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DIÁRIO 
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I -ATA DA 30• SESSÃO, EM,!• DE ABRIL DE 
1985 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

N•s 82 e 83, de 1985 (n•s 208 e 209, de 1985, na ori
gem), restituindo autógrafos de projetes de lei san
cionados. 

1.2.2 ---Leitura de projeto 
Projeto de Leí do Senado n"~ 47/85, de autoria do 

Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta disposi
tivo à Conso,Iidação das Leis do Trabalho, impondo 
ao empregador o encargo de pagar obrigações traba
lhistas em dobro, quando não as >Cumprir dentro de 
prazo certo. 

1.2.3 - Dlsc:ursos do Expediente 
SENADORES NELSON CARNEIRO, como 

Líder, ALBERTO SILVA, HUMBERTO LUCENA, 
como 1:-íder e ROBERTO SATURNINO, como 
Líder. 

1.2.4 - Leitun de projeto 
Projeto de Lei do _Senado nt 48/85, de autoria do 

Sr. Senador Alberto Silva, que dispõe sobre a desti
nação do produto da arrecadação da Taxa Rodo
viária Única e dá outras providências. 

1.2.5 - Requerimentos 
- N~' 56/85, de autoria do Sr. Senador Alexandre 

Costa, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena-

República Federativa do Brasil 
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do, do editorial do jornal "O Estado de S. Paulo", 
edição de 31 de março de 1985, sob o titulo "Armadi
lha para o CongreSso". 

- N~' 57 f85, de autoria dos Srs. Senadores Qastão 
MUller e Moacyr Duarte, solicitando urgênica para o 
Ofieiõ -119 B/2/85, do Sr. Governador .do Estado dÔ 
Rio Grande do Norte, em que solicita autorização do 
Senado para realizar operação de crêdito externo no 
valor de cinQUenta milhões de dólares. 

. -.N'~~.58f85, de autoria dos Srs. Senadores Gastão 
M aller e Moacyr Duarte, solicita-ndo urgênciã -para o 
Ofrdo n' /8/8"5, através do qual o Prefeito Municipal 
de Anâpolis solicita autorização do Senado Federal 
para que aquela Prefeitura possa contratar operação 
de empréstimo exterili:> no valor de USS 3,500,000.00. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Requerimento 11'·15/85, de autoria do Sr. Sena

dor Humberto Lucena solicitando a constituição de 
Comissão Parlamentar de Inquêrito destinada a in
vestigar os fatos que co1ocaram em risco o controle 
acioná.rio, pela União, da Companhia Vale do Rio 
Doce. Votação a4iada por falta de quorum. 

- Projeto.de lei do Senado n~' 26/19, que acrescen
ta parágrafos ao art. 5 I 7 da Consolidação da Leis do 
Trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

..:..... Projeto- de Lei do Senado n~' 18/80, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 2/80, que dispõe 
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fun
dações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 18/80, que dispõe 
sobre apOsentadoria especial do músico, Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senac):o n9 320/80, que revogá 
a Lei O' 6.815, dC 19 de agosto de 1980, que defme a 
situação jurídica do est~angeiro no Brasil, _cria o Con
selho Nacional de Imig"ração, e dã outras providên
cias. Votação adiada pqr falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado -n, 147/82, Que isenta 
de qualquer tributação os proventos de aposentadow 
ria C·dâ outras provi~ência:s. Votação adiada por falta 
de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem dÕ Dia 
SENADORES ITAMAR FRANCO, JORGE KA

LUME. ADERBAL JUREMA, como Lfder, MOA
CYR DUARTE, CARLOS CHIARELL!, GABRIEL 
HERMES, JUTAHY MAGALHÃES, LENOIR 
VARGAS, ALCIDES SALDANHA, NELSON 
CARNEIRO, PASSOS PÓRTO, HELIO GUEl
ROS, ODACIR SOARES e RAIMUNDO PAREN
TE. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da pnSxlma ...... .. 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRQNUNCIADO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr.Moacyr Duarte, proferido na sessão 
de 29-3-85. 

3 - Mesa D.iretora 

4 - LIDERES É VICE-LlDERES DE PARTI-
DOS . 

