tivemos aqui de
bates acalorados, mas o fra_gor da luta e das nossas diver
gências, a minha consciência diz que nós construímos 
uma amizade que eu a qualifico de fraterna. Eu vejo a 
ida de V. Ex• para o Ministêrio da Agricultura como d 
início ou· reinício da caminhada certa do homem para o 
cargo. O Ministro da Agricultura é um cargo polftico, e
minentemente polftico, e eu acredito na ação do político. 
O político tem a visão panorâmica dos problemas, o 
política· sabe escolher, porque conviveu, aprendeu, du
rante muito tempo, a escolher os seus auxiliares e sua e
quipe. Eu tenho certeza, Senador Pedro Simon, de que 
na alegria de que todos estamos possufdos, nesta tarde, 
por v!-lo convocado para um setot dos mais importantes 
que, diria mesmo o mais importante deste País, é o Mi~ 
nistêrio da Agricultura; porque o destino-dõ Brasil é o de 
-ser o grande celeiro do mundo, de alimentar esta humaM 
nidade faminta, e temos aqui a possibilidade de produ· 
zir. Alguém jâ lhe desejou felicidades, vários colegas 
desejaram-lhe sucesso. Sou um hotnem religioso como 
V. Ext, e peco a Deus pelo seu êxito, vou acompanhar o 
seu suCesso, porque será também do Senado da Repóbli
ca e, sem dúvida alguma, no Ministêdo da Agricultura a
quilo que nós sonhamos: tr;:~.nsformar o Brasil no grande 
celeiro de produção do mUndo. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 

O sr. Cfd-Simpaio -Serei curto. V. Ex• vai, na reali· 
dade, enfrentar uma- batalha; a _desordem que se implan
tõú- nO Brasil em todos os terrenos atingiu a agricultura, 
uma batalha onde as forças não estão organizadas; não 
existe no Brasil sequer um programa agrário e sem um 
programa àgrârlo não pOde existir agricultura; mas V. 
Ex• forjou a sua vida, a sua formaçãO ná luta, na cora
gem, no destemor; isto vai caracterizar a sua ação. Por 
outro !<ido, Bacharel, V. Ex', por profissão, habituado a 
normalizar, a procurar normas para conduzir as coisas, 
vai realizar, ou normalizar o plano agrícola, agrário braM 

- sileiro-e, ao mesmo tempo, com a süa intrepidez, sua co
ragem, forjada ao longo de uma vida de luta, V. Ex' vai 
vencer essa batalha, que é a batalh.a da agricultura brasi
leira. Congratulando-me cOm o Governo por lhe ter es
colhido, aceite os meus votOS de bom êxito e acredito que 
o seu trabalho à frente do Ministério dil Agricultura vai 
ser mais um passo à frente na agricultura brasileira. Mui~ 
to Obrigado a V. Exf 

Ü SR. PEDRO SiMON- Muito_obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Héiio Gqelros- Nobre Senador Pedro Simon, 
permito-me o atrevimento de discordar do __ seu ilustre 
cOnteirâneo e LÍúer, Carlos Chiarelli, quando diz que V. 
Ex.-estâ tendo uma ascensão ao MinistêriO-._V~ Ex• não 
<;stâ tendo_ as.cçns_ã.o _alguma, o Ministério ê que estâ se 
engrandecendo e se enriqueeendo com a sua presença. V. 
Ex• é hoje, uma das figuras mais expressivas, mais expo
nenciais e mais .queridas do Parlamento brasileiro. Aqui 
há muita gente solidária, muita ~ente amiga, muita gente 
fraterna, Senador PedrO Simon, más tenho a impressão 
qlle n(nguêm é mais solldário, mais compreensivo, mais 
compassivo ~o qué V. Ex•, no trato com seus colegas 
_c;~meligiort_~tios e também com os nossos adversários. 
)·~_!!_h_o umas_impatia especial por V. Ex• e quando digo 
que V. Ex• não C::siá- tendo ascensão alguma ê porque 
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sábe V. Ex• que havia um movimento aqui, na bancada 
do seu Partido, tendo à frente, inclusive, o nobre Sena
dor Humberto Lucena, pára fazê.Jo Líder do nosso Par~ 
tido, mesmo quando nem pensávamos na vitória do nos
so candidato Tancredo Neves. Havia uma unanimidade 
na sua Bancada. Então, é por isso que digo que V. Ex• 
está apenas se deslocando para dar realce, para dar mais 
autoridade a esse Ministério. Hã um ditado que diz que: 
.. Deus escreve certo pot linhas tortas"; creio, nobre Se
nador Pedro Simon, que quando V. EX• experimentou a 
amargura de um insucesso eleitoral há dois anos, não po
déda prever que a suã figura e a sua presença iriam ser 
imprescindíveis neste Parlamento, para tornar efetiva a 
vitória de Tancredo Neves. V. Ex• .sabe que haviam cer
tas incompreensões, certos ridicalismos dentro da noss~ 
Bancada. mas foi V. Ex•, com'a sua serenidade, com a 
sua compreensão, com a sua compassividade e tolerância 
que foi conquistando, pouco a pouco, aquelas resistên
cias e tivemos, há poucos dias, aquela vitória espetacular 
de mais de 300 vOtos de díferença no Colégio Eleitoral. 
Não sei, nobre Senador Pedro Simon, se V. Ex' tivesse 
sido recrutado para esse posto e estivesse ausente desta 
Casa se terlamos esse resultado extraordinário. ~ por 
isso que ãcho que Deus, embora dolorosamente, escre
veu certo por linhas t9rtas. Quero trazer aqui a minha 
mensagem de êxito. de sucesso, a V. Ex• Falo de uma re
gião que jã foi a maior produtora de borracha e hoje~ a 
última; falo por uma região que trouxe o café para oBra
sil e hoje não produz um kilo de caf'e; falo de uma região 
que trouxe e se transformou na primeira região produto
ra de pimenta-do-reino do mundo e hoje está pouco a 
pouco perdendo essa primazia. Nossa esperança é que V. 
Exl', exatarflertte por não ser o técnico rrão irá se impres· 
sionàr apenas com gtlfficos, coin ilúmei-os estatísticos, vã 
querer realmente saber a situação do homem do campo 
no Brasil. 

I! por isso que temos esperanças de V. Ex' voltar seus 
olhos, suas preocupações para nossa região dando me· 
lhores e maiores rurnos para a nossa agricultura. O Sena~ 
dor Jorge Kalume falou que V. Ex' é um novo Arquime
des, peço também licença para discordar de S. Ex'. V. 
Ex' é PedrO e está no Evangelho: "Tu és Pedro e sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja". Estou certo que o 
Presidente Tancredo Neves vai edificar em cima deste 
Pedro, nosso colega, nõvos rumos para a agricultura do 
Brasil. Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr, Severo Gomes - Senador Pedro Simon, meu 
càró âmigo, em todos os Governos que se instalaram 
nestes _últimos tempos da República, houve sempre a a
firinaçãoi de que a AgricultÚra seria uma prioridade da 
administração. Ifãssava-se o tempo e novas prioridades 
eram estabelecidas e.xatamente porque outras forças surw 
giam no cenário e conriuzia mas decisões em outros ru
mos. Até o dinheiro que faltava para a agricultura era aw 
quele que iria soór!.!r para a SUNAMAN ou para a Co
roa Brastel. O ínfcio do Governo Tartcredo Neves, com a 
sua presença no rvUnistério_ da Agricultura, dá um bom 
sinal, porque coloca no Ministério um político, lutador, 
capaz de organizar forças, de: mobilizar a sociedade para 
se contrapor àquelas que têm sempre colocado a agricul
tura na rabeira das preocupações e provocado isso que 
ienl.os assistido,- q-uer dizer, o Banco dO Brasil reduzido, 
hoje, a 25% do que erã õ grande banco agrícola deste 
Pafs. Estamos, hoje, COríl uma_safra que se inicia. sem re· 
cursos para a defesa de preços mfnimos. Essa situ~ção de 
termos um põHtico que, portanto, compreende, que as 
decisões, por melhores que elas sejam , demandam da 
mobilização, da força da sociedade, da discussão, para 
que ã agricultura cresça para alimentar os brasileiros e, 
não, para alimentar as vacas da Holanda. Por sinal, Se~ 
nadar Pedro Simon, gostaria que todo esse unânime a
poio que V. Ex' recebe, hoje, do Senado, se transformasw 
se amanhã no apoio poiftico. para que realmente essas 
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prioridades da agricultura sejam mantidas e reforçadas. 
Seja feliz e forte na sua luta. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Exf. um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Amaral Peixoto- Ilustre Senador, atenderei ao 
apelo do nosso ilustre Presidente~ Serei breve. Mas não 
posso deixar de juntar minha voz à de todos os Senado
res que se pronunciaram, desejando felicidades a V. Ex•, 
e não apenas em seu benefício, mas em benefício do Bra
sil. Devo declarar que, quando governador, sempre dizia 
aos meus auxiliares:· se estivesse de escolher uma pasta 
para ocupar, escolheria a da Agricultura, porque é aque
la em que maiores oportunidades se tem para prestar ser
viços ao seu poVo, ao seu Estado. V. Ex• ê um homem fe
liz. Mas lembre-se que tem uma pesada tradição, V. Ex.• 
representa o Rio nrande do Sul, Estado tradicionalmen
te ligado às atividades do campo, e deve levar a experiên
cia do seu povo, da sua gente, para difundir por todo o 
Brasil o que se faz no Rio Grande do Sul. Sempre defun
di o têcnico porque, ele é necessário ao lado do político, 
ajudando-o, orienta~do-o, e reolvendo os problemas que 
o poHtico lhe propõe. V. Ex• tem toda esta capacidade 
para ser um grande Ministro, e de coração, desejamOs 
que realize uma grande gestão à frente da Pasta que lhe 
foi confiada. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado, Sr. Presi- -
denteL 

O Sr. Humberto Lucena- Pc:.rmite V. Ex• um aparte? 

O SR.' PEDRO SIMON- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• estâ recebendo hoje, 
na sua despedida circunstancial do Senado Federal, 
guindado 'que foi às altas funções de Ministro de Estado 
para os Assuntos da Agricultura, uma verdadeira consa
gração do Senado. E V. Ex• faz jus a ela pelo que sempre 
foi na sua vida pública: coerente,_digno, altivo, co"mba
tente das boas causas populares, V. Ex• sempre se desta
cou a partir da liderança do nosso Partido na Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul e, depois, nas altas 
funções de Senador da República, seja no plenârio ou 
nas comissões, e na Comissão Executiva do Partido do 
Movimento Democrá_tLc_o Brasileiro, como um demo-cra
ta convicto, lutando tenazmente pelo apressamento da 
normalidade institucional em nosso País. E, agora, V. 
Ex' ê cOnvocado pelo Presidente Tancredo Neves para 
compor a sua equipe- de primeiro escalão e vai gerir os 
negócios _da agricultura ern meio à expectativa r_einante 
no País, que esPera -e contra liãS mudanças prometidas e 
que são o nosso grande -comprorriissõ em termos- de a
liança democrâtica que elegeu Ta.ncrédo Neves para a 
Presidênciã- da RepúbliCa. A Pasta que V. Ex• vai dirigir 
é uma Pasta dificil, na medida em que V. Ex• tem essa 
consciência. A .Suá- 3Ção administrãtiVi--vãí -áepender 
muito dos recursos que lhe forem liberados para fazer 
face aa custeio das safras e para efeito de levar adiante 
um programa que realmente melhore a situação da pro
dução ruralbrasileira. E, embora hoje, seguindo parale-
lamente ao Miriistériõ ___ da Agricultura, haja um Minis-
têriõ Extraordinário para Assuntos Fundiârios, V, Ex• 
há de convir, e tenho certeza de que está atento para isso, 
que não poderá ficar fOra do problema fundiário, que es
tá intimamente ligado ao seu Ministério. E eu, como ho
mem do Nordeste, que é a região que, como sabe V. ExJ, 
tem a mais rígida estrutura agrária do País, confio e_ es
pero que V. Ex• haverá de estimular ao máximo umã_ re
forma agrária no Brasil, em termos autênticos, eln ter
mos demo-cráticos. E, para isso, como sabe V. Ex• o nos
so compromisso e do PresidenteTancredo Neves, inclu-

sive com a CONTA O, é apenas cumprir rigorosamente a 
lei vigente, isto ê, o Estatuto da Terra, para que possa
mos, inclusive, contornar a situação gravíssima que está 
por ai, sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil, com 
conflitos que tê:m gerado mortes, atê hoje na sua rn_aior_iá 
impunes. Então, neste momento, eu clamo a V. Ex.• pelo 
apoio decidido à reforma agrária, para que tenhamos 
condições de melhorar as condições de vida do trabalha
dor rural brasileiro._ Congratulo-me com V. Ex•, e tenho 
certeza de que o Ministro Pedro Simon não serâ difer_en
te do Deputado Pedro Simon, do Senador Pedro Sh:non. 
V. Ex• honrarâ no Ministêrio a sua Bancada no Senado. 
o nosso Partido. o PMDB~ Meus parabéns. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V._Ex.• 
prezado Líder. 

O Sr. Alrredo Campos - V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Alrredo Campos- Senador Pedro Simon, quan
do há dois anos eu ingressava neste plenário, para assu
mir a cadeira do hoje Presidente Tancredo Neves, foi V. 
Ex• que aqui me introduziu. Por isso mesmo todas às ve
zes que eu precisei de conselhos, nesta Casa fui buscá-los 
no conheCimento e na experiênda de V. Ex•, que sempre 
foi o amigo de todos os momentos, o Senador cordial, o 
professor para os calouros desta Casa. Atendendo ao a
viso, _ao conselho do_ P_residente José Fragelli, não posso 
mais me alóngar, mas gostaria, neste instante, de ter a 
certeza·d~ que o encontraria aqui, novamente, num futu
ro não próximo, porque sua tarefa é grande e estafante, 
mas temos a certeza absoluta que ainda haveremos de tê
lo nesta Casa, para que contin-uemos haurindo de seus 
oonhecinie_nto_s e conselhos que só podem engrandecer o 
Senado e a República. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex'. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente fico profun

damente grato pela gentileza, pela grandeza dos apartes 
a mim dirigidos. É_ claro que eu_ entendo, Sr. Presidente, 
que esses apartes não engrandecem a minha pessoa, mas 
eng-randecem a figura deste Senado. Eu entendo e dou a 
devida qinâmica a esses apartes, Sr. Presidente, Eles são 
o -estímulo, eles -são a reflexão do gesto de grandeza e 
compreensão dos meus Pares, que _querem que eu saia 
daqui extamente com essa: uimensão, que eu saia daqui 
com o estímulo, com o apoio e com a compreensão, para 
que possa melhor me dirigir para os novos rumos que te
nho peta frente. 

Eu entendo essa dimensão, fruto da grandeza e da 
c.o.mpreensão do_s meus prezados colegas de Semldo-_Ee
deral,_ que q_llerem que-com essa grandiosa imagem de 
resp_eito e estímulo a um Senador colega, possa melhor 
desempenhar-me na futura função. 

Eu agradeço, com profunda emoção, o gesto de cari~ 
nho e afeto dq~ meus colegas. Não ~e preocupava, Sr. 
Presidente, na busca de cargos. Não imaginava qUe nesta 
alteração profu9da nos destin()S deste País coubesse a 
mim uma parte dessa tarefa. Pensava eu de certa form-a: 
perdendo a eleição, ao Governo do Estado é c~mpreensí
vel, a primelra na minha vida, más ê compreensível, tal
.._,ez- o meu destino s_e destinasse a des.empenhá-lo no Po
der Legislativo. E achO muito importante, muito rlObre e 
muito respeitável à missão do parlamento. O parlamento 
que _critica, que orienta, que abre rumos _e que aponta 
destinos que outros haverão de executar, mas choque na 
minh<~ vida longa, dedicada ao parlamento, senti a e
m_oçãO profunda do dia a_ dia, da tribuna qUe fala, da tri
buna que sugere, da tribuõa que criHCa;-da tríbuna que 
esta permanete e constantemente voltada para o interes
s-e _do bem comum. Se saio dela neste momento, levado 
pelas circunstâncias, a m!m, Sr. Presidente, que em meio 
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à luta da vida senti - a derrota ontem é compreensível 
- no extremo do meu sef, a mágoa e a incompreensão 
levadas a serem intimas da minha família. E senti uma 
compreensão, quando levado pelo protesto íntimo da
quilo que o destino me pregava, senti ali e naquele ins
tante, de que a vida é feita realmente desse jogo, a vida é 
feita realmente desses desafios, e dei a minha dinâmica 
urrta nova formação da realidade social, e compreendi 
que nós, _por maiores que sejam os nossos destinos, por 
maior que sonhemos para o nosso futuro e para o futuro 
dos nossos entes mais queridos, nós temos que cumprir a 
nossa missão, resignando-se àquilo que por ventura a, 
nós, é destinado pela realidade do mundo. 

O importante é estarmos em paz com a nossa cons
ciência, seja no momento de alegria, seja no momento da 
dor, seja no momento da vitória, seja no momento da 
derrota, sCja no momento de frustação ou seja no mo
mento de realização pessoal. O importante ê estarmos 
em paz com a nossa consciência no sentido de que tenha
mos a convicção de que fizemos o que era possfvel. E fa
zendo o que era possível posSamos olhar os nossos cole
gas e aqueles que em nós detem confiança com a cons
ciência tranquila de que fez o que a consciência manda
va. 

Sei que o destino do Governo Tancredo Neves é Um 
destilto mUito difícil e o dos seus auxiliares tambêm h a-
verá _de sé-lo. 

SeTcfe que Se ·armou Uma expectativa fantástica de que 
a partir de amanhã, mudar-se-ão os destinos dos homens 
desta Nãção e sei que isso é inconcebível e ê impOssível. 
Mas sei que o·or. Tancredo Neves, dos seus erros e a
certos em seu Governo tentarâ- e isSo ê importante
buscar o equilíbrio social necessário e a corri preensão de 
todos para, juntos, iniciarmos a reconstrução deste Pafs. 
E eu me sinto, na minha humildade, ali numa Pasta que 
todos que me aconselham dizem que para lá não deveria 
ir. E_ dizem eles: ••olhe para trás e veja, ao longo dos 
anos desta pasta, o nome de alguêm que nela tenha se 
notabilizado". 

Pessoas ilustres por lá passaram. Lutaram, se esforça
ram mas ali é realmente um local, que é de uma das reali
dades deste País. A verdade é que se eu falar em exportar 
alimento, ao exportar os nossos produtos primários, aí, 
as forças vivas se unem, porque é necessário exportar, 
pois exportando se aumenta a divísa de dólares para fa
zer frente às nossas dívidas externas. 

No momento em que este País lança um programa 
PROÂLCOOL para que através da cana-de-açúcar 
transformada em âlcool possamos ter um substitutivo do 
petróleo e foi, realmente, um marco extra_ordinário ~m 
que o País mostrou a sua capacidade, e que todas as 
perspectivas de que o programa não daria certo desapa
receram, porque a rapidez demonstrou, e realmente aí 
está, o Brasil produzindo 160 mil barris correspondentes 
de gasolina, de álcool. 