Ata da 30'~- Sessão, em 19 de abril de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislativa 

Presidência dos Srs. Passos Pôrto, Enéas Faria e Marcondes Gadelha 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAfiil'SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal ~Eunice MiChiles -
Fábio Lucena- RaimUndo Parente- Gabriel Hêrmes 

~:Hélio Güeiros_- Alexandre Cost_a- Amêrico de 
Souza - Alberto Silva- Helvfdio Nunes -·Virgílio 
Távora;_ Moacyr Duarte- Humberto Lucena- Mar
condes Gadelha- Miltoo Cabral- Aderbal Jurem a-:
Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Luiz Ca-

valcante - PassoS Pôrto --João Calmon - Nelson 
Carl-ieiro - -Roóerto Saturnino - Itamar Franco -
Gastão Müller- Jo'sé Fragelli- Enéas Faria- Jorge 
Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Al-
cides Saldariha - Octãvio Cardoso. · 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

N/S/0 EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Dir'etor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AI VES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtoJ - A. lista_~de 
presença acusa o comparecimento de 33 Srs. senadores. 
Havendo número. regimental declaro aberta a sessão. 

te 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr._l.,.:-Secretárío irá PrOceder à leitura do Expedien-

h lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancloftados: 

N• 82/85 n• 209/85, (n•'208/85, na origem) de 29 de 
março do· corrente ano, referente ao Projeto de Lei n"' 25, 
de 1984-CN, que reorganiza o_s Q_Uadros Complementa
res de Oficiais da Marinha, criados pelo Decreto-lei n'1 
610, de 4 de junho de 1969, alt~rado pelas Leis n'1s 5.983, 
de 12 de dezembro de 1973, e7.152, de }9 de dezembro de 
1983. (Projeto que se transformou na Lei n"' 7.301, de 29 
de março de 1985.) 

N• 83/85, (n• 209/85, na origem) de 29 de março do 
coi-rente ano, referente ao Prqjeto de Lei da Câmara nt 3, 
de 1985 (n9 5.134/85, na casa de origem), que prorroga, 
até o dia 28 de junho de 1985, o prazo fixado no Decreto
lei n9 2.175, de 27 de novembro de 1984, para a regulari
zação do recolhimento dos débitoS previdenciários das. 
PrefeituraS e Autarquias Municipais. (Projeto que 'se 
transformou na Lei n9 7 .302, de 29 de março de 1985.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O E?tpediente 
lido va.i 4: publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei· que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

~ lidó o seguinté 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 47, DE !985 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho·, impondo ao empregador o encargo de pa
gar obrigações trabalhistas em dobro, quando não as 
cumprir dentro de prazo certo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É acrescentado ao art, 490 da Consolidação_ 
das Leis do Trabalho o seguinte parágrafo único: 

.. Parágrafo único --Todas a§. obrigações traba
lhistas que couberem ao empregador terão que ser 
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cumpridas até dez (lO) dias após expirado o prazo 
do aviso préviO, sob pena de passar a devê-las em 
dobro até a data do efetivo pagamento." 

Art. 29 --Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições elll: contrário. 

Justificaçio 

Vis<!: a medida projetada, como se vê de sua simples 
leitura, evitar certos abusos praticados por patrões ines
crupulosos que, utilizando o permissivo do art. 487, 
CLT, para despedir empregados,.acabam prejudicando
os com jnexplicáveis atrasos rio pagamento de verbas 
trabalhistas devidas. 

Adotªd~Jl,_providênc_ia aqui pleiteada, certamente que 
nenhum patrão deixará de pagar em dia as suas Obri
gações trabalhistas para com empregados em· situação 
de pré-·avisados. 

Sala das Sessões, 1"' de abril de 1985.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO LEI N• 5.542, 
DE I• DE MAIO DE I943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 490. O empregador que, durante ·o prazo dado 
ao empregado, praticar ato que justifique a resdsão il11e
diata do contrato, sujeita-s~ ao pagamento da r~ti_n,e,
raçãp correspondente ao prazo do referido aviso; seffi 
prejuí~O da Jndenização que for devida. . 

(Às CiJinissões de ConstitUiÇão e Justiça 'e de Le-
gis/aç~o Social.) --

O SR. PRESJOENTE (Passos Pôrto) - O projeto 
lido será publicado e remetido à$ comiss_ões corp.peten-
tes. 

Há oradores iriscritos. 
ConCedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Car

neiro, como Líder do PTB. 

O SR. NELSON ~CARNEIRO (PTB- RJ. Pronun
~a o seçui~t~ discurso.).:..... Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 
- -Está largimente anunciado que o ilustre- Ministro da 
Fazenda encontrou solução para superar as dificuldades 
viVidas pelo Banco Sulbrasileiro, e cujas repercussões 

afetam a economia notadamente do Rio Grande do Sul. _ 
Rompendo condenável tradição, que entregava a um 
cons_elho d~ integrantes do Executivo o exame de casos 
semelhantes, tomou S. Ex• a iniciativa de submeter ao 
voto do Legislativo o fesultado dos estudos realizados 
pelos Ministros_ tja_á~ea ~ooômica. Louve-se a Nova 
República por essa medida, cujo ffiérito será objeto de 
IaTgos debates, nas duas 'Casas do Congresso.-

Ao focalizar tais aspectos, que são de irrecusável 
oportunidade, e que importariam na aplicação de 900 
bilhões de cruzeiros, além dos 600 bilhões que lhe teriam 
sid_o destinados no momento injcial, sinto de meu ina
diável dever, cdmo representante do povo do Rio de Ja
neiro, pedir ao honrado Sr. Ministro da Fazenda que se 
debruce, igualmente, sobre o grave estado de necessida
dC em que se encontra, hoje mais do que ontem, amanhã 
mais do que hoje, 9 laborioso povo do norte fluminense. 

A ~da dia os muriiCipios do norte flumiRe_nse sentem · 
agravar s~:~as_ agruras, sem _que para isso hajam contri
buído. As dificuldades enfrentadas pela indústria cana
vieira resultaram de múltiplos fatores, sem que se possa 
apontar essê ou aquele responsável. Nem se há tamb~m 
de culpar os fluminenses do norte pelas conseqüências 
dos caprichos fluviais, destruindo lares e eSpalhando de~ 
sesperançãs.- Ao .co'ntrário. A atual angúsíia da região 
resulta em grande parte do desamparo dos poderes 
públicos que, em regra, se preocupam prioritiu'iainente 
em recolher impOstos ç: mais impostos. A população que 
reclama imediatas providências do Governo Federal é · 
multas vezes suPerior aos que depositaram suas pou
panças nas ~eprovadas operações bancârias. O riúniero 
de d-esernpi,egaao·s; -de sem emprego, de sem esperança 
de emprego, também supera muitas vezes o dos servido
res das in§.tituições ~ancârias vítimas da incompetência, 
para dizer o niínimo, de seus dirigentes. 

o·norte fluminense converteu-se em outro Noi-deste, 
onde não falta água, mas de onde_ constantemente saem 
alguns seduzidos pelos incentivos fiscais vigetitCs no 
Espírito Santo, braços outrora empregados na indústria, 
no comércio e· na lavoura .. 

-Para enfrentar essa cruciante realidade não se reclama 
senão justiça. O nortC fluminense não pede senão o que 
é seu. O direito de receber os t'oyalties pelo petróleo re
colhido em sua orla maritima, e que tem permitido aô 
País diminuir a despesa com a importação do óleo es
trangeiro. 'Lá estão os heróicos homens da Petrobrás, 
buscandO ilO fundo do rriar õ ambicionado produto. Da
qu-CJa.teriã: hoje empobrecida, parlem para a patriótica 
aventura os que contribuem para a redenção econômica 
do País.. As ruas das cidades e das vilas estão esburaca-
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das pelo rçodar das mAquinas e dos caminhões de grande 
peso. O custo de vida subiU exageradamente para todos, 
diminuindo o pão em multidão de lares. 

Uma interpretação caolha assegura royalties ao óleo 
produzido em terra, e nega aOs que se encontram hã al
guns metros da praia, isSo i:Jum país que até hã pouco 
proclamava sua soberania nas duzentas milhas e hoje 
convoca sua marinha para apri~ionar os barcos estran
geiros que vêm pescar em ãguas nacionais. 

Para ·atender ao norte fluminense, e a todos os de~ais 
Estados e MunicípiOs- interessadOs, nãO serâ itêcessâria 
nova emissão de cruzeiros, nem outro corte no orçamen
to público. Nem que o Sr. Ministro Francisco Dornelles 
se desloque do seu gabinete de trabalho. Basta que as li
deranças desta Casa votem em re8ilne de ur&ência o 
Projeto 'n~'4, de 1985, o primeiro deste :ino, e asseguram 
os royaltles, aprovados a_ ano passado pelo Congresso 
Nacional, sem qualquer divergência, e inexplicavelmen
te vetados pelo Poder Extfcutivo. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• permite um apãrte? 