No entanto, na hora de enfrentar o desafio de produ
zir alimentos para milhões de brasUeiros, aí ele não tem 
aceSso, aí fica difíciL Fica difícil porque o desafio é mais 
sério e milhões de brasileiros, que deveriam ter acesso à 
alimentação, produzindo~a, e tendo o necessárío para 
comprá-la. Esse programa, desafio de governos que se 
sucedéram ao longo do tempo, a ele não chegamos. 

Não é a minha proposta e não estou aqui a dizer que 
ista seiã: a ffiinha meta que Será alciinçada! Mas não ne
go, que este é o meu sonho e que gostaria de vê-to reali
zado! Jamais será executado pelo Ministro da Agricultu
ra, ou pelo Governo Tancredo Neves, essa perspectiva 
de chegarmos lâ, deste Pals ser, ao lado da 8• potência e-_ 
conô"i"nica .dõ -mUndo, na correspondente do desenvolvi~ 
meniõ s()cial e do bem-estar dós seuS filhos, que seja real
menle um Pais celeiro do mundo, mas celeiro do seus fi
lhos para que possam ter o alimento riecessário ao dia-a
dia, para que-desapareça a geração dos nanicos do Nor-
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deste pela fome e pela miséria. Este ê um desafio para to~ 
dos nós. 

Posso ter, a partir de amanhã, responsabilidade maior, 
maior ainda a do Presidente Tanctedo Neves, mas me 
parece, me perdoem a sinceridade, que é uma responsa· 
bilidade deste Senado, do Congresso Nacional, dos polf
ticos e de todos nós, no seiúido de buscarmos alcançar 
essa meta. Deste Congresso-ao votar as mensagens, dos 
políticos brasileiros neste rumo novo, onde o Congresso 
terâ participação no debate das soluções e da trajetória 
da escolha da política económica qUe haveremos de bus
car. Não será ela mais fruto-de .. A", de "B" ou de .. C",_ 
isoladamente. Serã fruto do debate a nível político defi~ 
tro do Governo, a iúvei políticO-dentro dos Partidos qu~, _ 
integram o Governo e a nível político dentró do debate 
dentro deste Congresso Nacional. 

Somos iodos nós, portanto, convocados a essa r6al 
mudança que me parece importante. Buscar a educação 
é necessário e um plano de mudançãs não pode passar 
sem educação. Buscar o trabalho para todos é necessário 
e é indisp.ensâvel. Buscar mudanças profundas no con
teúdo social deste País é o que desejanlos. Mas nenbuma 
delas poderá ser alcançada se não buscar, de ':lffi lado, 
como produzir o alimento e, de outro, darmos condições 
a que todos tenham acesso·ao pão de cada dia, como diz 
a CNBB. Para isto estamos convocãdos, Sr. Presidente. 
se chegaremos lá, não .sei. Mas -ê importante tentar, nós

1 

pelo nosso conjunto, porque não serâ o Ministro do Tra
balho, isoladamente, que terá força po1itica para que as 
decisões sejam tomadas a favOr do sOcial e a favor da
queles brasileiros que não fazem protestos, qUe não fa
zem comícios, que não fazem greves; que não se reúnem, 
que não gritam, qtie não protestam, porque são milhões 
de brasileiros que vivem na fome, que viVem na misêria, 
muitas vezes nâo votam porque analfabetos são, por is
so, muitas vezes esquecidos. Mas não me parece ciue me 
lembrar deles nesta hora e neste momento, e não me pa
rece que voltar a eles, pelo menos a nossa preocupação e 
a nossa sincera interição de buscarmos equaciOnar esse 
problema esteja senda equivocado quanc_lo se frua no~ 

raiar numa Nova República, quando se fala no resplanR 
decer de uma nova hora, a mim me parece, Sr. Presíden
te, que nós devemos nos voltar neste instante de festa, e
xatamente para aqueles que, talvez, não veêm televisão, 
não escutam rádio e nem saibam que estamos vivendo 
uma nova era, mas exatamente·para transformar esses 
párias em cidadãos, pata que eles possam estar presentes 
e conviver com a realidade sociafdeste Pats~ é que me pa
rece que juntos devemos buscar a nova sO~iedadt;. por
que jamais poderemos imaginar,~ por inelhar que seja a 
nossa situação, por maior que sejam os zeros das nossas 
reservas, por melhores que sejam as riquezas deste P~s, 
jamais seremos o Brasil que nóS-so~hamos, a grande pá
tria, a grande nação, enquanto tivermos milhões de braR 
sileiros, neste Brasil, chorando a dor e a miséria da fome. 

Agradeço, Sr. Presidente, a honra da pirticipãçã-o ne_s
Sa reunião que para mim, sin,Selarilente, ê um instante de 
dizermos até breve, porque-seja onde estiver, lutando 
onde estiver a luta, para mim os momentos mais honro
sos, mais dignos e mais felizes da minha vida passei aqUi, 
nesta Casa, recebendo a lição e os ensinamentos dos Se
nhores, uma Casa que realmente dignifica o nossõ País, 
porque aqui, neste Senado, no convíviõ~- ria palavra e no 
debate aprendemos que realmente podemos confiar nesR 
te País, porque o seu Semido dignifica e· honr~:t a :vida 
brasileira. -

Muito .obrigado e atê breve, se Deus quiser. (Muito 
bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder 
do PDS ... 

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO O
RADOR. SERÁ PUIJL/CADO POSTERIOR
MENTE. 

COMf:ARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente 
- Galvão Modesto -Alexandre Costa- Almir Pinto 
·- Aderbal Jurema- Marco Maciel -Guilherme Pal· 
meira - Carlos L.Yra - AlbanO- Franco- - Moa.cyr 
Dal!a - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Mor
van Acayaba- Amarai Furlan- Henrique Sa.ntillo
Roberto Campos - Enéas Faría - Jaison Barreto -
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
-comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

t Iida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e por 

seu alto intermédio ao Senado Fed~ral, que assumirei _a
manhã, dia I 5 de marÇo, o cargo, para ó qual fui eleito, 
de Vire-Presidente da República. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1985.- Senador Jo
sé Samey. 

O. SR. PRESIDENTE (Martin.s Filho)- O lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que serã_lido pelo Sr. 19 
- Se~retário. 

É lido o ~inte 

REQUERIMENTO No 27,D)i; 1985 

Nos termos regimentais, requeremos que não seja rea
lizada Sessão do Sen_ado_ no dia IS de março de 1985, 
nem haja expediente em· sua Secretaria. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1985. - Gastão 
MUller - Vtrgilio Távora. 

O SR. t'KESIDENTE (Martins Filho) - De acordo 
com o-disposto no art. 238, item II, o requerimento que 
acaba de ser lido poderá ser votado com a presença de 
onze Senadores. _ 

Em votação. 
Os Srs. Sf:naâoi-es que o aprovãm queiram permanecer 

-sentados. (Pausa.) 
AProvado. 
em Cónseciüêticia da deliberação do Plenário, não. será 

realizada sessão no dia 15, nem haverá expediente na Se· 
cretaria. --- -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia reCebeu, do Governador do Estado do Piauí, o Oficio 
n9 sjl2, de 1985, solicitando, nos termos do item IV do 
artigo 4tâa Constituição, autorização do Senado Fede
ral a fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo, no valor deUS$ 60,000,000.00 (ses
sen~_a- milh_õ~ -~e ~6l~res), para o fim ~ue_ especifiCa. 

A -mãté.fia fiCará àiuardando, na Secretaria-Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. )'RESIDENTE (Martins Filho)- Esgplado o 
tempo destinado ao. Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 

da Câmara n9 117, de 1984 (n9 1.208/83, na Casa de 
orig~m), que dispõe sobre a criação de cargos no 
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Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho_ da l_I• Região e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres fa,.orãvels, sob n9s 374 e 375, das Co-
missões: 

De Serviço Público Civil; e 
de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ex
traordinária de 12 do corrente, tendo sido aprovada, em 
primeiro turno. 

Discussãq do projeto, em segundo turno. (Pausa) 
__Não havendo quem peça a palavra, encerro a discurs

são. 
Nos ternlOs do inciso II, do Art. 322, do Regimeíito 

f nterno, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável da maioria absoluta'dos membros da Ca
sa, devendo a votação ser_ feita pelo processo nominal. 
Tendo havido, entretanto, acordo entre as lideranças, a 
matéria foi aprovada, em primeiro turno, simbolicamenR 
te. Assim, em consonância com aquela decisão, a Presi
dência irá submeter o projeto ao plenãrio, em segundo 
turno, p~lo mesmo pro~sso. 

v-otação do Projeto, em segundo turno. 
Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção 

É o seguinte o projeto aprovado_. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'li7, DE 1984 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 1 I• Região e dá outn1s providências. 

O Co_ngresso Nacional decreta; 
Art 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1 I• Re
gião, os cargos de provimento efetivo e os cargos em co
missão,_ constantes respectivamente, dos anexos I e II 
desta lei. 

§ J9_ Os caigos de proviinentO d'etiva a que se refere 
este artigo serão~ escalona-cios pelas classes das respecti
vas Categorias _F4ncionais, por ato da Presidência do 
Tribunal, observados os critérios legiis e regulamentares 
pertineõies aO Sistema de Classificação de Cargos, vigenR 
te na ãrea do Podçr Executivo. 

§ 29 Os cargos em coõiisSão a que se refere este arti
go terão correspondêriCiã-cOm- a escala de níveis de que 
trata o art. 69 do Decreto-lei n9 1.!:184, de.28 de dezembro 
de 1982, na ·forma previst<! pelo art. 29 do Decreto-lei n9 
12.620, de 10 (ie março- de 1978. 

Art. 2q O preencb.imento de cargos de provimi:nto e
fetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da II• Região far-se-á de acordo 
com as normas legais e regulamentares estabelecidas 
para os demais Tribunais do TraOiilho, observadas as 
disposições do§ 29 do art. lOS da Constituição Federal. 

Art. 39 Aos cargos-criados por esta lei aplicamRse, 
no que cõuber, as disposições do Decreto-lei n<1 1.828, de 
22 de dezembro de 1980, com as alterações introduzidas 
peloS Decretos-leis n9s 1.917, de 12 de janeiro de 1982, e 
2.004, de 6 dejaneiro de 1983. 

Art. 49 _ Para os fins prev1stos no § 39 do art. I O da 
Lei n9 6.915, de 19 de junho de 1981, o Tribunal Regional 
do Trabalho da II'- Região, em relação aos Servidores 
Públicos _à disposição das Juntas de Conciliação e Julga
mento, observará as dispoSições legais e regulamentares 
estabelecidas para os n .. "'!~i~ Tribunais do Trabalho. 
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Art. 5" As despesas decorrentes da aplicação da pre
sente lei serão atendidas pelos recursos orçamentãiios 
próprios da Tribunal Regional do Trabalho da li' Re
gião. 

A H f; ~ O I 

'l~rt. 10 da Lei no 

Art. 6\> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contráriO. 

lRIBUHAL REGIOIW. 00 TRABALHO DA th, REGI~ 

GRUPOS CATEGORIAS f'ti~ÓWS 119 Dt CARGOS CI!D!GO 

A .. vfdadcs de Apoio licnlco Judlctirto. 70 
Juo .... ;irto CÕdtgo Oficial de _,.ltlça•Avall~dor 5 

TRT•lli.,-AJ-021 
m-tla.-AJ--o22 
TRT•lla.-AJ-023 
TRT·lla.-AJ-024 
TRT·ll&,•AJ-025 

TRT·lli.·A.J·OZP Auxiliar Jud\ciirlo 115 
A~JC~nte de St9ur.nça Judlclirla O 
Atendente J114tctiriG 45 

~~;s s~~~d~d1;o f.n~~oso 
TRT•lla.-I(S-900 Odcntõloga 

Dutns Athldadtt de 

ContldOr 
!ltb11otecirlo 

Kfve1 Midio CÕdtgo Auxflfar 'd1 !:nfaruge~~~ 
T11.T•1h.-ltl-1000 Tehtonfsta 

Tl!T·lh,·lfS-901 
TRT·lla •• us~go7 
TRT-lh.-N.S-909 

-TRT-11t.•NS•9Z4 
TRT-lla.-Ns-gn 

TliT-lh,-NM-1001 
TBT-lh,-NI'I-104-1 

Artclan.ato CÕ!Ifgo Artlttca d1 !:5tl'lltura de Obras 
'111T•1h.•ART•700 e Metalurgia 

Artifl" dt 11teinlca 
Artftl" da ll:letrlcldade e 
Conlnl«çi~ 
Artftf~ dt Carpintaria
Mf.rc~narh 
Artlt1ce d~ Artn Gríf1cu 

A H E X O I I 

(Art, 19 da UI n'1 0 de dt de HS) 

T11T•lli,•AAT.70l 
TRT-lh,-,o,RT-70Z 

TliT-Th.-AAT-703 

TRT-lh.-AAT-704 
TRT-lh,-ART-706 

TRIBllKAI. REGIONAL. DO ,TRASAl.l/0 DA lla. REGI~ 

IIIWPO OII!EÇXO E ASS(S$01Wlt11T0 SIJP(RIOUS • COO!® TRT • ltt, DAS IM 

"'""' CAAGQ EH COMI SSJ!:D CCDIGO 

Dll"'tl:lr de S«ret.t.da F1nancefrt 
D1ret~r de Serviço 
Aueuor 

TRT-lla~-DAS-101 
TRT-l11,•D,O,S•101 
TRT-11t,·OAS-1D:! 

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<1 251, de 1983 (n'1 15/83, nã. Casã de oriM 
gem), que exclui o Município de Canoas da relação 
dos M uniclpios declarados área de s_e_gurança nacioM 
na!, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~>s 541 a 543, de 1984, 
das comissões 

- de Constituição e J ustlça; 
- de Segurança Nacional; e 
- de Municípios. 

A discussão da matéria fOI encerrada na sessão ante
rior, tendo a votação adi_ada por falta de quorum. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção, 

b o seguinte -o projefO ap-rovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 251. DE 1983 

(N'i' 15/83, na Casa de origem) 

Exclui o Município de Canoas da relação dos muM 
nicípios declarados áreas de segurança nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Fica excluído o_Mun.iGípio de Canoas. no 

Rio Grande do Sul, da relação dos municípios déClãfa-

dos de interesse da segurança nacional, conforme inciso 
vn do art. jY da Lei n'i' 5.449, de 4 de junho de 1968. 

§ (9 A eleição para Prefeito e Vice-Prefeito do Mu
nicípio -de Canoas será fixada pela Justiça Eleitoral, den
tro de 60 (sessenta) dias da publicação desta lei~ 

§ 2~> Os eleítos tornarão posse imediatamente apôs a 
diplomação e s_eus_ mandatos findarão em 31 de de
zembro de 1988. 

Art._ 211 Esta lei en_tra em vigor na datã. de ~l!_~pu~li
cação. 

Art._ 3~' Revogam-se as disposíções effi contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento ill' 4, 
de 1985, de autoria dos Senadores Aloysio_ Cha_v~. 
Neison Carrl.eiro e Roberto Saturnino, solicitando, 
nos termos do Art. 371, alínea ••c", _do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de L_ei da_ Câmara 
nll218, de 1984 -·complementar, que cria o Estado 
do Tocantiris e determfna- outras piovidências. 

O Sr. Aloysio Chaves-Sr. Presidente, peÇo a palavra. 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobr_e_ SenadOr Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO O
RADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Na forma 
regimental, V. Ex.~ será atendido, 
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Concedo a palavra, para encaminhar a votação; ao 
nobre Senador M aura Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMOB- GO. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres_i
dente: 

Antes de iniciar o meu discurso de encaminhamento 
de votação, devo dizer que jâ tinha conhecimento do do~ _ 
cum.ento lido pelo eminente Líder Aloysio Chaves. Real
mente, é um documento que me merece todo respeito, 
mas o recebo corU peSar e estupefação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei Conl.
plernentar n~' l-Bj8l, que trata da criação do Estado de 
Tocantins, ora em pauta nesta Casa, merece algumas 
considerações._ _ 

A matéria, por sua importância política, social e eco
nômica, não deve ser votada de maneira precipitada, por 
mais respeitáveis que sejam os propósitos que lhe deram 
origem. Sua tramitação _não pode prescindir de estudos 
acurados, debates e questionamentos que poderão ense~ 
jar modificações e aperfeiçoamentos n~essãtios. 

Esse projeto deu entrada nesta Casa na última semana 
da Sessão Legislativa, não chegando praticamente ao co
nhecimento dos Srs. Senadores. Voltou a ser levado a 
esta Casa_ praticamente no dia 11', quando reiniciamos 
nossos trabalhos; hoje é dia 14. Veja V. Ex• que um as
sUnto dessa irilportância, -merece um estudo mais acura
do. 

Não pretendemos obstruir a votação da proposição, 
mas dar-lhe um sentido_ de tramitação normal e nos cur_
varemos à imposição do veredito popular, na certeza de 
que a iniciativa expresse realmente consulta aos interes
ses do Estado de Goiâs frente à divisão que está sendo 
proposta, É necessário saber. através de consulta popu
lar, se esta é a vontade do povo goiano,- tanto do Norte 
quanto do SuL 

$fi bem os que a,s queixa_s e frustraçõeS das populações 
do Norte são justas, pois as promessas que lhes foram 
feitas, durante várias campanhas eleitorais, não têm sido 
cumpridas. Permaneceram nas gavetas do esquecimento. 
Seus emitentes e avalistas, uma vez eleitos e empossados, 
perderam a memória. 

- A criaçãO da Cia. de Desenvolvimento do Norte 
(que iría âtuar, justamente na área proposta para o Esta

-do de Tocantins) e a participação dos representantes da 
região no primeiro escalão do Governo estadual fazem 
parte desse elencO de proinessas perdídas no tempo. Tais 
fatos, negados por uns e ex piorados por outros, aumen
taram· a aesCreflÇa e o inconformismo dos habitantes do 
Norte de Goiás, levando~os a reivindicações radicais de 

~sepãratismo. Entretanto, o remédio para seus males, a 
nOssO Vef, rião eStá nessé divórciO~ mas na sua real inte
gração política e administrativa com o Sul, de forma par
tiCipatiVa e permanerite, sem engodos eleitoreiros. 

- A criação de um Estado ê medida de transcendente 
importância. lndepende da _vontade de alguns para se 
transformar no consenso da maioTiã: Todos devem ser 
oUVid.Õ-s~Afinal, está em jogo o ci.eStlllO -de uma comuni~ 
dade inteira, que ainda não foi chamada a opinar e tam~ 
pouco debateu a questão. Portanto, os diversos ângulos _ 
do probteln.a precisam ser examinados com seriedade e 
sem atrOPelos, acima de interesses pessoais e grupais, _ 
Para os mais afOitas, essa é uma posição que talvez não 
renda dividendos eleitorais. Enganam-se. O povo goiano 
tem consciência política de seus direitos e sabe corno fa~ 
ier li Sti3. História. Entendemos que o exercício da vida 
pública impõe pOSições claras, retas e inquestionáveis. 
De nossa parte, procuramos agir dentro de princípios, e 

_ não de c~rcunstâncias. Por_isso, não pretendemos inovar 
nem adaptar tais princ1j)ios, porque eles se c6nfundem 
com a nossa p~ópria vida. 

-Sr. President-e,-quando a Comissãp' de Constituição 
e J ustlça da Câmara Federal sug riu a aprovação do 
Projeto em ca,usa, mediante a exclusão do§ 29 do art. 36, 
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inviabilizou-se sua execução, pois retirou-se da União a 
obrigatoriedade de contribuir com recursos iniciais da 
ordem de Cr~ 40.000.000.000,00 (quarenta bílhões de 
cruzeiros) indiSpensáveis à organização do novo Estado. 

- Assim, a região a ser deSmem.l)rada não teria recur
sos próprios para sustentar despiisas com os poderes E
xecutivo, Legislativo e JudiciáriO; Da r-enda do -Sul; CoO
ta apenas com 6,47%, o que condenaria o novo EStado a 
ser um eterno dependente da União para manter as suas 
despesas de custeio, excluindo-se os investimentos neces
sâr10S- ao _seu desenvo_lvimento. 

b claro que a autonomia é necessa!iamente vinculada -
à capaddade de at.~:to-suficiêilcia.- - ---

Ocorre, tambéni, qUe rião é 'de hoje que se- fala ~a 
criação do Estado dos C:arajás ei1Jifõbando partes dos 
Estados do Pará, Goiás e Maiãrihâo:= Se iStO acontecer, 
haverá uma nova subdivisão do 'nasCente Estado do To
cantins, o que seria também desaCoriselhável. 

Para não inutilizar Golâs ·como um gTB:nde Estãdo, 
cremos que o me.lhor e o mais sensato seria levar ao NorM 
te o desenvolvimento econômico a que tem direito, atffi- -
vés de melhor administração, tanto dos recursos do Esta
do como da SUDAM, hoje pouco utilizados. 

o q'ue se busca, Sr. Presidente, não ê a seParãção~-ê o 
desenvolvimento, é o progresso, querCin Ciue a diviSão 
propicie, crie condições para isso .. Mas aí é qUe esiá o 
possfvel engano. 

Mas é preciso, simultaneamen.te, que seja assegurada a 
imediata participação dos noitenses na vida politica e 
administrativa de Goiás, no mínimo" em 30% dãs oportu
nidades que o Governo estadual tem condições de ofere-
cer. 

Construir uma UniverSidade do Norte, a Universida
de de Tocantins, e, caso não seja possível, instituir ime
diatamente um sistema de concessão de bolsas de estuM 
dos; elaborar e por em execução, imediatameflte, um 
Plano de Emergência para o Desenvolvimento do Norte; 
estabelecer rodízio político na escolha do ViceM 
Governador e até mesmo do Governador do Estado; de
fender junto a SUDAM, com zelo e eficiência, dotaçõ-es 
orçamentãrías adequadas e sutlcierite"s aos atendin1-entos 
prioritários à região; com a ParticipaçãO do Governo Es
tadual e dos MiniStérios ·aa AgriCülturil e dos Assuntos 
FundiárioS, deve ser planejada e executada uma política 
agrária nos moldes tentados realizar por mim enquanto 
Governador, os Combinados Agrourbanos, que é uma 
associação de várias agro'v'ilas. 

Estas são aJgumaS sugeStões a serem analisadas e de-_ 
batidas, sem prejuízo de outras que aÍnda poderão se-r o
ferecidas. 

Os baixos índices de desenvolvimento econômico ob~
servados na região não justificam-esse movim~n_t_Q._sepa
ratista; pois eles decorrem, principalmente, da desconti
nuidade dos planos de Governo e da falta de uma visão 
macroeconômica das potenciafidades da ãrea. 

Respeitamos a legitimidade da reivindicaÇão, porém 
discordamos da sua oportunidade. Nossa discordância 
se fundamenta no fato de que ainda não foram esgotadOS~ 
os recursos políticos e administrativos caPazes de preser
varem a unidade e a grandeza do Estado de Goiás. -

-Nesta oportunidade, fazemos um apelo ao ilustre 
Governador -I ris Rezende i ao-s nossos companheiros de 
Partido para que juntos, fraternalmente, reunamos os 
nossos esforços em torno de uma ação política planejada 
e integrada à realidade do Norte, 

-Se o problema é falta de recursos para promover o 
desenvolvimento dessa área, não acreditamos que sua 
obtençào.s,e_ efetive com a .subdivisão do Estado, mas sim 
através de um movimento poHtico ·estrutunido, forte e a
tuante. Em verdade, os governos federal e estadual, ao 
longo desses 20 anos, com riras exceções; não deram ao 
Norte de Goiás a ate.nção que ele merece e tem direito. 
Mas não seria mutilando o Estado de Goiãs que iríamos-
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corrigir tais distorções. Ao contrário, enfraque~íamos 
mais ainda a economia da nossa Unidade. 

- t ~e se supor que os empreendimentos que v.êm 
sendo implantados na região amazônica, tais como a ex
ploração do minério de ferro de Carajás, a Usina de Tu
curuí, a ALUMAR e, futuramente, a T,Jsina de Santa Isa
bel, no Araguaia e outros em curso, refletindo, de manei-:_ 
ra positiva, a curto prazo, sobre as economias dos Esta
dos limítrofes, particularmente sobre a área mencionada 
no Projeto de Lei Complementar. Isto fortalece, ainda 

- mais, a inoportunidade deSsC desmembramento. 
-:___ t preciso considerar, por outro lado, q'!le embora a 

-região Sul de Goiás apresente características geoeconô-
micas bem difereiites das do Norte, -ambas Se completam 
e se interligam politica, social e economicamente. 

- Se valesse a tese de que a área de um Estado, quan-
- do grande, pode impedir ou prejudicar seu desenvolvi-

mento, certamente Sergipe e Alagoas seriam os estados 
r_nai_s d~e_nvolvido:; do País. Seguindo o mesmo raciocí
nio, o Projeto apresentado - que atinge uma área tão 
expressiva como a-que se localiza ao norte do paralelo 13 
~ deveria, no mínimo, propiciar a criaçãO ·nãO áe um 
EStado, mas de dois. O argumento não serve, nem se jus
tifiCa~ 

-Antes~ desse desmembramento- que consideramos 
·medida extrema - devem ser usados todos os recursos 
governamentais atê agora subutilizaçlos. Alêm do mais, a 
criaçà!) do novo Estado impõe a participação de todos os 

__ segmento:; da sociedade goiana diretamente envolvidos 
na questão. 

O Sr .. Gastão Mül_ler --Permite V. Ex" um __ aparte? 

'"' O SR. MAURO BORGES- Pois não. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Mauro Borges, não 
quero, absolutamente, intervir num problema tipicamen
te goiano, embora ele o seja brasileiro, mas quero dar o 
testemunho do meu Estado, que não foi divididO, foi 
desdobrado em dois. Temos _que pensar que os Estados 
podem ser desdobrados em d_ois, no caso de Goiás tamM 
bêm seria a mesma coisa, e para nós foi benéfico em to
dos os sentidos, o desdobramento de Mato Grosso em 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E foi com a maior 
vibração cívica que eU, como do velho Mato Grosso, o 
embrião inicial, vi: a asc_ensão do eminente Senador Josê 
FJ_'agelli, d_o_Mato:Grosso do Sul, à Presidência do Con
gresSo Nacional. De modo que eu, pessoalmente, com a 
licenç~f de V. Ex•, sou francamente favorável aos des
dobramentos dos Estados brasileiros em vários outros 
Estados:-oesae· que haja a manutenção da unidade da 
Pátria, as divisões ou os desmembramentos dentro de 
um Pais, não ating!;!m_, absolutamente, a segurança na
cional e o espírito nacional, o espírito brasileiro. E como 
oUtro ·exempro;Se~ador Mauro Borges pode-se citar, os 
mtih.icfpíOS: "Se Iormos nesse raciocínio, não se cna:ria
municfpio,-também. Quando um municípfo Ou um distri-

- tó cliega a uin tal esfágio de desenvolvimento não tem 
mais sentido ficar dependendo do município de Origem-: 
1:. bem o caso dos nossos filhos, Senador Mauro Borges; 
nÓs os criã.t)los - diz a voz~ popular- para o mundo e 
não-para r1.6s mesmos. De modo que, liuando·c-hega a um 
êstágio de de~envolvimento uma região, ou _que se_ quer 
precipitar o dese~:Yo!vimento dessa região, acho válida i 
idéia do desmembra~ento em dois estados federados do 
Brasil. Essa a miriha opiniãO pessoal e com todo o respei
to e admiração pela posição de V. Ex•, que é válida e tem 
o" meu respeito, repitO. 

O SR. MAURO BORGES -_Agradeço a V. Ex~ oes
dareccdor aparte.. 

Mas pergunto a V. Ex•: qual era a região mais desen
volvida, o sul de Mato Grosso ou o norte? 
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O Sr. GastãO Mülfer - Desenvolvida ecOnomicamen
te o sul. 

O SR. MAURO BORGES- Desenvolvida no senti
do ecoO.ônlico social, maior pr,odução de riqueza. Qual 
era a região, norte ou sul? . 

O Sr. GastãÕ Müller - O sul. 

O SR. MAURO BORGES- Exatamente. V. Ex', de 
certa forma, reforça os meus argumentos. O sul queria se 
separar Porque, de certa forma, sentiu o peso; ele se a· 
chava, de c.erta forma, sustentando o norte. Aí é o con
trário. V. Ex' viu, são 6,47% apenas da renda do Estado, 
daquela região, é a parte mais pobre que quer se separar 
da mais rica, na presunção de ter recursos doados pela 
União e não dos seus próprios recursos. Esta é a verda
de. E eu estou fazendo um apelo à classe política do meu 
Estado, estou fazendo um apelo ao Governador, perce
bendo que o sentido é o da busca do progresso, porque 
não recebe do Estado de Goiás o que deveria. Então, que 
façamos, numa demonstração de apreço e de afeição ao 
povo do norte, uma demonstração de amor e de interes
se, porque o que estã havendo é o total desinteresse, o 
desprezo- pelos interesses pelo próprio povo do norte, 
porque não se toma essas providências que seriam essen..-:
ciais para a integr3.ção. Faça-se lã uma universidade, 
faça-se uma companhia de desenvolvimento, dê-se..uma 
participação polftica e dentro de pouco tempo não se fa
laria mais em desmembramento. O que está ocorrendo é 
uma manifestação-de Uma gente ferida pelo desprezo-do 
pOder centrar de Gciiás. (O Sr. "Presidente faz acionar a 
cam~~i_nha.) 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Mauro Bor· 
ges, não vou mais aparteá-lo, porque seria impertinente, 
em virtude da premência do tempo. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado. 
Além dC:sse desmembramento, que consideramos me

dida extrema, a emancipação do povo nortense merece o 
nosso respeito, porém o novo Estado deve ser criado e 
organizado segundo critérios que impliquem em levanta· 
mc;:nto e planejamento realistas das atuais condições fi
nanceiras e econômicas dos municípios que irão integrã
lo. Isto pode ser e deve ser assim. Fora disto, não dare
mos começo de realidade a essa nova Unidade da Fede
ração brasileira. 

-Não se improvisa um Estado, por melhor que nos 
pareça a idéia do autor do Projeto. Há pré-requisitos a 
serem observados. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nova estrela precisa 
nascer do ideal comum, da unidade que resultará da sua 
integração e da concordâncra profunda dos seus lnteresM 
ses. Não podemos perder de vista a complexidade e de-

- pendência de uns problemas em relação aos restantes. 
- Não __ se trata de fazer apenas uma grande arruR 

mação político-administ--cativa, mas de introduzir-se no 
contexto de uma vasta e rica região uma verdadeira e 
profunda reforma política. 

Ainda atendendo ao que falei há pouco, sobre a parti
cipação, vimos_:aQui o nosso Vice-Presidente se despedin
do do Senado. lsto é uma deferência ao povo do Nordes
te: a presença de um homem daquela região sofrida e ca
rente de desenvolvimento. Mas o Governo deu uma sa
tisfação à Região "Nordeste, colocando um de seus filhos 
na Vice-Prcsidência da República. Isso é o que peço por 
Goiás, também, que se demonstre interesse e' respeito 
por esta região subdesenvolvida. 
.. -Eis por que achamos que ê.necessário desenvolver 

com fidelidade e sem açodamento a idéia da criação do 
novQ Estado, aplica-lá com critério, propagá-la, vivê-la e 
fazê-la viver p<1ra termos um estado sem catástrofes 
pÕlítico-adminisirativaS.-Neste sentido, não podemos es
conder nem diminuir as dificuldades a serem superadas. 
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-No caso deste Projeto de Lei Complementar, pode
mos, em princípio, a títillõ de contribuição, arrolar estes 
questionamentos: 

-As Câmaras e as Prefeituras dos municípios atin&i
dos foram ouvidas? 

-As entidades de classe ejou outras organizações -re-
presentatiVas debateram a idéia e ofereceram suas suges
tões? 

-A Assembléia Estadual discutiu a matéria, a nível 
de participãção do governo estadual e da sociedade em 
geral, equacionando e pesando_os- iõ.teresses em caUSa? 

-Qual a partidpaçãtnrue-tiVeram os--órgãOs cátnd o 
Serviço Geogfáfíco do Exército; a SEMA, o Conselho de 
Segurança Nacional, a SEPLAN, o IBGE, a Fundação 
Getúlio Vargas e tantos outros que direta ou indireta
mente têm condições de ajudar nO levantamerito e na 
execução de providência de tamanha relevância? 

-Do ponto de vis-ta- orçamentário, o novo Estado 
tem vida própria assegurada? 
-A União tem condiÇões -de particiPar cOm reéursos 

financeiros na estruturação do novo Estado? 
Estas, Sr. Presidente, as ponderações que julgamos 

oportuno trazer à reflexão dos eminentes companheiros 
nesta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação. 
Os. Srs. Senadores que aprovam õ requerimento queí

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Mauro Borges - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- 1:: evidente a 
falta de quorum. 

A votação do requerimento fica adiada. 
Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do 

Dia, todas em fase de votação constituídas dOs Requeri~ 
mentos n9s 10/85 e 15/85; Projetas de Lei d-0-SeOãdo nqs 
22/81, 26/79, 45/79, 2/80 e 18/80, ficàm com a sua apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinãria, bem 
como o Projeto de Lei do Senado n9 51/80, por depender 
de votação do Requerimento nq 12/85. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 12: 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preli

minar da Juridicidade, nos termos do art. 496, do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
320, de 1980, de autoria do Senador Pedro Siinon, 
que revoga a Lei n9 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
que define a situação jurídica do estrangeiro nO :Bra
sil, cria o Conselho Nacionil de ImigraçãO, e dá ou-
tras providências, tendo -

Parecer, sob n~ 1.144, de 1981, da ComiSs~O 
-de COostituiçio e Justiça, pela injuridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça-a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho)- Está esgota-
da a matéria constante da Ordem do Dia. --

Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO_ DIAS (PM_DB --PR. ~rçmi.mcia o 
seguinte discurs_o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

e: dos fundamentos básicos da Nova República que ao 
Congresso caiba um papel mais ativo na formulação das 
políticãs de Governo. Cumpre-nos, portanto, dai eficâ~ 
cia ao uso do espaço político-institUcional que se abre, 
contribuindo ativamente para a agenda de políticas e 
para a colocação de alternativas de solução para os mais 
angustiantes problemas nacionais, não s_ó_no_ plano le"gis
ferante, como, atravês de normas programáticaS, para 
induzir ações do próprio Poder Executivo. 
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t nesta linha que nós desejamos, ao longo desta legiS-
- latura~contribuir com propÕsituras de variadas ordens, 

para õ encaminhamento de QUestÕes sociais da: mais alta 
relevância. Acreditamos que alternativas de políticas go
vernamentais não podem emergir apenas dos gabinetes 
técnicos· do Executivo_. O Congresso ê muito mais amplaM 
mente aberto_ à auscultação dos vários ;,;egnientos sociais, 
que têm interesses objetivos e legíümoS no encaminha
mento de medidas no campo social. E também, na medi
da em que se faz aberto e franco o debate, público por 
sua própria natureza, é o Congresso menos permeável às 
ações particularistas, à influência isolada e, às vezes for
te, de lobbies empresariais e individuais. 

Um fato de enorme repercussão de que não podemos 
alegar ignorância ou menoscabar, é que o Brasil sofreu 
um_de_s_equilibrado e perverso processo de urbanização 
concentradora. Menos pelos atrativos evidentes dos con
glomerados urbanos, do que pela iníqua situação s_ociai e 
económica a que foi relegado o camp9. Menos pel?S 
oportunidades de emprego e de salárioS- dignOs pari-o 
sustento familiar, do que pela espoliação selvagem do 
trabalhos rural e pelo açambarcamento da terra em que 
viveu o pequeno produtor rural. 

E aí temos, agravados e sob impasses dramáticos, os 
grandes problemas urbanos: a escassez de habitação po
pular, a especulação sobre o solo urbano, a deterio-ri-
zação crim-inOSa do meio ambiente, a saturação dos equi
pamentos -urbanos-e a vertii:inosi_ queda de-qualidade 
dos serviços essenciais à convivência e à sobrevivência 
das famílias citadinas. Até há pouco, julgava-se e 
reclamavaMse de que isto se dava nos anómalos congloM 
merados metropolitanos: nas inúmeras favelas e encostas 
do Rio de Janeiro, nos tugúrios das baixadas fluminense 
e santista, nos arre_dores de Belo Horizonte, nos mean
dros da Grande São Paulo e nos alagados do Reçife. En
tretanto, são centenas, quase um milhar de prefeitos de 
Cidades médias que hoje se vêem a, braços com proble-
mas _semelhantes, à medida em que a população de suas 
comunas veiO crescendo a ritmos superiores a 5 ou 6 por 
cento ao_ ano. 

-ESUiriaiivas :Pre!inliniiies âritecipain que ·em 1990 o 
Brasil terá cCrca de 81% de sua pOPulação- vivendo em 
áreas urbanas. E isto significa nada menos de 124 mi
lhões de seus pouco mais de. 130 milhões de habitantes. 
Em nosso Estado - que tradicionalmente exerce uma 
função básica de suprimento agropecuário à econ-omia: 
naeiotiãl e, portanto, pode ser encarado como uma re
gião de base rural - as perspectivas- são semelhantes. 
Mesmo dependendo- da força de trabalho situada no 
campo, prevê-s_e que, para o final da década, 70% dos pa
ranàensesestarão vivendo em cidades. E mais, 60% dos 
habitantes urbanos estarão vivendo na Cãpital e rüis ci
dades _de mêdio porte do interior. 

Ou Seja,~ inchaço urbano veio aumentando na dêcãda 
de setenta e tende a continuar aumentando nos anos oi
tenta. Sim, Senhores Senadores~ não Se trata de uma de
sejável urbanização q!J_e se as~ocia a progresso e bem
estar ampliado. Boa parte do fenômeno é um efeitO patoM 
lógico das graves distorções impostas ao processo de de
senvolvimento económico e social de nosso País. Politi
cas a,&rícolàs d-esastrosas,· descaSo absoluto para com i 
questão fundiária, omissão escandalosa para com a pfo
teção e estímulo ao trabalhador -e ao produtor rural e à 
sua família, impeliram vagas imensas de migrantes do 
c.al:ripo para as cidaaes. Forçãram este -crescimellto de 
cinco _ou_sels por cento ao ano de nossas populações ur
banas, quando o emprego urbano aumentaVa- a apenas 
t~ _ou quatro por cento ao ano, nos períodos de mais 
ilusório crescimento económico. E mesmO após a desciM 
da da ladeira recessíva dos anos 81/84. Ou talvez até 
mais nesta última quadra. 