O SR- NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
nobre Senador Moacyr Duarte. · 

O 'Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Nelson Car
neiro~ congratulo-me com V. Ex• pela oportunidade do 
seu discurso. Os pronunciamentos de V. Ex• nest·a Casa 
sempre são ouvidos com muita atenção e respeito, mercê 
dos judiciosos cOnCeitos que emite em todas as suas fa
las. Desejo apenas repetir -o que disse, em aparte, em 
dias da semana passada. Não me recuso a socorrer, em 
qualquer oportunidade, a economia de qualquer região 
do País, mas não desejaria e não estimaria que este so
corro viesse a ser feito em detrilnento da economia das 
regiões mais pobres e necessitadaS dO País. O Governo 
está pretendendo injetar soma superior a 900 bilhões de 
cruzeiro~ na economia do Rio Grande do Sul, soma su
perior ao que o Governo irivestiu no Nordeste durante 
cinco anos de sucessivas secas;Vejà V, Ex• como o tl:ata
mento do Governo, de certa forma, está sendo diferen
ciado. Enquanto relativamente ao Brasilinvest o Gover
no pretende colher nas malhas da justiça os responsáveis 
pelo desvio dos dinheiros e pelas irregularidades cometi
das naquele agente financeiro, com relação ao conglo
merado Habitasi.Il e Sul brasileiro, o Governo se dispõe a 
injetar recursos s)..lperiores a 900 bilhões de~cruzeiros. E 
"ainda mais, segundo se depreende pela leitura de alguns 
órgãos de imprensa, o Governo pretende dividir a cO
responsabilidade deste procedimento com o Congresso 
Nacional, chegando, inclusive, alguns membros ilustres 
do Govefno, a declarar que comPetirá ao CoilgrC:sso 
Nacional definir os cortes a serem efetu-ados -nos -pr08rã.
mas, quer da área económica, quer da area- social, a -fim 
de que dêem- suporte a esta injeção de recursos. Todos 
sabemos, é público -e -notóriCi, llinguêm desconhece o fa~ 
to, que falace ao Congresso Nacional essa competência 
de-legislar sobre matéria finariceira;- ao GoVer-no, -sirrl; é 
que compete definir quais Os 1-eCufsOS;- qUa:is Os- pr~<Jg!-à
mas que deverão ser sac,rificados para que ele possa pro
mover, atender, socorrer o Sulbrasileiro e o Habitasul. 
Mas., pedindo desculpas !i V. Ex~ por ter-me alongado 
neste apar~e, quero declarar que a minha posição, desde 
agora, firmada, inabalável e inamovível, será no sentido 
de atender, socorrer a economia do Sul jamais em pte
juízo ou em detrimento da _economia do Nordeste, 
sobretudo porque, hã três dias reunidos os Governado~ 
res do Nordeste em Recife cnegãr-am, recorreram e soli~ 
citara~ ao Governo as provídências necessâ!ias e ína~ 
diáveis para evitar futura frustração de safra na Região 
Nordestina, porque nem sequer os recursos para o cus~ 
teio agrícola foram até hoje liberados para aquela Re.
gião. 
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O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a inter
venção de V. E.x•, como sempre muito judiciosa e por sua 
natureza, neste momento, a suscitar vários debates. 
Acho que o Governo tomou boa iniciativa, que espero se 
reProduzida sempre, de subm~ter ao C_ongresso a apre
ciação de soluções para problemas semelhantes, To dos 
nôs, aqui, criticamos os governos anteriores pelo alhea
mento d_o __ Congresso na solução de tais problemas. Mas 
acredito que, no momento em que o Ministro da FaZen
da enviar ao Congresso mensagem pedindo a li~ração 
dessa importância,_ çertamente _apontará os _recuxsos d~ 
que o Congresso poderá dispor ou não para responder 
por ~es encargos. 

M<is, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é exa
tamente focalizar que uma comunidade !!Spera que o Go
verno lhedê aquilo a que tem direito - e não cUstará 
nada ao Governo - é o pagamento dos royalties para. o 
Noi-te f1iiininense: NãO-llaverá necessidade de emissão de 
moeda, não haverá necessidade de empréstimo, nem de 
cõrte no orçamento, basta apenas o reconhecimento de 
um direito: Essa situaçãO é- tão grave que uma notícia, 
hoje divulgada ern.O Globo, foi de logo mal interpretada 
no Norte nuffiinense e·vários apelos me chegaram para 
que tratasse do assunto desta tribuna. 

A -notíc_ia- divulgada pelo jornal O Globo começa as
Sim, Sr. Presiderite: 

"BRASILIA - O Ministério de Ciência e Tec
nologia criou um grupo de trabalho para rever a lei 
do capital estrangeiro. O grupo p-retende analizat a 
proposta apresentada por empresários nacionais de 
substituir o pãgamento de royalties (direitos) na com
pra de tecnOlogia importada, por mecanismos que 
obriguem as empresas a realizarem pesquisas no 
País." 