Ademais, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, a acumu
lação de problemas não pára aí. O crescimento urbano, 
graças às nefandas políticas habitacionais, de indiscrimi
nados estímulos à incorporação imobiliária especulativa, 
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ao- -descalabro do sistema financeiro, levou à trans(orM 
mação do crescimento urbano em novas fontes de enri
quecimento-predatório. O Brasil é um dos exemplos de 
países em _desenvolvimen~ onde as distorções fundiárias 
foram replicadas nas cid.3.des, depois de terem sido agra
vadas no meio rural. O solo urbano, o espaço de mora
dia e de trabalho foi também discriminatoríamente mo
nopolizado e levado a um avançado estágio de má utÚi~ 
zação e ociosidade. 

E isto riâo -é fienhuma novidade, nem deve ser uma 
surpresa para ninguém. Em fins dos anos sessenta, o Go
vetno Federal - inclusive durante a ocupação da Presi
dência por uma Junta Militar- já reconhecia a existên
cia destes problemas e tinha consciência -de que, cm par
te, eles se deviam às distorções das políticas habitacio
nais e de desenvolvimento urbano (ou à falta destas). Foi 
época em que- o- Ministério do Interior se dedicou, debil
mente diga-se de passagem, a programas de desenvolvi~ 
menta local hi.tegrado, procurou estimular a adoção de 
planos de deserivÕlvimento das cidades e iniciOu um de
bate, logo abortado, sobre as questões de uso do solo ur
bano. 

Reconhecia-se, então, há maís_ de quinze anos atrás, 
que o processo urbaniza tório se dava em detrimento das 
condições báSicas que determinam a qualidade da vida 

- urbana. Com efeitO, multiplicavam-se as-fábricas, os es
critórios, eSpraiaVam-Se as áreas comerciais e de serviços 
e as cidades viam espalhar-se desordenadamente a malha 
urbana. Valorizavam-_se os lotes urbanos pela intensida
de de seu uso económico; mas também se inflãcionavam 
seus valores de venda pela especulação desenfreada. E 
com isso as famílias de baixa renda iam sendo--expulsaS 
para os loteamentos perférícciS, sem infra-estruturãs de
centes, ou para áre~s insalubres incrustradas entre zonas 
industriais, de inflamáveis ou de tráfego inten·so. às· mar
gens das rodovias ou das avenidas de- escoamento de 
transporte pesado. Ou foram sendo tangidas para os ver
dadeiros guetos em que se transformaram os conjuntos 
habitacionais, financiados pelo BNH a título de moradia 
popular, mas na realidade, para locupletar incorporado
ras gananciosas ou desviar para a construção civil a pres
são ·ao desemprego gerado em ouiros -Setores da econo
mia. 

Entre as muitas conseqUências danosas e perversas 
destas orientações, uma tem especial relevo. E queremos 
destacá-la para sugerir medidas concretas de correção. 
Trata-se da enorme distorção causada na distribuição do 
espaço de trabalho e de moradia do trabalhador. Impeli
do para as periferiaS- como _eufemisticamente sãO hoje 
chamadas_as áreas marginais das cidades- os trabalhaM 
dores e suas famílias distanciã.ramMse, cada vez mais, de 
seu local de trabalho. ConseqUentemente, veio em cons
tante aumento a proporção do orçamento familiar que 
deve ser despendida em transportes. 

-=------E- aí temos uffi duplõ impacto da distância habitação
emprego: ~e um la_do o_s longos percursos a:carreta.m 
forçaSamente o encarecimento dos serviços de transporte 
coletivo. E à medida em que estes custos acompanham 
os aUmentos de -preços dos pro-dutos que utiliza, os saM 
!árias se reajustaram a taxas menores~_aumentando o ôM 
nus do transporte sobre os salários se reajustaram a ta
xas menores, aUmerHando o ónus lado, a insufici~ncia 
dos saláriOs determinou que maior número de membros 
da familia procurasse empregar-se; e isto implicou em 
multiplicar os gastos com transporte. Estim-a-se; por 
exemplo, que cerca de 4 a 6% do orçamento familiar dos 
trabalhadores ê dispendido em transportes. 

Os últimos Governos tentaram enfrentar estes proble
mas como sempre com soluções megalómanas e de efei
tós a lo-rigO prazo, descurando a realidade cotidiana e ur
gente_do cidadão. Metrôs, trens suburbanos, minhocões-, 
viadutos imensos, avenidas suntuosas. Ao mesmo tempo 
retiravam dos Governos Estaduais e das Municipalida
des os meios mais elementares para dar conta de um 
problema que eles têm muito melhores condições de 
equacionar e enfrentar. 
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E-il_que influi, mais pesadamente, para atacar de pronM 
to a questão são os custos de operação das inúltiplas re
des de transportes colctivo por ônibus. Atê onde fqi 
possível, muitas prefeituras avançaram atravês de nego
ciações Com-as empresas concessionárias, de melhorias 
do sistema viário, de medidas têcnicas para a·planej'a
mento de transportes urbanos. Mas persistem os proble
mas de custos de operação. 

Como já mencionamos, há urna irredUtível-divergên
cia entre o modo como crescem os custos de veículos, 
pneus, combustíveis, peças de reposição, serviços de ma
nutenção e o modo como se reajustam os salários. Em 
conseqUência, as tarifas teriaCiii3 aumentar mais do que 
aumentam os salários. E mesmo os esforços por raciOna
lizar e aumentar a produtividade dos sistemas de trans
portes não conseguem reduzir este desvio. 

Estamos certos de que há medidas de fôlego muito 
amplo, demandando prazos mais longos de execuÇão, 
que poderiam, alterando a tecnologia do transporte, ofe
recer soluções para uma parte deste problema. Entretan
to, é necessário, é urgente, ê irladiável, fazer algo a muito 
curto praia. As inovações podem melhorar os servlços 
de aqui há muüos anos. Mas precisamos fazer algo para 
aliviar o orçamento do trabalhador de hojet cujos sa
lários estão tão terrivelmente deteriorados. 

Nossa proposição é simples e acacianalnente evidente._-
0 que pressiona os custos dos transportes Coletivos? Em 
pr:irileirO lugar, Obviamente, o--Custo de combustíveis, 
que responde por um quarto dos gastos de consumo da 
transportadora. Em seguida vêm as peças e pneus, que 
juntós perfazem 11,6% dos custos. E há duas incidências 
de encargos que elevam estas proporções de custos: as _ 
margens de comercializaçi\o entre o produtor e o usuário 
e a carga fiscal. 

E o que se pode fazer, desde logo? 
Todos sabemos que o componente principal do preço 

dos combustíveis e lubrificantes não é o custo industrial 
destes produtos, mesmo acrescidos da remuneração de 
capital do refinador. Mas sim o elenco de tributos e 
sobretaxas que incidem sobre o valor básico do produto 
e que engordam a arrecadação governamental. 

Em escala menor, mas não menos importante, isto 
ocorre com pneus e peças e acessórioS. Adquirídos nas 
distribuidoras autorizadas estes produtos têm pelo me
nos 40% de seu preço associados às mafgen_s de comer
cialização e·cerca de 30%.aos impostos que iricidem 
sobre o produto e sobre sua comercialização. 

Cálculos cuidadosos, preciosos, mostram que podería
mos obter reduções da ordem de 18 a 10% nas tarifas de 
transportes coletivos urbanos e suburbanos se conseguís
semos eliminar estas incidênCias sobre Os -custoS- básicos 
de combustíveis, pneus, peças e acessórios para os veícu
los destinados exclusivamente ao transporte coletivo. 

E de um lado, bastaria isentar dos impostos e taxas 
respectivos os referidos produtos. Enquanto de oll:tro _se 
teríam ra-cionalizações improtantes de Operação, se as 
emrpesas, através de suas entidades representativas, ofi
cialmente reconhecidas, pudessem adquirir estes insu
mos diretamente dos produtores: as refinarias e indús
trias de pneumáticos e autopeças, através de centrais de 
compras que permitissem identificar e eS-pecificar a ·na tu~ 
reza das operações de compra e assegurar lisura nas 
isenções fiscais e no repasse destas vantagens ao usuário 
do transporte coletivo. 

Nosso projeto prevê, ademais, que às Municipalidade§ 
seja atribuído o poder regulamentar para que este repas
se seja assegurado e para que as negociações tarifárias se
jam conduzidas em função estrita do interesse do cida~ 
dão. 

Estou certo de que o texto do projeto é em sfclaro 
quanto às conseqiiências e .benefícios que pode acarretar 
para milhões de trabalhadores e cidadãos deste Pais., 
como estou certo de que o Congresso dará o andamento 
breve e urgente que a matéria requer, cbntribuindo para 
o bem-estar do brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB-RJ. Pronuncia o 
s~guinte discurso.)- Sr. Présidente, Si-s. SenadoreS: 

A inatividade d~ quem prestou serviço público em 
qualquer das isferas administratíVasjá _é, em SfmeSi:nã; 
_um pesado ônus, pela redução d<?ª--l_iames soc_iais do ina

--Uvo, obrigadOs a procurar novas relações que compen
sem aquelas obtidas_ em alguns d~nios de trabalho. 

Mas; alé-m desse isolamento crescente, sofre o apo~
tado certas restrições patrimoniais, quando principal
mente o Executivo, ainda hoje ·onipoderoso, legisla em 
detrimento dos aposentados. 

Principalmente o problep1a da paridade de vencimen
tos com os funcionários em atividade n!o tem sido con- _ 
vehientemente equacionido, mediarite o aumento puta e 
simples ou as gra~ificaç_ões a qualquer _título, ressalvados 
apenas os c-argos d_e chefia, ·quando aquela compensação 
da ínativída~ !!tingiria _apenas os ex-ocupantes üe tais 
cargos. 

Trata-se de um problema tão importante qUanto a ex
tensão do décimo terceiro salário ao funionalismO esta
tutário, quando há c.eletistas, nas autarquias, que perce
bem até dezoito salários por ano. 

_Outro problema çontrário aos interesses dos inativos 
que ocupavam cargos de _chefia e se aposentaram com 
mais de vinte e cinco anos de serviço é a incompatibilida
de de direitos prevista no § 29 do arte 180, combinado 
çom o art. 184, do Estatuto dos Funcionários Públicos 
da União, que impede a acumulação, na aposentadoria, 

- da Função Gratificada, hoje DAS, com os vinte por cen
to de gratificação de fim de carreira. 

Isso se- cOnstitui nUma agressão ao direito ao prêmio 
de antigüidade aos trinta e cinco anos de Serviço e tal ve
dação entra em desacordo com ajustiça social e todos os 
seus reclamos .. 

Indaga-se se tal vedação tende a, estimular O- funcio
nário, quanto à ascenção funcional e dedicação ao ser
viço público durante tantos anos. 

Assina_le-se que a perda é do próprio Estado, com essa 
amputação de_ direitos, qualquer que seja o ângulo de vi
são do problema. 

Problemas como esses não podem ser solucionados 
po_r possa iniciativa, desde que a competência da matéria 
é exclusiva do Poder Executivo, nos termos do art. 57 da 
Constituição. 
__ Esperamos que a Nova República encontre instru
mentos legislativos mais urgentes, para restaurar a com
petência do Pode!r LegiSlativo, para que possamos-equa
çionar esses problemas de interesses dos inativos e outros 
do funionalismo em geral, dando-lhes as soluções mais 
consentâneas com os interesses e aspirações dessas elas-

- ses. 
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
rés: 

A Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), cria
da em 19831 se consolidou o ano passado, nos parâme

-trõS-das diretrizes norteadoras do seu desempenho, esta
belecidas pela Ministra da Educação e Cultura, Prof. 
Esther de Figueiredo Ferraz. 

1:: de justiça salientar que coube ao ilustre Prof. João 
FelíCio Scárdua uma grande responiabilidade no sentido 
de redimensiOnar e consolidar a FAE, à qual se dedicou 
com inexcedível zelo e despojada do paternalismo assis
tencialista, voltada para uma atuação pragmática, de na
tureza sócio-educatlva e econômica. 

_ Assim, desde o início de sua fecunda gestão, voltou-se 
-Professor João Felício Sacárdua para o atendimento das 
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necéssidades básicas do alunado carente <ta prê-escola e 
das escolas de l'i' e 19 grau, através de ações desenvolvi
das no sentido de ampliar as oportunidades de acesso à 
escola; de prover e melhorar a qualidade do ensino, com 
a conseqaente elevação dos índices de aproveitamento e 
rendimento escolar._ 

O Relatório do prof. João Felicio Scárdua , relativo ao 
ano de 1984, condensou em termos quantitativos e gráfi
cos, os resultados obtidos no que tange aos programas e 
despesas realizadas, principalmente no concernente ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNAE), 
destinado à suplementação das necessidades nutricionais 
do escolar durante o seu período de permanência nà es
cola, para otimização da freqUênci.ã escolar, durante o 
período Ietivo; e para melhoria do desempefi:hO ~o pro
cesso ensino-aprendizagem. 

Para execução desse Programa, contou a FAE, nõ 
exercício de -1984, coin recursos da ordem de CrS 272,0 
bilhões o que correspondeu a 75,2% dos recursos globais. 
Deste total CrS 246,8 bilhões de destinaram à aquisiç-ão 

-de gêneros ali menti ciOs, ou seja, 90,4% dos recursos alo
Ca:dOS~ 
"-o· restante, cri 26,0 bilhões,- fOi '---ga_StO com açôes de 

apoio operaCiomil dÕ Programa, tais como controle de 
qualidade, armazenagem, transporte, taxa de adminis
tração da CUBAL, e cooperação técnica. 

Para o Programa Edítorial de apoio didático-
pedagógico aos professores e alunos da Rede oficial-de 
Ensíno·, C da Rede Particular, através da divulgação, em 
caráter supletivo, de livros ~idáticos e piuadidáticos, fo
ram alocados recursos da ordem de CrS 2,1 bilhões, re
presentando 0,6% dos recursos orçamentários d"a FAE. 

O Piograma de Material Escalai- - constituído de 
material de fabricação própria e aquisição de material 
escolar- absorveu Cr$ 14,3 bilhões, abrangendo cader
nos, blocos_ de rascunho, blocos de desenho, papel al
maço,- papel ofício, jogos pedagógicos, mapas, globos, 
slides, etc. 

O Programa de Bolsas de Estudo para alunos -da 5' à 
g, séries do Ensino de I 9 grau, em estabelecimentos parti
culares de ensino regular, onde a rede pública não absor
ve as demandas, absorveu recursos da ordem de CrS 13,0 
bilhpe_s, sendo que, para o {9 grau, CrS 4,9 bilhões, e, 
para o 29 grau; Cr$ 7,4 bilhões, isto é, 3,3% do Orçamen
to Global da FAE. 

Estas, e muitas outras informações valiosas se contêm 
no Relatório do Piofessor ioão Felício Scárdua, q~e dei
xamos de enumerar, a fim de não prolongar demasiado 
este pronunciamento que ~em CO!DO finalidade, exclusi
vamente, Valorizar uma instituição digna de apoio e 
enaltecer o excepcional desempenho do seu ilustre Presi
dente. 

Eram estas- as considerações que desejava formular, 
Sr. Presidente. (Muito b_em! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedb a 
palavra ao 'nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Foi com grande e merecida alegria que o povo sergipa
no comemorou no último dia cinco de março a inaugu
ração, pelª PETROMISA, do Complexo Industrial de 
Taquari-Vassouras, obra pioneira no Hemisfério Sul, 
destinada à mineração e industrialização das imensas re
servas de potásSio que jazem no subsolo- sergipano. 

Além do fato histórico em si, a importância económi
ca desse ·empreendimento para o nosso Pafs pode ser 
mensurada a partir de uma economia de divisas superior 
a 70 ln.iihões de dólares anualmente, tendo em vista que 
as importações de cloreto de potássio atingem atualmen
te a casa de um milhão e setecentos e cinqUenta mil tone
ladas por ano, implicando em gastos superiores a 200 mi
lhões de dólares nas compras externas deste fertilizante 
indispensável ao aumento da produtividade da agricultu
ra brasileira. 
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Dessa forma, o mCu Estaao, com o IUnClotuilnento 

lessa unidade produtora de potássio, irá proporcionar 
uma redução de 35% no volume das importações, na me
dida em que irá produzir, a partir deste ano, cerca de600 
mil toneladasjano. 

Do ponto de vista tecnológico a exploração do potás
sio sergipano contribuirá decisivamente para a criação 
de uma tecnologia nacional Capaz de promover a explo
ração de jazimentos potâssicos em outras regiões do 
País, notadamente na An;Íazônia, onde a própria PE
TROBRÁS Mineração encontrou expressivos depósitos 
de silvinita, na região de Fazendinha. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sts. Senadores, tudo isto 
não seria possfvel se não fora a tenacidade administrati~ 
va e a competência profissional do Doutor Edilson Tá
vora., Vicc-Presidente da PETROMISA c responsável di
reta pela execução do Projeto Potássio em terras sergipa
nas. Coube a este grande brasileiro a tarefa de implantar 
um processo pioneiro de mineração altamente complexo, 
em vista das dificuldades geológicas de se extrair os sais 
evaporitos a 500 metros de profundidade em camadas às 
vezes contendo aqUdíferos. 

Portanto é metJ dever, corno representante do povo 
sergipano nesta Casa, externar aO Doutor Edilson Távo
ra as congratulações mais efusivas peta inauguração do 
Complexo Industrial de Taquari-Vassouras. 

Em termos de Sergipe os benefícios advindes da expio
. ração e industriaHzação dó potássio são por demais slg

nifi9ativos. Além dos investimentos realizados que atin
gem a cifra de 250 milhões de dólares, o projeto ofertará 
cerca de 750 empregos diretós beneficiando indiretamen
te cerca de quatro mil pessoas, acarretando, desta forma, 
a elevação dos níveis de renda e emprego na economia 
estadual. 

Um outro aspt:~..:to digno de menção é a plena possibili~ 
dade de ~e instalar um pólo de fertillzantes em Sergipe, 
isto devido à descoberta pela PETROMISA de ocorrên~ 
cias de enxofre nativo. Caso se colnPfove a viabílidadê 
económica de sua exploração poder-se-á cogitar da im
plantação de uma fábrica de ácido .sulfúrico e com istO se 
produzir fosfatados. 

Assim, ter-se-á em uma única e privilegiada área os 
três macronutrientes indispensáveis ao desenvolviemtno 
agrfcola, ou seja, o potássio, os nitrogena:dos (urêia) -
que Sergipe já produz - e, finalmente, oS fosfatados 
com a produção de ácido sulfúrico e a importação de ro~ 
chas fosfáticas. · 

Ainda -como desdobramento natural da extração do 
potássio sergipano prevê-se a instalação de uma fábrica 
de barrilha com capacidade de 400 mil toneladas fano a 
partir do aproveitamento do cloreto de sódio, cuja pro
dução compulsória associada aos sais de potássio será de 
um milhão e quinhentas míl toneladas por ano. Valeres~ 
saltar que para produzir barrilha, Sergipe possui reservas 
de calcáreo de excelente grau de pureza. 

veRse, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o 
meu Estado, em que pese a sua. diminuta área territorial, 
vem colaborando decisivamente com o desenvolvimento 
nacional a partir da exploraçãO de sua!~ riquezas mine-
rais. 

uevo, entretanto, lembrar mais uma vez desta tribuna, 
a necessidade imperiosa de iniciar imediatamente a cons· 
trução do porto de Sergipe sob pena de se comprometer 
irremediavelmente o processo de industrialização ora em 
ritmo acelerado, no Estado. 

Na verdade, passos importantes já foram dados na ad
ministração do Governador Augusto Franco tais como a 
construção da rodovia de acesso, a elaboração do proje~ 
to básico de engenharia e a aquisição da área visando as 
obras em terra. 

Resta apenas o apoio. decisivo do GovernQ Federal, 
atravês do Minist~rio dos Transportes, para que as obras 
em mar aberto sejam iniciadas. Neste sentldo, devo alcr~ 
tar as autoridades sergipanas para a participação da 
PORTOBRÁS no processo de construção, tendo em vis-
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ta y ....... c:na empresa estatal é quem deverâ assumiras en
cargos técnicos e financeiros pela sua própria natureza 
de entidade executora da política portuária nacional. 

Devo ainda acresCentar que Cõmo Presidente da Con~ 
federação Nacional da Indústria e Senador por Sergipe 
fiz passar às mãos do então candidato à Presidência da 
República, Doutor Tancredo Neves, documento têcníco 
enfatizando a necessidade urgente de se construir o porto 
sergipano~a fim de viabilizar o escoamento de aproxima
damente um milhão e oitacentas mil toneladas de carga a 
ser movimentada em curto e médio prazos. 

Estou convencido que o Presidente Tancredo Neves e 
se-u Ministro dos Transpõrtes, Doutor Afonso Camargo, 
concederão prioridade à construção do terminal por
tuário de Sergipe por tratar~se de uma obra não apenas 
importante para o Estado de Sergipe; mas para o Nor
deste c, por via de conseqUência, para o Brasil. 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadõres: 

A recente decisão do Tribunal Federal de Recursos, 
resgatando, em termOs que espetamos- definitivos', o 
princípio da equivalência salarial -c devolvendo a mi
lhões de mutuários a conviccão de que o sonho da casa 
própria não (; um pesadelo - merece nossos aplausos. 
Tratou-se de decisão soberana, justa e absolutamente 
dentro do espírito da lei. A partir dela, retoma nossa 
política habitacional o sentido social que a inspirou e 
que, de resto, justificou a criação do Banco Nacional de 
Habitação. 

Por isso mesmo, causaram-nos estranheza e repulsa as 
infelizes declarações do atual presidente do BNH, Sr. 
Nélson da Matta, questionando a decisão judicial e 
considerãndo~a desastrosa. Além da ipadequação dos 
termos com que se referiu à Justiça- o que já bastaria 
para ·censurá~ lo -· registre~se a espantosa demonstração 
de insensibilidade dada por aquele fundonário. 

Se o BNH, hoje, estâ inadimplente, certamente, a cul~ 
pa não é dos mutuários. Muito menos do sistema- que, 
em sua concepção, é perfeitamente lógico e adequado. A 
falha, segundo dados que me fornecem empresários e 
t6cnicos do setor, decorre de falhas puramente adminis
tr.a:üvas. Mais espeCificamente, da· atual adininistraÇào. 
Não são poucas as dent1ncias de irregularidades que nos 
chegam. Alguns jornais -.como a Tribuna da Imprensa, 
do Rio de Janeiro -chegaram a registrá-las com abunR 
dânciã de dados. E, curiosamente, não houve - pelo 
menos as ignoro - manifestações de defesa dos acusa~ 
dos. 

O princípio da equivalência salarial- pelo qual os fi~ 
nandatnentos são fixados a partir de uma prestação que 
não ultrapasse 20% do salário do mutuário- é perfeita
mente lógico e juSto. E. foi subvertido pela atual admínis
tração. Hoje, há milhares de situações esdn1xulas. _Há 
mutuários cujas prestaÇões ultrapassam mesmo os seus 
salários. A conseqUência ê óbv1?-: õ nível dC in-adiinplêQ
cia tornou-se insuportável e, a rigor, jâ desmantelou O 
sistema. 

Diz o Sr. Nélson da Matta que, se a decisão JUdicial 
for cumprida - o que dâ a en_tender que ela pode ser 
descumprida, o que é um absurdo- o BNH vai à falên~ 
cia. Isto ê, os mutuários terão mesmo de pagar pelos er
ros que não ·cometeram. E os que os cometeram conti~ 
nuarão tranqUilos e prestigiados. 

Essa, pelo menos, é a imp·ressão que se tem diante do 
noticiário da imprensa que atribui ao novo GovernO a 
disposição ·de conservar à frente do BNH o mesmo Sr. 
Nelson da Matta. E ainda: que tal pleito atenderia a rei~ 
vindicações obstinadas do Governador de Pernambuco, 
Sr. Roberto Magalhães. Causa-me estranheza tal infor
mação. Primeiro, porque o Sr. Roberto Magalhães foi 
um dos que, com maior veeinência, ass~nliu em praça 
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púbt1ca o compromisso com as mudanças. E mudanças 
ã. 

Ora, se há. um·setor que inspira reivindicações de mu~ 
danças -e mudanças já -este é, sem dúvida, o Banco 
Nacional da Habitação. E as mudanças - frise-se -
referem-se não a·os princfpios que nortearam sua criação, 
mas, sim, aos métOdoS consagradas pela desastrada adR 
ninistracãa do Sr. Nélson da Matta. 

Chegam-nos informações preocupantes, atraves do 
noticiário da imprensa, que, na circunstância de não ser 
viável a permanência do Sr. Nélson da Matta - dada a 
sua notória inaptidão para a função e a conseqUente an~ 
tipatia que angariou- a-"Nova República" cogita de 
nomear para ã função um preposto seu, o Sr. José Maria 
Aragão, Por trás desse pleito, estaria, mais uma vez, o 
Governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, cuja 
atuação política e reputação ilibada me fazem descrer 
nessa informação. 

O BNH deve ser entregue a alguém que, no ramo, 
tenha-se notabilizado justamente por sua visão social. 
Está aí o novo Ministro da Habitação, Sr. Flávio Peixo
to, homem que se consagrou na promoção de mutirões, 
que·, em tempo recorde, produziram milhares de habi
tações, a custos acessíveis ao homem do povo, 

Porque não colocar à frente do BNH alguém com pos
tura idêntica, afastando de vez os tecnocratas estéreis ob
tusos, que, ao invés de servir a sociedade, preferem usá
la para cobrir seus rombos contâbeis7 

A Federação Nacional dos Mutuários, comandada 
por Jô Resende, está de parabéns. Fez valer seus direitos 
e ·deve Jev:u sua luta às últimas conseqllências, 
Hipotecamos~lhe nosso modesto apoio e nos colocamos 
a· seu dispor, Esperamos que o Supremo Tribunal Fede~ 
ral-a cuJa instância recorreu·o Presidente do BNH
mantenha a sentença do TRF, dando assim o primeiro 
passo concreto no rumo das mudanças prometidas pela 
Nova República do Presidente Tancredo Neves. 

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

O SR. PRESIDENTE (M•rtins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- .Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
momento em que, a partir do Presidente da Repdblica, 
se operam profundas mlldanças nos quadros governa
mentais do País, a par dos votos de proffcuo desempe~ 
nho que formulo aos que entram, desejo homenagear a 
Llm dos que saem, através do registro nos anais da Casa 
da brilhante atuação do meu conterrâneo, nascido em 
Amarante, Dr, Eduardo de Castro Neiva, à frente da 
Vice-Presidi:ncia de Relações Internacionais do Banco 
do Brasil. 

Ingressartdo em nosso principal estaoetecimento de 
crédito nq . ., idos de 1942, inlcíou sua carreira bancár;a 
em Floriano, no Piauí. 

Logo d~:: início, destacou~se pela eficiente atuação no 
campo crediticio e financeiro, como ainda pela extraor
dinária fa.dtidade no aprendizado de línguas, pendor que 
lhe valeu o .;;ornpleto domínio dos idiomas espanhol, 
francês, inglês, italiano, alemão, russo, árabe e japonês. 

Mais tarde, graças ão elevado conceito funcional, à ca· 
pacidade de trabalho demonstrada e aos conhecimentos 

- especializados que revelou, Eduardo Neiva serviu como 
Gerente das filiais em Londres e Buenos Ai"i-es e chegou 
ao cobiçadrJ posto de Gerente da Carteira de Câmbio do 
Banco do Brasil. 

Após a conquista da aposentadoria por tempo de ser~ 
viço, o Governo do Presidente Figueiredo reclamou os 
seus serviços para desempenhar as funções de Vice~ 

Presidente de Relações Internacionais da instituição. 
Nestas funções, criou e instalou inúmeras agencias no 

exterior, do Japão à Austrália, de Nassau a Hong Kong. 
Ao deixar a Vice-Presidência, as agências do exterior 

contribuíram com a parcela de Cr$ 447 bilhões do !~era 
liquido de CrS: 1,8 trilhão apresentado pelo Banco do 
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Brasil no exercício de 1984, resultado superavitário que 
representa um acréscimo de 3-68% em relação a 1983. 

Por tudo isso, quero em meu nome e em nome do Es~ 
tado ·cta Piaur, que represento nesta Casa, enviar a 
Eduardo Neiva calorosos cumprimentos pelos relevantes 
serviços que prestou, por intermédio do Banco do Brasil, 
ao País, e dizer-lhe que os piauienscs acompanhamos as 
suas vitórias e exaltamos o seu fecundo trabalho. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não há \)lais 
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 
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ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 212, de 19_81, de autoria do Senador Pedro Si
mon, que dispõe sobre a competência da Justiça do Tra~ 
balho para conciliar e julgar dissídios oriundos das re
lações de trabalho entre trabalhadores avulsos e seus to
mSiciores de .serviço, tendo 

Parecera, sob n9S 700 e 701, de 1982, das Comissõ~: 

- de Constitulçio e Justiça, pela Constitucionalidade, 
· Juridicidade, e, quanto ao m~rito, favorável; e 

-de Legislação Social, Favorável. 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 147, de 1982, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que isenta de qualquer tributação os proventos 
da aposentadoria e dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n9s 7 e 8, de 1984, das Comissõe~. 
- de Constituiçio e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade; e 
-de Ffnl.nças, Favorável. 

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

(Levanta~se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

Ata da 14íl Sessão, em 14 de março de 1985 
2• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENAJJIJRES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal ~Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fãbio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hêlio Queiras- Alexandre Costa
Jos~ Sarney- Alberto Silva- Helvfdlo Nulles --João 
Lobo --Aimir Pinto- José Uns- Virgílio Tâvora
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio --Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon - Josê Jgnâcio Fprreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson carneiro 
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Morvan 
Acayaba - Alfredo Campos -Amaral Furlan - Fer
nando Henrique Cardoso- Severo Gom~- Henrique 
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gas
tão MUller- Roberto Campos- los~ Fragelli- Mar
celo Miranda- Saldanha Derzi -Álvaro Dias- Ene
as Faria - Jaison Barreto -Jorge Bornhausen - Le-
noir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octâ~ 

via Cardos_o. 

O SR. PRESIDENTE (Martin' Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhoS. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.!~>

Secretário. 

P. lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19, DE 1985 

COMPLEMENTAR 

Cria o Estado de Brasília, e dá outras provldên .. 
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPifVLO I 

Da criação do .estado de Brasfifa 

Art'. I~ Fica criado o Estado de Brasília, pelo des
membramento de parte da área do Distrito Federal. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Martins Filho 

Pará.Srafo-'Ú.nico. A cidad~ de Taguatínga será -a ca~ 
pitai do Es-tado de Brasllia. 

Art. 2~' A parte desmembrada que, nos termos do 
art. l~', constitui o EstadO de Brasília, ê "a cjue se refere o 
att. !~>da Lei ·nl' 2.874, de 19 de setembro de 1956, com 
exclusão da abrangida pela Região Administrativa l 

-(RAJ) denominada B~asília, onde permanecerá a sede do 
Distrito F~de!:_al, Capital do Brasil. 

§ 11' Os ho-vof limiteS do Distrito Federal serão de
marcados por CorniSsílo designada pelo Presidente da 
República, e fixados mediante decreto do Poder Executi
vo, 

§ 21' A Comissão a que se refere o parágrafo anter!or 
será constitufda no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta lei e, a partir de sua constituição, terá o 
prazo de 90 (nOventa) dias para conclusão de seus traba
lhos. 

Art. 31' Constituem municípios do Estado de 
Brasflia as cidades-satêlites do Gama, Taguatinga, 
Brazlándia, Sobradinho e Planaltina, compreendidas pe
tas ,Regiões Administrativas n; III, IV, V e VI do atual 
Distrito Federal. 

Parágrafo único. A destinação das Regiões Adminis~ 
trativas VH (P!:lr~noá) e VIU(J~rdim) qo atual Distrito 
Federal serâ estabelecida na Constituição do Estado de 
Brasília. 

CAPITULO II 

Dos Poderes Públicos 

SEÇÃOI 

Da Assembléia Constituinte 
e 

do Poder Legislativo 

- Art. 4~ Os Deputados à Assembléia Constituinte do 
Estado de Brasília serão eleitos em 15 de novembro de 
1986 e efripoSsados no dia 5 de janeiro de f987, data esta 
ern que será instalada a Assembléia Constituinte. 

§1~ A Assemblêia Constituinte terá o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados de sua instalação, para 
elaborar e promulgar a cónstituiçi\o do Estado, sempre
juízo do exercício cumulativo das competências como 
Poder Legislativo Ordinário. 

§ 29 Promulgada a Constituição, a Assembléia 
Con·stituinte contin-uará a exercer unicamente as compe
tência~ afribufdas ao Poder Legislativo ordinário. 

§ 3~ O número de Deputados à Assembléia Consti~ 
tuinte será fixado em conformidade com o disposto na 
Constituiç~o Federal, para a composição das Assemble~ 

'ias Legislativas. 
§ 4~> A sessão de instalação da Assemblêia Consti

tuinte, com a posae de seu Presidente, será presidida pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Art. 59 Nas eleições gerais de 15 de novembro de 
1986, serão eleito.!! o Governador do Estado, os Senado
res, os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os 
Prefejtqs ~_os Vereadores às Câmaras Municipais, 

ParâgrafÕ único. Os dois SenadOres mais votados te· 
rão mandato de 9ito anos. 

>liÇÃO II 

Do Poder Execudvo 

Art. 69 O Presidente da República, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da vigência desta Lei Complemen~ 
tare na forma do_ disposto no art. 4~ da Lei Complemen· 
tar n~> 20, de 111 de julho de 1974, nomeará o Governador 
do Estado de Brasília, para o período que se encerrará 
com o do mandato dos governadores dos demais Esta
dos, eleitos a 15 de novembro de 1982. 

§ I~> O Governador nomeado tomará posse perante 
o Ministro da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias conta· 
dos do ato da sua nomeação. 

§ 2~ O Governador nomeado somente poderá baixar 
decretos sobre matérias de competência exclusiva do Po
der Executivo. 

Art. 71' Até ·que se estabeleça a organização e funcio· 
i1amento dos serviços administrativos do Estado de 
Brasília, permanecerão em atividade os atualmente de· 
sernpenhados pelo complexo administrativo do Distrito 
Federal, sem ónus para o novo Estado. 

Parágrafo único. o· Governador nomeado designa
rá comissão composta de 1 (um) representante da União, 
que a presidirá, indicado pelo Presidente da República, 
de I (um) representante do Distrito Federal e de I (um) 
representante do Estado de Brasília, ccim a finalidade de 
elaborar os atas de organização administrativa ~o Esta
do de Brasília, e os referentes às normaS de execução e 
funcionamento dos respectivos serviços públicos. 

Art. 89 Atê que se verifique a posse dos Prefeitos a 
serem eleitos em 15 de novembro de 1986, ao Governa
dor nomeado caberá prover os cargos de Prefeito da Ca· 
pital e dos Munidp[os referidos no art. 39. 

Art. 911 Atê- que a lei disponha sobre a estruturação 
das Polfcia!) Militar e Civil do Estado de Brasnia, os- S!(r-:, 
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viços de segurança e policiamento continuarão a Ser 
prestados pelas Policias Civil c: Militar do atual Distrito 
Federal, abrangidos, nessa norma, os relativos ao trânsi
to, sem qualquer ânus para o Estado de Brasfiia. 

Parágrafo Único. -O pessoal que Integra os órgãos dÕ
Distrito Federal, referidos neste artigo, pOderão optar 
pelo seu aproveitamento nos reSpectivos quadros das 
Polícias Militar e Civil, sem prejuízo de seus direitos e 
vantagens. 

SEÇÃO IIl 

Do Poder Judiciário 

Art. 10. O Poder Judiciário do Estado de Brasília 
será exercido pelo Tribunal de Justiça, ora criado, por 
seus Jufzes de Direito e Tribunais do Júri, com a colabo~ __ 
ração dos órgãos auxiliares instituídos em lei, observa
das as normas do art. 144 da Cánstitulção Federal e as 
insertas na Constituição do Estado de Brasflia. 

Art. 11. O Presidente do Tribunal de Justiça do Es~ 
tado de Brasília providenciará sobre a instalação do Tri~ 
bunal Regional Eleitoral do Estado de Brasflia. 

Art. i 2. Até que entfe em funcíónamC-nto o Tribu~ -
na i de Justiça do Estado de Brasflia, -fica mantida ajuris~ 
dição da Justiça do Distrito Federal, bem assim a do Tri
bunal Regional Eleitoral do Dis-~rito Federal. 

Parágrafo Único. Estende-se ao Estado de Brasilia a 
jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 10' Re
gião e respectivas Juntas de Conciliação e Julgamento, 
bem assim a das Justiças Federal e Militar, com sede no 
Distrito Federal. 

SEÇÃO IV 

Do Ministério Público 

Art. 13. O Ministél'iO Público do Estado de Brasília 
será organizado na forma previsia na Constituição do 
Estado e na Lei Complementar n'~40, de 14 de dezembro 
de 1981. 

Parágrafo Único. Até que-sejã orS·ãrtizado o Minis
tério Público do Estado, as suas competências serão 
exercidas pelo Ministério Público do Distrito_ Federal. 

CAPITULO III 

Do Patrlmônio, 
Dos Seniços Públicos e do Pessoal 

SEÇÃO I 

Art. 14. Ficam transferidos ao Estado de prasília o~ 
domínio, a posse e a administração dos seg~intes befl$; 

I -As terras pertencentes ao Distrito Federal, des
membradas para constitUírem o Estado de Brasília; 

II -Os bens móveis e imóveis- pertencentes ao Distrí.:
to Federal, situados no território desmembrado para 
constituir o Estado de Bra.síUa, que forem julgados indis
pensáveis ao uso de sUa administração; 

III- Os direitos, obrigações e retidas decorrentes dos 
bens referidos nos itens I e II, bem assim_ os relat~vos a 
impostos, taxas e contribuições arrecadados no território 
desmembrado. 

Art. 15. Os bens e serviços pertencentes às empreSas 
públicas, sociedades de economia mista e Tundações do 
Distrito Federal, continuarão funcionando no Estado c;ie 
Brasflia, mediante convênio e na forma da. .legislação vi
gente. 