Evidentemente que a noticia não se refere aos royalties 
pagos aos Estados e aos municípios brasileiros, mas à
queles royalties pagos às empresas estrangeiras pelo capi
tal estrangeiro existente no País. 

Mas só o título "Pagamento de royalties poderá ser 
. su_bstituído por verba de pesquisa" Criou na região do 
norte flumin~nse um estado de alerta e de veemente_ 
apreensão, d~ tal sorte que me obriga a vir a esta tribuna 

· para renovar o apelb em favor do. pagamento dos royal
ties. 
__ Cqncluo, Sr. Presidente, dizendo: 

O N arte fluminense não pod~ .ser apenas o cemitério 
onde repousam os restos dos que morreram no mar, he
róis anônimos d_a prosperidade: nacional. Milhões de ho
mens, mulhe~es e crianças pedem o que é seu, o que a na
tufeza lhes deu e -oS gqvernos não lhes podem negar. 

Já "que não vamos despir os pecadores, parece oportu
-- no que não se· deixem nus os_ s~ntos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Ud'r do PMDB. (Pausa.) 

S. EX-' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - SJ;". Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

Venho à tri_b.ur:ta, hoj~, trazer Um projeto de lei, talvez 
o primeiio com- eSte ·título que venho apresentar a esta 
Casa do Congresso Nacional. E o faço numa hora difícil 
para os assalariados brasileiros que têm que, a cada ma-

- ilhli, ao sair de casa, tomar uma decisão: pagár o pão ou 
o leite dos filhos, ou pagar o transporte para poder tra-
balhar. · 

Como tive "a honra_de p,residlr a EmPresa -BraSúCira de 
Transportes Urbanos, ou melhor, implantã-la no País, 
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sinto-me à vontade, Conhecendo muito de perto o 
prob.lema, para apresentar este p.rojeto de lei. Ele se refe
re, Sr. Presidente, Srs. Senadores, simplesmente ao rato 
de que quando 3._ EBTÜ foi fundada, havia- recursos sufi
cient~ pâra atender àquela missão p"ara a qual foi cons
tituída- os_transportes urbanos no País. Mas, aos pou
cos. foram-lhe .tirando todos os recursos e, hoje, a Em
presa Brasileira de Transportes Urbanos ê praticamente 
uma repartição pública, o Governo paga a folha mensal. 
Por isso, proponho o retorno dos recursos que foram 
criadas em lei, para que ela possa se desincumbir da mis
são para a qual foi constituída. 

O projeto é simples, constituído de cinco artigos, que 
me dispenso de ler, porque ainda vai ser distribuído à 
cCinsíderação dos nobres pares desta Casa. Mas, não me 
(urtarei ao dever de ler a justificativa que aqui faço para 
o projeto de lei: 

Justificação 

Gostaria que os nobres companheiros desta Casa to
rnassem conhecimento das razões que me levaram a pro
por a aprovação deste Projeto de Lei. 

Retorno aos idos de 1975, quando, por iniciativa do 
Governo Geisel, foi cri"ada a Empresa Brasileira de 
Trãnsportes Urbanos. 

Tive a honra de receber a missão de implantá-la, 
fazendo-a funcionar dentro dos objetivos que nortearam 
sua criação. 

Recursos substanciais· oriundos da TR U e de parcela 
do Imposto Único Sobre Lubrificantes Líquidos e Ga
sosos eram colocados, por lei, à disposição da EBTU 
para que ela pudesse executar, em convênio com órgãos 
fed.erais, estaduais e municipais, uma política"inêdita e 
praticamente desconhecida no País, isto é, o enquadra
mento do transporte urbano às regras universais que re
gem o assunto. 

Com efeíto, em qualquer Pais desenvolvido o proble
ma do transporte urbano é objeto de projetas de enge
nharia de trânsito e-_tráfego, e por isto mesmo tira-se 
partido de maneira racional das vantagens que se pode 
obter das diferen-tes ritodalidades de veículos emprega
dos, com os trens elétricos, metrós, ônibus, bondes, etc. 

No Brasil, até o advendo da EBTU, os únicos trafls
portes urb~no~ proj~tados fora1_11 os_ trens elétricos do 
Rio e São Paulo, e depois os metrôs. O resto era uma 
embrulhada de milhares de empresas de ônibus, muitas 
vezes percorrendo o mesmo intinerário "em vias públicas 

· supercOrigestionadas, e por isto meSmo com Qaixfssi·mo 
rendimento. 