Art. 16. Sem prejuízo de seus direitos e vantagens, 
ficarão à disposição do Estado de Brasília_ oS serviâcires 
do Distrito Federal que estejam prestando serviços nos 
órgãos situados nas Regiões AdminJstrativas des
membradas para a Constituição do Novo Es_tado, os 
quais continu_arão a ser remunerados pelo GovernO do 
Distrito Federal. "'"- . _ 

Parãgrafo Único. EstruturadQ o Quadro de Pessoal 
do Estado de Brasília, os servidores a -que se refere este 

artig_o e- os da União, em exercício no território des
membrado para forrriar o Novo Estado, poderão optar 
pela inclusão no referido Quadro. _ 

CAPWULdiV 

Do Orçamento e 
Da Fiscalização Financeira 

SEÇÃO ÜN1CA 
Art. 17. As despesas previstas no orçãmento do Es

tado de Brasília, para os exercfdos de 1986 a 1.987, serão 
custeadas por créditos concedidos pela União, de2.cordo 
com a proposta a ser encaminhada peJo Governador, 
sem prejuizo dos encargos da __ União e do Distrito Fede
ral, relacionados t:om os serviço~ sob sua responsabilida
ae, nos termos des-ta Lei Complementar. 

Art. 18. At_ê qlie seja in-stalado o Tribunal de Contas 
do Estado de Brasília, fica mantida, em sua plenitude, no 

-re-rrit6rio do Novo Estado, a jurisdição do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 

Art. 19. As despesas com prov~ntos de inatiVídade e 
pensões de pessoal do Distrito Federal, existente até a 
data da implantação do Quadro de Pessoal do Estado de 
Brasflia, continuarão a cargo da União .. 

Art. 20. O_Poder Executivo Federal in_giftiirá, a pai'-_ 
tir da vigência desta Lei Complementar, programa espe
cial de desenvolvimento para o Estado de Brasília, com 
duração mínima de cinco anos. . 

Parágrafo Único. Os recursos para o pragrama referi
do neste artigo qonstarão dos orçamentos da União. 

Art. 21. Ficam assegurados ao Estado de Brasilia os 
recursos do FUNDEFE (Fundação de Desenvolvimento 
do._Distrito Federal); ·para aplicação nos_ projefOS n~s 
âreas de saneamento básico, educação, transportes, ener~ 
gia, segurança pública, abastecimento, agricultura, urba~ 
nização, habitação, assistência social e lazer. 

CAPITULO V. 
Das Disposições Especiais e Transitórias 

Art. 22. Fica criada a·. Universidade Federal doEs
láâo de Brasília, a qual será' organizada, instalada e man-
tida pela União. ' 

Art. 23. Aplicar-se-â ao Estado de Brásflia a legis
J:ação vigente para o Distrito Federal, até que seja substi
tuída pela legislação especídica do Estado. 

Art. 24. Poderão concorrer a cargos eletivos do Es
tado de Brasília, nas eleições gerais de 1 S de novembro 
de 1986, os eleitores inscritos no Distrito Federal, até seis 
meses antes das referidas eleições,geràis, e que estejam fi-
liados a Partidos Políticos. · 

Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizaçlo a abrir, 
no Orçamento da União- Ministério da Justiça, crédi
to especial até o limite de CrS 20.000.000.000 (vinte bi-_ 
lhões de cruzeiros) dc;stin'ªdo a_ ~tender deSpesas com a 
instalação do Estado de Bra.sílja e dethais- prOvidências 
relacionadas com a execução desta Lei Complementar. 

Art. 26. __ Esta Lei Complementar en_tre_em vigor na 
data de sua publicação. -

Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Completam-se, no próximo mês: vinte e cinco anOS de 
inauguração da NOVA _CAPITAL, tempo suficiente 
para que se possa avaliar se os motivos que induziram à 
sua implantação e conseqUente transferência da sede dos 
Poderes da República para o Planalto Central produzi~ 
ram os frutos esperados. 

A efetiva ocupação de mais da metade do ~rritório 
nacional para onde foram trazidOs dos benefícios mate
riais do processo civilizató_rio, iniCiãdo c_om a chegada do 
Primeiro Governador Geral- mantido •. todavia, predo
minantemente, ao longo do litoral, implantada a "civili
zação ~rangueijo"_ a que se referia Frei Vicente ~o Sai-
0J.doi, fazendo com~qu~ muitos dos nossoS polítícos vi
Vessem~ beira do Atlântico, de costas para o interior do 
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País, na crítica de cronistas contemporâneos - esse pro
cesso, não obstante, aqui deverá. prosseguir. 

Mesmo que se pretenda minimizar Os resultados, 
como procuram fazer alguns, atribuindo-os ao progresso 
dos meios de transporte e à ação dos governos revolucio
nários, não se poderá desprezar a circunstância, constan
te na vida polftica brasileira, de tudo gravitar na órbitra 
do Poder Público. 

As regiões onde se situam as Capitais muitas vezes se 
apresentam como o único pólo, nem sempre dinâmico, 
de alguns Estados, exercendo atração sobre_os que mi
gram em busca de mudanças ou dos que procuram o ó
cio com dignidade. 

O processo de metropolização que sofre o país, com o 
crescimento das grandes cidades, principalmente das Ca
pitais e suas áreas de dominância, não deixaria à margem 
o Distrito Federal, onde cresce, ativa e participante, a 
primeira geração de brasilienses, presente nos centros 
universitários e no mercado de trabalho. 

Os adultos, que até 1961 participaram da eleição do 
Presidente da República e que, durante longo período se 
viram excluídos da participação política, estão a recla
mar que o exercício da cidadania se concretize na sua 
plenitude, que é o gozo efetivo do direito de votar e ser 
votado. 

Por que negar-se ao eleitor do Distrito Federal o direi
to de se tealizar politicamente, a ele a quem se impõe a 
obrigatoriedade do alistamento?. 

Dir-se-ã que outra razão induziu à mudança da Capi
tal do País, qual seja a de retirar o Presidente da Re

-pública do centro de pressões que foi outrora a cidade do 
Rio de janeiro, próxima de outro núcleo pressurizador 
que é São Paulo. 

Os acontecimentos políticos que se desenrolaram des
de 1961, logo após a mudança, contrariam todo os_argu
mentós nes_se sentido. Os interesses sediados no-eixo Rio 
- São Paulo continuaram a conduzir os acontecimen
tos, contando, já agora, com á colaboração de Goiás, 
cuja inJluência começa a emergir atuante. 

ConcessõesJ~:stão sendo (eitas a eleitores de outros Es
tados, que participam eleitoralmente a partir do Distrito 
Federal, contemplados pelo eleitor inscrito em Brasília, 
fOS milhares, para nenhum 'fim outro que não seja es
tatístico~ Entretanto, a contemplação deixou a ser estáti
ca; dinamiza-se em permanente reclamo - que lhe dei
xem votar de ser votado. 

Indaga-se, não obstante: como conciliar_ os interesses 
da Capital da União, onde estão situados os Poderes da 
Rei)ública, de fra68lho e residência tranqUilos, sem o in
conveniente das pressões e das agítações, com interesses 
oUtroS, de grupos ou instituições de variada caracteri
zação? 

Problemas diversos, distantes do dia-a-dia de qualquer 
cidadão, presentes, todavia, aos responsáveis pelo fun
cionamento e preservação da máquina do Estado, fazem 
com que o atendimento das reivindica~ões seja precedido 
da necessária cautela. 

O Estado é o poder político. E a participação no po
der político há de ser condiciOnada•a um processo de 
equilíbrio no interesse das partes~ O Governo-é ·do povo. 
Mas os interesses do povo são administrados_ pelo Go~ 
vemo, qUe diSpõe d"e uma visão mais ampla dos interes
ses que administra, interesses da Nação. 

Os interesses de uma determinada parcela do povo são 
localizados; os interesses da Nação são amplos, abran
gentes. São os interesses da Nação que aconselham que a 
sede dO GoVern-o d~ União, a Capital da República, seja 
preservada dos problemas que envolvem uma disputa 
eleitoraJ, principalmente como a que se anuncia para 
Brasília, de expressiva intensidade. 

Para harmo~i~ar os interesses, do Governo e do pov~, 
na busca de um equilíbrio que deve ser preservado, é que 
í;e propõe a criação--do Estado de Brasília, pelo des
membramento do Distrito Federal e formado pelo terri .. 
tório onde se localizam as Regiões Administrativas, que. 
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não a de BrasHia (RAJ), que sediará: o Distrito Federãl 
como capital da União (arL 211 da Constituição). 

O prOjeto que apresentamos concede ao eleitor inscri
to no Distrito Federal o direito de votar e ser votadO fio _ 
Estado de Brasilía, e esta6elece as direirizeS qiie dCverão 
ser seguidas para a viabilização do riovci Estiido. -

É um projeto polittcamente aoerto, sem restrições eli- -
tistas, possibilitando a eleição de Senadores, Deputados 
Federais, Deputados Estaduais, Goveinador, Prefeitos e 
Vereadores, pois prevê a transformação em Municipi~s 
das Regiões Administrativas do_Dístrito Federal, exi:e~ 
tuada a de Brasília, bem como os meios de que_ disporá o 
novo Estado para a sua: sobrevivência politic_o
administratiVa. Os -habitantes do Distrito Federal have
rão de meditar sobre os motivos que inspiraram a apre
sentação deste projeto, compreendendo que os seus inte
resses serão atendidos, pois a participação política há 
Sala das sessões, 14 de março de 1985. - Odaclr Soa-
res. 

. LEGISLAÇÃO CITADA _ 
LEI N•2.874, DE 19 DE SETEMBRO DE 1956 

Dispõe sobre a mudança da Capital Federal e dá 
outras providências. 

CAPITULO I 
Art. l'l A Capital Federal cio Brasil, a que se refere o 

art. 4'l do Ato das Disposições T!~sitórias da Consti
tuição de 18 de setembro de 1946, será Jõéãlfzada na re
gião do Planalto Central, para esse flm esCol.li.4ta, na 
área que constituirá o futuro DistritO Federal circutíscri
ta pela seguinte linha: 

Começa no ponto da Lat. 15o_ 30'S e Iong. 48° 12'W. 
Green. Desse ponto, segue para leste pelo paralelo de 15° 
30'S até encontrar o meridiano de 47° e 25'W._ Green. 
Desse ponto segue o mesmo" mei~dian-o dC_ 47° e 25~W. 
Green, para o Sul até o Talweg do Córre~o de S. Rita, 
afluente da margem direita do Rio Preto. Daí pelo Tal
weg dQ citado córrego S. Rita, até a confluência- deste -
com o Rio Preto, logo a juzante da Lagoa Feia. Qa con
fluência do córrego S. Rita com o Rio Preto, segue pelo. 
Talweg destfj último, na djreção Sul, atê cruzar o parale
lo de 16° 03' S. Dai, pelo paralelo 16° 01' na direção Oes
te, atê encontrar o Talweg do Rio Descoberto. Daí para 
o norte, pelo Talweg do Rio Descoberto, até encontrar _o 
meridiano de 48° 12' W. Green. Daí parã o Norte pelo 
meridiano de 48° 12' W. Green, até encontrar o paral~l_o 
de !5° 30' Sul, fechando o perímetro. 

LEI COMPLEMENTAR N• 20 
DE I DE JULHO DE-1974 

Dispae sobre a criação de Estados e Territ6rios. 

........................ •, ~ ...................... . 
ARt. 4? Durante o prazo estabelecidO na Lei Com

plementar, nos termos do artigo 39, item II, O Presidente 
da República nomeará o Governador do novo Estado, 
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, den
tre cidadãos maiores de tritita e cinco anos, de reputação 
ilibada. 

§ l9 O Governa·dor nome~do na fqrma do caput des
te artigo será demissível ad nutum; e, em casos de impedi
mento, o Presidente da República designar-lhe-á substi
.tuto. 

§ 29 O Governador tomará posse perante o Ministro 
de Estado da Justiça. 

D!ÁRIÓDO CONGREsSO NACIONAL (Seção 11) 

LEI COMPLEMENTAR N• 40, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1981 

-Estabelece normas gerais a serem adotadas na O r.; 
ganizaçilo do Ministério Público estadual. 

............. ~-........................ ~ ....... ..-... ~=~- ......... ~ ·---··~----· .. -..---.--...... ;~ .......... ..; ;. ~ :;_;._, 
(ÀS ComiSsões" de Constituição e Justiça, de Ser

viçQ fúblico Civil, do J?istrito F{deral e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões _competen
tes. 

Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. __ 
J9-5ecretá.rio.-

São lido~ os seguintes 

- - REQUERIMENTO N< 28, DE 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena
do n9 139, de 1984, que revoga o Decreto-lei n9 1.541, de 
14 de abril de 1977. (Lei das Sublegendas). 

Sala das Sessões, 14 de março de 1985. -Nelson Car
~eiro, Aloyslo Chaves, Fábio Lucena. 

REQUERIMENTO N• 29, DE 1985 

Requeremos urgêncla nos terrrlos do art. -371, alínea b, 
dç Regi!fiento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n'l 14, de l979. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1985. ~ Ca.rlosChia
reiJi, Nelson Carneiro, Aloysio Chaves, Roberto Satumi
no, Humberto Lu~na. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os re~ueri
meTiiós que vêm de ser lidos serão v-otados após a Ordem 
do Dia nos termos regimentais. 

- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

-DiscUssão, erri primeiro turno, do ProjetO-de Lei 
do Senado n9 212, de 1981, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre a competência da 

, . Justiça do Trahalho para conciliar e julgar dissídios 
oriunâos_ das relações de trab<~.lho -~ntr~ trabalhado~ 
res aVulSOs e- s-eus tomad-ores de serviço, teõdo -

Pareceres, sob n9s 700 e 701, de 1982, das Comis-
sões: 

-De Constituição e Justiça, pela constituciona-
- lidade, juridicidade, e, quanto ao mêrito, fayotável; 

-De Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa~) 
Não havend() quem peça a palavra, encerro a djscus

são. 
Em votação. 

Os Sis. Senadores que o aprovam pennaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria voltará oportunamente à Orde~ do Dia 
para o segundo turno regimental. 

--·----~ É o seguiltte o projeto aprovado 

Sexta-feira 15 0245 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 2U, DE 1981 

Dispõe sobre a competência da Justiça do Traba
lho para conciliar_ e julgar dissídios oriundos das re
lações de trabalho entre trabalbadores avulsos e seus 

- toniadores de serviço _ 
--

O -Congresso NaCional decreta: 
Art. 1" o._.ar.t. 643. ct_a.Consolidação das Leis do Tra

. balho, DeCreto-lei n'l 5.452, de I 'l de maio de 1943, passa 
~ vigorar com a seguinte_redaçã.o: 

TiTULO Vlll 

Da Justiça do Trabalho 

CAPftUL0-1 

Introdução 

, "Art. 643. Os dissídios oriundos das relaçõe.\. 
entre empregados e empregadores, bem como de 
trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, 
em _atividades reguladas na legislação social, serão 
dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com 
o presente titulo e na forma estabelecída_p_elo pro
-cesso judiciário do trabalho." 

Art. 29 EstaLei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. !'RESIDENTE (Martóns Filho)- Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~> 147, de 1982, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que isenta de_qualqu,er tributação os 
proventos da aposentadoria e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres, sob n9s 7 e 8, de 1984, das Comissõ~: 
-de Consdtuição e Justiça, pela constituciona

lidade e juridiCidade;- e 
-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Sena~ores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O piojeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

.E -o o\leguitl_te o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 147, DE 1982 

Isenta de qualquer tributação os proventos da apo
sentadoria, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 As importânc:i~s recebidas em dinheiro, -por 

pessoa física, a título de pensão ou aposentadoria são 
isentas de qualquer tributação, contribuição ou outra ar
recadação compulsória promovida pela administração 
pública direta ou indireta. 

Art. 2'l A remuneração proveniente de trabalho as
salariado atê a quantia--equivalente a 100 (cem) Obri
-gações Reajustáveis do Tesouro Naciomil não pod~rá ser 
objeto de retenção na fontÇ a título de an~ecipação de re
colhimento de tributo de qualquer natureza. 

Parágrafo único. O cusposto neste artigo aplica-se 
aos honorários percebidos por profissional autônomo e 
demais rendimentos de trabalho sem vínculo empregati· 
cio. 

Art. 3" --_.As..restituiçõ~ devidas pela Receita Federal 
aos contribuintes que houverem sofrido retenção na fon
e serão corrigidas monetariamente quando não efetua-



0246 Sexta-feira 15 

das no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrega da 
declaração de renda. 

Parágrafo único. Oc_orrendo a hipótese prevista nes
te artigo, o interessado tomunicará o fato à Delegacia re
gional do Ministério da_Fazenda que instaurará imedia
tamente inquérito adminiStrativo para apura-r i"espoilsa
bilidades. 

Art. 41' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 51' São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se 
agora à apreciação do requerimento de urgência, lido no 
Expediente, para a redação final do Projeto de Lei do Se
nado n"' 139, de 1984. _ 

Em votação o requefimento. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A ma_téria 
depende, para sua apreciação, de parecer da Comissão 
de Redação, Uma vez que até o presente momento não 
foram compostas as Comissões :PermanenteS da Casa, a 
Presidência, não havendo objeção do Plenârio;-íiáã.pli
car, para designação do relator, o disposto no art. 90, § 
11', do Regimento Interno, a fim de não prejudicar a ins
trução da matéria e sUa apreciação em regime de-urgên
cia jâ aprovado. 

Designo o nobre Senador Saldanha Derzi para profe
rir o parecer da Comissão de Redação. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissã-o apres-enta a r-edação final do projeto de 
Lei do Senado n<:> 139, de 1984, que revoga o Decreto_-lei 
n<:> 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas). 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 139, 
de 1984, que revoga o Decreto-lei nl' 1.541, de 14 de 
abril de 1977 (Lei das Sublegendas). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1<:> É revogado o Decreto-lei nl' 1.541, de 14 de 

abril de 1977. 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Comissão 
de Redação conclUi seu parecer pela apresentação da re
dação final do Projeto de lei do Senado n<:> 139, de 1984, 
que revoga o Decreto-lei n<:> 1.541, de 14 de abril de 1977, 
Lei das Sublegendas. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores _que aprovam a redação final quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE __ ( Martins_ Filho)_- _Pas§a-se 
agora à apreciação do requerimento de urgência~ lido no 
Expediente, para a redação final do Projeto de Lei_ do S_e
nado n9 14, de 1979. 

Em votação. 
Os Sfs._Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria depende, para sua apreciação, de parecer da 

Comissão de Redaçã.o. 
Solicito aõ nobre Senador Saldanha Derzi proferir pa

recer daquele órgão técnico. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção ll) 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir Parecer). -Sr. presidente, Srs. -senadores: 

A ComiSsão apresenta ·a tedação final do Projeto de 
Lei dO Senado n9 14, de 1979, que revOga dispositivos da 
Lei n9 5.449,_ de 4 de junho de 1968,- Os Decretos-leis n<:>s 
672 e 1.273, respectivamente, de 3 de julho de 1969 e 20 
de maio de 1973, e dá outras providências, esclarecendo 
que, no uso das atribuições conferidas pelo § 21' do art. 

_115 do Regimento Interno, procedeu à correção do art. 
- 2<:> do projeto no tocante à duração do mandato dos Pre

feitOs e V ice-prefeitos a serem eleitos conforme propõe o 
referido artigo, adequando, desse modo, o texto à in
tenção do legislador. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçilo rmal do PrOjeto de Lei do Senado ~-~~ 14, 
de 1979, que revoga dispositivo da Lei n<:> 5.449, de 4 
de junho de 1968, os Decretos-leis n9s 672 e 1.273, 
respectivamente de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de 
1973, e di outras pr:ovidências. 

O Congresso NiiciOilal decreta: 
Art. 19 São revogados o item VIII da Lei N9 5.449, 

de 4 de junho de 1968, e os Decretos-leis nl's 672, de 3 de 
julho de 1969, e 1.273, de 29 de maio de 1973, que decla
raram, respectivamente, de interesse da segurança nacio
nal os Municípios de Duque de Caxias, Angra dos Reis e 
Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 No primeiro domingo, noventa dias após a 
vigência desta Lei, serão realizadas eleiÇões diretas para 
es_colba dos PrefeitõS e Vice-Prefeitos dos Municípios re
feridos no artigo anterior, cujos mruJQ_ªt_o§ se estenderão 
áté a posse dos eleitos em 15 de nove"nlbrO- àe 1988. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em c~mtrári_o_. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Comissão 
de Redação conclui seu Parecer pela apresentação dare
dação final do Projeto de Lei do Senado n9 14/79, que 
revoga dispositivo da Lei n<:> 5.449, d-e4 áejunho de 1968, 
os Decretos-leis n<:>s 672 e L273, respectivamente de 3 de 
julho de 1969 e 29 de maio de 1973 e dâ outras providên
cia~<. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à dis~us
são da redação finai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs~ Senadores que a aprovam queira:m permanecer 

sentados.. (Pausa.) 
· Aprovada. 
-A matéria xai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDE:NT~ (_Martins Filho)- C~nce~o a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

~O SR. J.OURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o·segU.inte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadO
res; desejo registrar, um acontecimento, da mais ampla 
repercussão possível, em virtude de sua importância 
intrínseca, e pelo muito que representa como uma inegá
vel demonstração da credibilidade, e do crescente prestí
gio do Brasil no cenário internacional. 

Refiro~me à eScolha do Engenheliõ-Adwafdo Cardoso 
Botto de Barros-Como o primeiro brasileiro eleito para 
exercer a cargo de Diretor-GeraLda União Postal Uni
versal_-UPU, no dia 6 d"e]ülli<:l-~ 1984, por ocasião do 
X-IX Co_ngreSso- dessa impódaO.te~ãgência especialiZada 
da ONU, realizado na cidade de Hamburgo (Alemanha 
Federal). 

A uPU tem a sua sede em Berna, Suíça, de onde irra
dia as suas atividades vinculadas à consecução dos seus 
objetivos bâsicos, centralizados ria racionalizaçãO e apn:.. 
m'?ramento d?s serviços postais, estimulando a melhoria 
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das relações entre os 167 países membros que integram a 
sua órgani_:@ção. 

.São órgãos da UPl!: o Congresso- periodicamente 
leVadO a efeito, aS Conferências Administrativas, O Con
selho Executivo, o Conselho Consultivo de Estudos Pos
taiS, as ComisSões Especiais, e ã Secretaria Internacio
nal. 

A eleição do ex-Presidente da Empresa dos Correios e 
Telégrafos (ECT), Engenheiro Adwaldo Cardoso Botto 
de Barros, foi, pór assim dizer, o reconhecimento inter
nacional da sua cã.pacidade empreendedora, invulgar ta
lento e notâvel competência profissional, como o admi
nistrã.dor que transformou a ECT na instituição brasilei
ra de maior credibilidade. 

Concorrendo com os candidatos da GrãaBretanha, da 
Malásia e da Grécia, o Engenheiro Botto de Barros obte
ve 94 votos contra ·5o,:,.otos concedidos ao 21' colocado, o 
Senhor Leslie Herbert Kingsbury, da Grã-Bretanha. 

Tendo prestado jur~menlo no dia 27 de julho-PasSado, 
o novo Diretor-Geral da UPU, jâ assumiu as suas 
funções em Berna, dando início à sua gestão n-o dia 19 de 
janeiro de 1985- motivo pelo qual somente agora assu
mo esta tribuna para enaltecer a posse do Engenheiro 
Botto de Barros CQmO_ uma autêntica vitóriã do Brasil. 

O fato toi'n~-se ai~da mais ex~ressivo e auspicioso 
quando se venfica que, durante cmco anos, caberá aÇI 
nosso País dirigir os destinos da UPU -um dos setores 
estratégicos mars inflO.entes no âmbito dos organismos 
internacionais especializados. 

Acresce salientar que o ex-Presidente da ECT, cuja 
gestão pode ser considerada como histórica - de vez 
que transíõTmou o antigo Departamento dos Correios e 
TelégrafoS- numa pujante Empresa Pública, das maiores 
do Continente, é um sergipano que nunca esqueceu o seu 
Estado. 

Ao fazer este registro, s91icito a incOrporação, ao texto 
das breves considerações que venho tecendo, do discurso 
proferido pelo Engeilheiro i\dwaldo Cardoso Botto de 
Barros, ao ser proclamado Diretor:-Geral da Secretaria 
Internacional da UPU, bem como dà saudação que lhe 
fOí dirigida pelo Secretário-Geral do Congresso, o_ Sr. 
Mobamed Ibrahim Sobhi. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUESE REFERE O SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA 

O SR. BOTTO DE BARROS_ proferiu o seguinte dis
curso; 

.. Senhoras e Senhores. ~ com o maior prazer que me 
- dirijo aos seilhores, no momento em que tenho o privilé

gio de ver n'l.eu nome sufragado como Diretor Geral da 
Secretaria Internacional da União Postal Univesat 

Agradeço ao Goverrio de meu país, o Brasil, por me 
haVer indicado para concorrer a esta eleição e, reafir
mando o meu propósito de honrar esta grande deferên
cia, transfiro ao pov_o- brasileiro os resultados aqui al
cançados, pois terihO a certeza de que todos contri
buíram para este êXito. 

c" sei que pulsou- acentqado cada coração dos meus ir
mãos do Brasil. _Muito Obrigadõ pelo apoio e ajuda. 

~. tambêm, para mim, um momento de indagação e de 
-rene-Xão,- pói''qÍie-SC:i daS responsabilidades do cargo e dos 
graves problemas que terei pela frente, principalmente 
quando maiOres serão os apelos em favor da consoli
dação de um Correio tanto quanto possível, universal
mente qualificado, 

Não nie atemorizam os desafios, acostumado que sou 
a admiriistrar--âiríCuldades. Saio de um Correio que era, 
até o inído-ditodéCada de 1970, reconhecido como total
merite despreparado, e o deixarei, proximamente, em 
condições que, se não-são as ideais, situam-no como um 
dos bons sistemas postais da atualidade. E, quando lhes 
afirmo de minha esperança em bem conduzir o encargo a 
mim confiado, faço-o, também, convicto_ de que poderei 
contar com a apoiO de todos os países-membros para 
essa..t.arefa.. 
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Acostumado que sou ao trabalho em equipe, onde to~ 
dos podem dar uma parcela de contribuição para as 
grandes soluções, ar repousam meus princípios adminiS~ 
tratÍYOS. 

Como dirigente, jamais me conformei a uma PoSição 
gerencial estática, procurando ir sempre ao campo das o~ 
perações, pois lá está o homem- o homem do Correio e 
o homem do povo - formando uma cadeia em que am
bos se interligam e precisam ser ouVid-os sempre; antes de 
tomarmos novas decisões. 

Não faço deste primeiro -prõriiúidam-enlO um progra
ma completo de ação. Precisarei situar-me mais de perto 
para traçar os princípios de ação administrativa. Desde 
jâ, porêm, lhes afirmo que me empenharei em um traba
lho sério e honesto, voltado para dinamização da UPU, 
para a aproximação com tod-as aS- Admínistraçõ_es, para 
a valorização dos correios em desenvolvimento, para o 
fomento à obtenção dos necessários recursos financeiros 
e sua equânime distribuição enfim~ para que", todos uni
dos, possamos vencer as dificuldades e crescer o Correio 
em todos os quadrantes da terra. 

O _dia de hoje marca o infCio de uma- nova jornada 
para a qual conto com a contribuição de todos. Aqui, 
não há vencedor e nem vencidos; hã um nov_o dirigente 
que espera-caminhar de mãos dadas com· os amigos da 
família postal que somos. 

Nosso dia-a-dia são as comunicações postais e, como 
homem de diálogo, estejam certos de que terei sempre 
um canal aberto à conversação, à troca de idéias, dispas-. 
to a ouvir, atender e realizar no que puder. 

Estou convicto de que as nossas relações com a Orga
nização das Nações Unidas e todas a demais organi
zações que _conosco convivem haverão de ser sempre fru
tificantes e pioveitosas, comá- fêm sido até agora. 

Reafirmo, aqui, o valor que vejo--no trabalho das U- -
niões Restritas. Confio em que elas muito têm a contri
buir para a expansão de seus Correios. 

Por último, desejo agradecer a todos os delegados dos 
países aquí presentes pela irreparável conduta durante as 
eleições, e aos candidatos com os quais tive a honra de 
compartilhar esta disputa pelo voto, pela lhaneza no tra
to e o entendimento que sempre tivemos. 

A todos, o meu muito obrigado e, cm especial, ao Sr. 
Florian, Presidente deste XIX Congresso da União Pos
tal Universal, que, na qualidade de juiz desta sessão, se 
houve com o mais perfeito desempenho e independên-
cia." 

O SECRETÁRIO-GERAL DO CONGRESSO e 
DIRETOR-GERAL DA UPU, Sr. Sobhi, asSim se ex
pressou: 

"Quero me associar aOs cumprimentos que Õ Presi
dente vem de dirigir aO meu prezado amigo, Senhor Bot
to de Barros, eleito mui brilhantemente, Diretor~Geral 
da Secretaria Internacional da UPU. 

Prezado amigo, durante os dez anos de meu ma!ldato, 
tive freqUentemente a ocasiÇão de dirigir-lhe minhas feli
citações pelas funções que exerceu, com grande compe~ 
tência, nos órgãos da União Postal Universal. Hoje, é 
com prazer que expresso~Ihe minhas mais calorosas feli
citações e meus sinceros votos de-pleno Sucesso no cum
primento das novas tarefas que o aguardam. 
Conhecendo-o, não _duvido de seu sucesso. 

Neste ambiente especialmente solene e _plen~_ d_e c> 

moção, em que o Congresso veln de conceder sua con
fiança a uma personalidade do mundo postal e ã um a
migo, pe"rmitam-me dizer algumas palavras que me vêm 
ao espírito. Penso em dois fatores que, _durante meu 
mandato, contribuíram para facilitar minha tarefa e para 
supOrtar o peso das responsabilidades._ Como Presidente 
do CE, durante os cinco últimOs anos, o senhor mesmo 
pôde constatar sua importância. 

O primeiro desses fatoies é a conscientização das ne
cessidades das Administrações Post8.is, aliada à firme 
vontade de trabalhar no interesse de todos e de dedicar 
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inc-ansavelmente todos os se1..1:) esforços para responder 
aos iiTtperatívos desta nobre missão. 
- O segundo é o fâto de que o trabalho na Secretaria ln

ternado na]_ foi de y.mã _equipe solídária. NãO gostaria de 
monop-olizar os méritos dos resultados obtidos. O que 
nós realizamos, devemos à colaboração eficiente dos 

- membros da díreção e de todos os funcionários da Secre
taria, em todos os níveis. Este espífíto de compreensão 
mútua ê a melhor gl:!rantia de eficíência. 

Estou cert~ prezado Senhor Botto de Barros, que 
com suas bem conhecidas qualidad~s. o senhor terá ple
no sucesso em sua missão, Renovo-lhe as minhas mais 
s1nCel-aS felicitações e os ~eus. melhores votos de sucesso 
no interesse da UPU, que muito nos importa." 

~-O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai enc~rrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de segundaM 
feíra a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 4, de -
J985, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves, Nelson 

_.-==Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos 
- do_Art. 371, alínea "c", do RegimentO Interno, urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara n~' 218, de 1984 -
-Complementar, que cria o Estado do Tocantins e deter
mina.outras providências. 

Votação, em turno único,-do Requerimento n~' lO, de 
1985, de autoria do Senador Humberto ucena, solici
tando, nos termos do art. 371, a]ínea "c". do Regimento 
r nterno, urgência para o Projeto dC: -Lei da Câmara n9 

281, de 1983- Complementar, que dispõe sobre a con
t:essão do beneficio auxílio-doença ao f.rabalhaci.or rural 

Votação, effi turno (mico, do Requerimento n~' 15, de 
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici
tando a constituição de Comissão Parlamentar de ln

- ::tuérito destinada a_ investigar os fatos que colocaram em 
risco o- controle acionârio, pelã U níão, da Compa:Uhiâ. 
Vale do Rio Doce 

-Y~~aç~o. em primeiro turnQ1_do ~_rojet~ ~e -Lei do ~e-
Ílad·Õ- n~22, de 198I,.do Senador Jofg~ Kalume, q"!:le dis-_ 
põe sobre eilquadraineniO de prÔfeSSores-colab"oradores 
e -auxiliares-de ensino e dá outras providências, tendo 

Pareceres1 Sob n~"s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
___ ,;,_;,de cOnstituiç_ão e Justiça, pela CQnstitucionalidade 
-e Juridici_dade, e, ~o ~êrito favorável, e 
-de Educação e Colturã, favorável. 

5· 

V ~taçâ:o, e~ prÍmei~o turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 26, de-1979, de autoria do_ Senador Orestes 
Q ué_rciia, qUe acrescenta parágrafos ao art. 5"17 da Con~ 
soliqação das ~eis do_ Trabalho, tendo 

P!lrec~res, sob nl's 184 e 185, de 1984, das Comissões: 
__ - de Constituição e Justiça, pela Constitucíonalídade 

e Jir.ridicfdade; _e 
--·de legislação Social, favorável. 

6 

Votação, em priiileiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~'45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que a
cre&_centa e modifica a redação de dispositivo da lei n~ 
5.107, de l3 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de=Serviço), tendO 
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Pareceres, sob n9s 298 __ ª 301, de 1981, das Comissões: 
-de Con...títuição e JustiÇ1l, pela ConstituciQnalidade 

e Juridicidade e, no mérito, favorâvel, com emenda que 
apresenta de n~' 1-CCJ; 

-de Legislação SOcial, contrário, com voto vencid,o, 
em s_ep"arado, do Senitdor Humberto Lucena; 

-de Economia, contrârio; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do S.ena-

_dor Mauro Benevides. 

Votação, em pririleiro turno, do Projeto de Lei do Se> 
nado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu· 
cena, Que dispõe Sobre a escolha e a nomeação dos diri· 
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo 

Pareceres, sob n"'s 747 e 748, de 1981, das Comissões: 
...:... de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade,_CQm voto vencido, em separado, do Sena
dor Moacyr Dalla; e_ 

-de Educação e Coltura, favorável, 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
~onstituci_onalídade, nos temias do art, 296 do regimen
to interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 18, de 19"80, 
de autoria do Senador ftamar _Franco, que dispõe sobre 
aposentadoria especial do músico, tendo 

Par_eceres, sob n'i' 1.032, de 1980 e n~> 415, de 1984, da 
Comissão: 
~e Constituição -e Justiça, i? Pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade; 2~' Pronundamento: (reexame soli
citado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior. 

Votação, em primeiro turno (apreciaçã9 preliminar da 
jurididdade, nos termos do art. 296, do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n~> 320, de 1980, de 
autoriã do Se~ado.c Pedro Si_mon, q1,1e revoga a Lei n"' 
6.815, de 19 de agosto de 198Q_que define a situação jurí
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração e dá outras providências, tendo 

Purecer, sob n~' 1.144, de 1981, da Comissão 
--=--~~-Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Discu,ssão, em primeiro turno (apreciação preliÕllnar 
d~ Constitucion~lidade, nOs termos do art. 296 do Regi
~e~ÍÕ IJ;J.t~w~), do Projeto de Lei do Senado n"' 51, de 
1980, de autoria do Senador Henrique Santillo, quere
voga o~ D_ecreto-Lei n~' 1.284, de 28 de agosto de 1973, 
que declarou o município de Anápolis de interesse da Se
gurança ·Nacional, e dá Outras providências, tendo 

Parecer, sob n~' 13, de 1982, da Con:ii_SsãO:_ 
-de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 
(Dependeqdo da votação do requerimento n"' 12/85, 

_do Senador Henrique Santillo, de adiamento da discus
são para reexame da Comissão de Constituição e Jus~ 
tiça). 

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

_(Levanta-se a sessào às 18 horas e 38 minutos.) 
. DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

VIRG[UO TÁVORA NA SESSÃO DE 13-3-85 E 
QUE. ENTREGUE À REV!SÃQ DO ORADOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGIP9 TAVOR!\(PI;lS -CE. Para enca
minhar a votação.)·- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme anunciamos, o:_PDS votará~ favor do pro
jeto neste primeiro turno. 
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Queremos dar a oportunidade não s6 de vê.-lo emen
dado como, também, princípalmente de, uma vez_ trans
formado em lei, executado por aqueles que justamente, 
durante tanto tempo, solicitaram que assim ·se procedes
·se. Temos nós, realmente, como básico, ouvido argu
mentos expendidos, seja pelo Senador Ro_berto SaturnT
no, seja pelo Senador Roberto Campos de que a exeqüi
bUidade das medidas aqui p-roferidas, aqui inseridas, 
aqui desejadas, na prática, mostrar-se-á perfeífalnente 
nula. Mas queremos dar esse crédito de confiança ao fu
turo governo e, justamente, na esperança que esses sete
centos e tantos contratos que brevissimamente haverão 
de constituir o objeto dessa renegociação externa já qua~ 
se pronta sejam, em tempo hãbít, útil e de maneira possf~ 
vel também apreciados por esta Casa. 

t um voto, pois, de confiança e ê um -voto que é um 
desafio à futura atuação do GOverno _que se vai inicia-r. 
(Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO !!IJLO SR. 
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 13-3-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (PDS- CE. Para uma 
questão de ordem.) - Apenas para uma indagação, Sr. 
Presidente; Pelo menos_no a_vulso em nossa posse não e~ 
xístem essas conclusões, nem o relatório. Como nós va
mos aprovar, com tod_Q o respeito aos membros dessa 
Comissão, o resultado da mesma, se não virmos o rela
tório que_ aqui não consta? 

Essa a questão_ de _ordem que levantamos a V. Ex• 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. RO
BERTO CAMPOS Ntl SESSÃO DE 13-3'85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POST RIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Para en
caminhar a votação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando vi nos jornais rumores sobre uma possível 
perda de controle pela União das ações da Vale do Rio 
Doce, senti-me inclinado a propor a medalha de mêrito 
para o Presidente da Companhia, Eliezer Batista, porque 
ele estaria simplesmente cumprindo a Constituição. 

Recordemos aos Srs. Senadores o que reza a Consti
tuição, no art. 163: 

"Art. 163. São--faCultados a intervenção no 
domínio econômico ·e- o- inonciJ)ólio de determinada 
indústria óu atividade, mediante lei federal, quando 
indispensável por motivo de segurança nacional ou 
para organizar setor que não possa ser desenvolvido 
com eficácia no regime de competição e de liberdade 
de iniciativa~- assegurados os direitos e garantias in
dividuais." 

Sr. Presídente. Das três condições que a ConStitUiçãO 
estabelece, a permanência da Vale do Rio Doce sob con
trole federal satisfiz ap-enas a primeira, ·~a uma lei fede~ 
ral"; não satisfaz o segundo critério. exigência imperati
va da segurança nacional; e não satisfaz o terceiro cri
tério, que é inapetência ou incapacidade comprovada da 
iniciativa privada para executar a tarefa. 

Ora, Sr. Presidente, são inúmeros os países ex-portado
res de minéiio de ferro onde essa atividade se conduz a
través do setor privado. No Brasil, temos várias empre
sas privadas perfeitamente capazes de operar essa ativi-· 
dade. Em conseqUência, manter-se o- Governo Federal 
controlando a Vale do Rio Doce ê uma intervenção no 
domínio económico sem nenhuma das condições_ conco
mitantes que, dentro do art. 163, são requeridas pára a 
intervenção do Estado no domíriiO económico.~ 

Longe de ser criticado, o Presidente da Vale do. Ri__o 
Doce deveria receber uma medalha de mêrito por estar 
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simplesmente cumprindo a Constituição. O nosso 
problema é que falamos demasiado em Constituinte, fa
lamos demasiado em Constituição, e ninguém tê a Cons
tituição. O Requerimento do Sr_. Senador Severo Gomes, 
este sim poderia ser tido como inconstituCional, porque 
implica uma censura ínlplícita a um diretor dirigente d_e 
empresa que estaria apenas cumprindo um dispositivo 
constitucional. Infelizmente, Sr. Presidente, muíto infe
lizmente, eu não teria nenhuma oportunidade, sequer, de 
propor a medalha de mérito, porque a Vale do Rio Doce 
se apressou em desmentir, que houvesse propósito ou 
probaHdade imediata de privatização da empresa. Fiquei 
extremamente desapontado. Gostaria muito de ter ouvi
do o contrário; quer dizer, a Vale do Rio Doce confir
mando o rumor de estar disposta a propor ao Governo 
Que abrisse mãO do controle majoritário, hoje iriCOnstíiu
cional, das ações da Vale do Rio Doce. 

QUando a Companhia foi criada, configurava-se uma 
situação semelhante à prevista no art. 163. Naquele tem
po, não_ havia importante_s mineradores privados. Na 
fase ínícial, quando fOi passada a lei, tratava-sede adqui~ 

_rir uma empresa sob controle estrangeiro, cóm dispêndio 
de divisas. A atividade poderia ser considerada pioneira, 
atê porque tinha se que refazer completamente uma es
trada de ferro, e as estradas de ferro não são considera
-das, normalmente, no Brasil, um campo apetitoso para a 
iniCiativa privada. Já o foram no passado, atê que seco
meteu esse erro e, mais do que erro; um crime, de se de
sapropriar as ações da Coritpanhia Paulista de Estradas 
de Ferro, uma empresa exemplar que foi Substituída por 
uma estatal, terrivelmente ineficiente, e que até hoje san
gra, desavergonhadamente, os cofres públicos. 

Entretanto, a verdade é que, nem a minha medalha de 
mérito nem o reqtieririlento do Senador Severo Gomes 
são pertinentes, poisjâ houve desmentido formal da Vale 
do Rio Doce de que se dispunh"ã a tomar esse passo cons
trutivo, que outras nações estão tomando: alijar o Esta
do de cargas administfat1vas, porque o Estado já tem de
masiados encargos que não sabe executar. O Estado tem 
que cuidar da malária. Eu fiz campanha em meu Estado 
sob constante pavor de ser atacado por um mosquito 
malarígeno. O Brasil é um país repleto de esquistosso
mozíados, e é preciso cuidar seriamente desse problema. 
A infra-estrutura está, ainda, por construii nesse gralide 
Centro-Oeste~ 

Vemos, agora, a Comissão nomeada pelo Presidente 
Tancredo Neves, a COPAG, propondo um plano de e
mergência de 15 bilhões de cruzeiros. Um plano de emer
gência para o qual não hã recursos, porque as provisões 
que a COPAG -alvitrou existirem- são absolutamente 
oníricas. Trata-se de um exercício de economia desidera
tiva. Paia financiar os 15 trilhões de cruzeiros do progra
ma- emergeilcial aPelam os membros da Comíssãci, para 
uma rubrica que se descreve como .. excesso de arreca
dação". Ora, nenhum planejador sérío consentiria em 
colocar como fonte certa de recursos aquilo que G um 
"excesso de arrecadação"; que só poderia ocorrer-se o 
orçamento foi desonestamente subestimado, ou se se es
pera uma inflação gigantescã. Outros recursos aventados 
pãrã ~- exeCUção do plano emergencial são recursos do 
FINSOCIAL ainda não desembolsados. Todos nós sa
bemos que não há caiXã ·para- eS-se desem.bcilso e que a 
COPAG está na realidade recomendando é pura e sim
ples emissão de papel-moeda. 

Um outro item se refere às disponibilidades do BNH. 
Sabemos que o BNH nã·o tem disponibilidade para hon
rar os seus compromissos. E se for mantida a sentença 
judicial que compensa os mutuários pela diferença entre 
a equivalência salarial e o valor da prestação, o Banco 
Nacional da Habitação, que: ajudei a criar, estaria sim
plesmente falido. 

Neste. contex~o em que _sé propõe projçtos urgeDJfsSi
- mos com finanCiamel).to oníriCá, é que se cóSita de Cen

surar alguém que teria, durante Um certo-moffiento, en-
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tretido a idéia de cumprir o art. 163 da Constituição, 
vendendo ações do Governo. 

Em vários países - o caso mais notável agora é o da 
Inglaterra - o Governo tem deliberadamente vendido 
ações de empresas, algumas em setores vitais, como tele
cQmunica.ÇÕ_es ou petróleo, Para fazer caixa com que a
terider -a programas sociais ou debelar a inflação. Isto é 
que devíamos fazer, colocar à venda as ações do Gover
no e, com os recursos daí provenientes, aí então formular 
um plano sério, diferente da proposta anedótica da CO
PAG - um plano sério de correção de mazelas sociais 
-que requerem Solução urgentíssima. Ao invês disso, a 
que assistimos? A PETROBRÁS que pede, de um lado, 
recursos ao BNDEs estâ criando mais uma empresa, que 
serâ, tàlvés, a 88• do seu impêrio, para produzir o quê? 
Catalizadores Iltifdos. Uma coisa que inúmeros empre
sãrios privados certamente se habilitariam a pi'odu."?ir. 

Meus Senhores, temos que ser sérios a propósito da 
ConstibJiçã:o agora que falamos em Constituinte. O Go
verno se dev_e ater às províncias que lhe são reservadas 
pela Constituição. _A Vale do Rio Doce, hoje amadureci~ 
da, não mais uma empresa pioneira, não está mais na es
fera adinissível de interveiição no domíriio econômiCo. 
Deveria ser prívatizada. Lamento registra que essa sau
dável perspectiva é remota. Não há disposição na Vale 
do Rio Doce, em sua diretoria e mesmo no seu eminente 
Presidente, seguramente o melhor dos administradores 
públicos que conheci em toda a minha longa experiência 
administrativa, não hã disposição nem na diretoria e 
nem no Presidente para tomar esse passo corajoso: dar 
cumprimento à Constituição. Porque, meus Senhores, ê 
coragem bravia, neste País, cumprir a Constituição, e é 
cômico falr~se na Constituinte como a solução dos 
poroblemas nacionais, se a Cõnstituição é sistematica
mente descumprida. Não ãpemi.s a Constituição de 1"9"67;
mas -dispositivos que jâ vigoravam em Constituições an
teriores. 

O apelo que eu queria fazer ao "Senador Severo GO- -
mes, e a proposta que quero fazer ao Senado, é que ao 
invés de se constituir uma comissão de inquérito, detesto 
aliás o nome .. inquérito", e declarei que me recuso a par
ticipar de qualquer Comíssão de Inquérito no Senado 
enquanto não se lhe mude o nome para comissão de a
nálise e estudos. Inquérito ê estâgio judicial. ~ uma pês
sima tradução da expressão IÕquiry. Nossos constitucio
nalistas ouviram falar nas Royal Comlssionsoflnqulry do 
Parlamento inglês e nos Committees of inqulry do Con
gresso americano e transfo"fmãram inquiry em inquérito, 
o que encerra uma conotação policial, totalmente ina~ 
propriada às funções do Senado, que não são judiciais e 
muito menos policiais-. Mas iSso é secundário. O que eu 
imli:)(m-ho é que, ao ln vês de se criar uma cori::Iissão de in~ 
quérito, -(ránsmítâ-se simpleSinente uin convite ao Presi
dente da Vale do Rió Doce- eniinente homem público, 
agora confirmado -em seu posto pelo Presidente T<~:ncre~ 
do Neves e, segundo se murmureja, Sondado pã.ra o Mi
nistério do Planejamento, cargo que não aceitou - se 
convide respeitosamente o Presidente da Vale do Rio 
Doce para vir aqui explicar a origem dos rumores e ma~ 
!entendidos._ 

Srs. Senadores, a formaÇão de uma "COmissão de In
quérito" em relação a uma empresa da seriedade da Vale 
do Rio DoCe, qUe toma empréstimos no exterior, que es
tâ _ex._~tando um grande programa como Carajás, que 
tem contratos de venda pré-finanCiadas, é algo muito 
sério. No exterior haveria ·-sUspeitas de que há malver
sação de fundoS, de que a empresa não seria empresa 
COnfiâvel, porque assim a declara o Senado brasileiro, ao 
formar uma coniissão de inquérito para: investigar "fatos 
que colOcaram em risco o controle acionârio da União", 
presumindo-se, destarte, irregularidades na conduta de 
seu -Presláen"ti.. -

Os nossós credores- externos se apavor~riani com as 
notícias. Eles não têin capacidade, tempo ou disposição 
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para au ... u'> .. , as ... intricáciasn do processo legislativo bra~
sileiro e nossas sutilezas semânticas. Estaríamos causan
do graves danos à empresa melhor administrada da U
niãõ Federal. Muito obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PR(nvuNC...1Auíi l'~'LO SR. 
V/RG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 13-3-8S E 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO 1)0 ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. __ VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Como 
Líder.) - Sr. Presidente: • 

Começa aqui a colaboração construtiva da futura o
posição ao Governo do porvir, e estil coiãbOfação é vO
tando contra este requerimento. 

Não se pode, da noite para o dia, sem medir as conse
qUências nos seus- menores detalhes, como aqui tão bem 
o ilustre representante do Espíríto-- Santo deixou claro, 
colocar-se nas manchetes dos jornais que a Campãnha: 
de Mineração, a maior do mundo, aquela mais bem or
ganizada no Brasil. aquela que ê o nosso_orgulho, vai, 
por noticias colhidas de documentos .. a", .. b .. ou .. c", 
tendo antes Seu Presidente se prontificado a vir a esta 
Casa, dar todos os esclarecimentos necessários, ser posta 
no pelourinho junto com outras empresas que estão a 
merecer uma ação saneadora. 

O PDS vota, por esta razão, sem entrar no mêrito, fi
cando só na preliminar, Sr. Presidente, contra o requeri
mento em questão. 

A<A IJA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
MESA DO SENADO, FEDERAL, RELIZADA ÃS 
TRES HORAS DO DIA QUINZE DE MARÇO DE 
I\11L NOVECENTOS E OITENTA E CINCO. 

Às trêS horas ao dia quinze de março de mil novecen· 
tos e oitenta e cinco, sob-a-Presidência do Senhor S~ena
ior José Fragelli, Presidente, preSente os senhOres Sena
dores Guilherme Palmeira, Passos Pôrto, Enêas Faria, 
Eunice Michilles e Alberto Silva, reúne-se a Mesa do Se
nado Federal. O Senhor Presidente coniunica que, em 
virtude do estado de saúde do Dr. Tancredo de Almeida 
Neves, Presidente da República eleito, submetido a uma 
intervenção cirúrgica no Hospital de Base de Brasflia, 
houve por bem c-onvocar uma reunião com todos os 
Líderes partidários da Câmara e do Senado, e, ainda, o 
Senhor Ulisses Guimarães, Presidente da Câmara dos 
Deputados, a fim de deliberar sobre o proc-edimento a 
ser adotado, em face do ocorrido, pela Mesa do Senado, 
na solenidade de posse a realizar-se às dez horas de hoje. 
Ouvidos todos os presentes, houve inteira concordâiicia 
no. sentido de, mediante a apresentação de laudo mêdico 
que comprove a impossibilidade do Presidente eleito ser 
empossado nessa solenidade e prestar o compromisso 
previsto no artigo setenta e seis da Constituição Fecierãl, 
a Mesa do Senado, à vista do disposto no parágrafo úni
co desse mesmo artigo, deverá dar posse ao Vice-

DIÁRIO uc::-cUNGKESSO NAClONAL_(~eção II) -

Presidente eleito, Dr. Josê Sarney, tomando-lhe nesta 
qualidade, o compromisso nos termos previstos na Lei 
Maior, para, em consequência do impedimento do Presi
dente eleito, assumir, temporariamente, o exercício da 
Presidência da República. A Mesa do Senado, após a ex-

--c_ planação do senhor Presidente, por unanimidade dos 
presentes, resolve que, na solenidade acima referida, à 
vista de laudo médico, dará posse ao Vice-Presidente da 
República eleito para, nessa qualidade, exercer, no impe· 
dimento temporário do Presidente eleito, a Presidência 
da República. Nada mais havendo que trata_r, lavrou-se 
a presente Ata que, assinada pelo Presidente e demais 

- tilémbros da Mesa, vai à publicação. 
Sala da Reuniões da Mesa do Senado l"ccleral, 15 de 

março de 1985. José Fragelii, Guilhefm~ Palmeira, Pas
sos Pôrto, Enéas Faria, Eunice Michilles, Alberto Silva 
Marcondes Gadelha, João Lobo 

COMISSÃO DIRETORA 

2• Reunião Ordinária Realizada 
Em 26 de Fevereiro de 1985 

- -Sob a Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, 
Presidente, e co.m a presença dos Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Primeiro Vice-Presidente, Jaison Bar
reto, Segundo Vice-Presidente, Henrique Santillo, 
Primeiro-Secretário, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, 
Milton Cabral, Tçrceiro-Secretãrio, Raimundo Parente, 
Quarto-Secretário, e ainda com a pfesençã dos suplentes 
Almir Pinto, Odacir Soares e-Ma:rtins Filho, às dez horas 
e qu-arenta e cinco nlinutos do dia vinte e seis de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco, reúne-se a comissãO 
Diretora do-$eilado Federal. 

_ __Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente expõe aos 
presentes o motivo pelo qual decidira convocar esta reu
nião, "isto é, a propositura de uma Ação Popular contra a 
Mesa do Senado, vis.a~do a anulação dos Atas 87 e 88, 
~da Presidência. Sua Excelência solicitou ao Consultor
Geral da Casa que fizesse uma exposição à Mesa do an
damento do fe"ito._ Atendidas as indagações, decidiu a 
Mesa expedir uma Nota Oficial, a ser publicad~ nos jor
nais de Brasflia e etn dois de São Paulo e do Rio de J anei
ro, como matéria paga. D6cidiU-se, tambêm, mandar ler 
a referida Nota no Programa Voz do Brasil. 

Com_ a palavra, a Seguir, o Senhor Primeiro~SCcretário 
disse que trazla numerosos assuntos confiados à sua a
.preciação, inclusive a proposta para que fosse homolo
gado o resultado do concurso público destinado ao 
preenchimento de empregos de datilógrafO. A Comissão, 
por unanimidade procedeu à homologação, assinando o 
respectivo Ato. A decisão quanto ao número de candida
tos a serem chamados para ocupar o emprego de datiló-. 

-g-rafo fica transferida para a próxima Comissão Direto
ra, contrariando os Senhores Membros, a~im, a propos
t~ d~ s~a. ~_x~lênc~i8: o Se_n4or Primei.ro-Secretãrio, que 
apresentara sugestão, à vista da necessidade de -datiló- -
grafos de que se ressente o Senado, no sentido de serem 
admitid~ todos os aprovados no concurso. 

~_exta-feira J; 024> 

As maté-rias, a seguir felacionadas, foram transferida., 
para apreciação da Comissão Diretora a ser eleita para o 
próximo biên_io_: 

a) Ato homologatório do Regulamento Técnico Ad
ministrativo da ASSEFE em decorrência da Resolução 
nç 104/84 aprovada pel~ Senado Federal. 

b) Proposta de A to da Comissão Diretora como re
sultado de decisão adotada em reunfões anteriores refe
rente à regularização d.a situação funcional dos servido
res da obra e por tempo determinado. 

c) Proposta de Ato regulamentando disposições da 
Resolução ni' 74/84 referente ao enquadramento e repo
sicionamento dos servidores atingidos por aquele dispo
sitivo legal. 

d) Proposta de admissão do 6~> candidato colocado no 
Concurso Público para contador na 6• vaga criada pelo 
Ato n• 13/84. -

e) Proposta da Primeira-Secretaria acatando sugestão 
da Diretoria-Geral com parecer favorável da 
Consultoria~Geral relativa à cessão por empréstimo de e
quipamentos da Biblioteca para o MEC, processo n~' 

005954/84. 
f) Proposta da Díretoria-Geral da Casa referente a re

visão de enquadramento de Célia Alves de Azevedo e 
outro:s na Categoria_d.e Técnico em cOmunicação Social. 
_ g) Proposta de Ato da Comissão Diretora referente à 

modificação da natureza do ·emprego de Assessor Parla
mentar a ser provido por alguns candidatos habilitados 
no respectivo concurso Público já homologado. 

b) Proposta d~ I•-SeCretãria referente a indicação a
nualmente de quatro servidores do Senado Federal com 
Nível Superior para freqüentar curso em Nível de Pós
Graduaç"ão em Administração Pública da Fundação Ge
túlio V argas_, A sugestão é no sentido de que o Primeiro
Secretário indique anualmente os servidores. 

i) Contratação de 6 Técnicos em Telecomunicações 
no serviÇo de Telecomunicações do Senado Federal, sen
do o Senhor Primeiro-Secretário de opinião que deva o
correr por meio de realização de concurso público. 

j) Pedido de João Mugayar e outros pedindo a exten
São da Gratificação de produtividade. 

No meSino se~tido, procedeu-se em rêlação às ma
têrias confiadas ao Sr. Quarto-Secretârio, a saber; 

a) Proposta do Orçamento Interno do Fundo do Cen
tro Gráfico do Senado Federal- FUNCEGRAF, para 
o exercício finanCeiro de i 985; e 

b) Prestação de Contas do CentroAe Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal - PRO
DASEN, relativa ao exercício de 1983. 

Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e qua~ 
renta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados 
os trabalhos, -pelo que eu, (Aiman Nogueira da Gama), 
Diretor-Ge~al e Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata, que, assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala da Comissão Diretoii, 26 de fevereiro de i985.
Moacyr Dalla, Presidente. 