Assim, as primeiras ações da EBTU foram no sentido 
de racionalizar os transportes urbanos no País·, tratando 
do entrosamento dos diferentes modos existentes para 
que o rendimento final fosse .elevado. 

Outra preocupação da EBTU foi a inanutenção -de 
uma tarifa que não ultrapassasse os 5% do salário rilíni: 
mo. 

Par~_ is~o, criaram-se~ na _Empresa, fundos especiais, 
co~o _o de renovação da fr~ta, pesquisa, novos com~ 
bu_~tíV~is etc._, e que garantiram durante muito tempo 
umã-tarifa compatível com o poder aquisitivo do aSsala: 
riadç brasileiro, · 

Hoje, __ Sr: Preiide;nte e Srs. -Senadores, exatamente 
porque a EBTU perdeu mu_ito de_suas atribuições, i.nclu
sive os fuf':dos que lhe garantiam ação pronta e objeliva 
na .área dos transportes urban_os, é que a tarifa nos 
maiores centros urbanos do País já atinge à casa dos 
40% do salário mínimo do usuário. 

Ora, Si. Presidente e Srs. Senadores, como a maioriã 
dos assalariados brasileiros não pode trabalhar sem uti
lizat: __ l,lm meio detranporte e como no Brasil este trans
porte ~ pago à vista, pode..se calcUlar a angústia de um 
trabalhador ao ter que decidir se cámpra alimentos para 
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a famflia ou gast~ o .dinheiro disponível no pagamento 
de sua passagem ida e volta para o trabalho. 

Penso que, dentre as dificu.Jdades por que passam os 
nossos trabalhadores. no momento, a maior é aquela re
ferente ao ter que· pagar para poder trabalhar. 

De fato, se o trabalhador deixa de pa8ar a casa pró
pria, ele pode obter um parcelamento; se não paga a luz 
ou a água, airida tem tolerância de 30 dias. Quanto ao 
tranporte, não: ou paga ou não vai ti'abalhar. 

Se este tranporte está custando em htguns centros ur
banos do País cerca de 40% do salário mínimo, creio que 
jã está justificado o preseri.te Projeto de Lei, que CSJ)etO 

ver aproVado com toda urgência, pelas duas Casas do 
COngresso Nacional. 

Em nosso País, Sr. Presidente e Sr_s. Senadores, o trigo 
é subsidiado e serve mais à classe de maior renda, já que 
o pobre nem pão pode mais comprar, e o transporte ur~ 
bano, salvo trens elétricos, não tem qualquer tipo de 
subsídio. 

Cada vez que sobe o preço dos combustíveis no PaíS, e 
isto está ocorrendo quase que-mensalmente, o transpor· 
te urbano· sobe em proporção bem maior. Como os~~ 
lãrio mínimo não acompã.nha esta incontrolável va· 
riacão dos preços, fãcil é compreender~se o drama que 
vive o trabalhador brasileiro, quando diariamente tem 
que decidir se compra alimentos ou se se transporta para 
o 'trabalho .. 

Na maioria dos países desenvolvidos' do q1undo, o 
transporte urbano· é altamente subsidiado. 

Está na hora, pois, de, nós os representantes do povo 
no Congresso Nacional, aprovando esta proposição, ga· 
rantirmos ao trabalhador brasileiro a oportunidade de 
gastar menos com o transporte urbano, sobrando mais_ 
de seus minguados rendimentos para atender a outros 
itens vi. tais para sua s_obrevivênci:i e de _s_u_a famflia. 

Era a justificaç_ão que desejav~ fazer com relação a 
este Projeto de Lei, que ora apresento à consideração do 
Congresso Nacional, nesta Casa do Parlamento brasilei· 
ro.- (Muito beml) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ALBERTO SILVA EM SEU DISCURSO: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 L555, 
DE 27.DE MAIO DE I9n 

Estabelece norma~ para a distribuição e aplicação 
dos recu~595 provenientes do adicional do lmp·osto Ú
nico sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos. 

O Pr~idente da.Repliblica, uSando da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, iteni II, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. 1 'lt AS parcelas que co~berem aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Territórios Federais e Municípios, 
Provenientes dO adicional do Imposto Único SObfe 
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, a que 
se referem o artigo 12 e seu parágrafo 29 da Lei n>? 6.261, 
de 14 de novembro de 1975, ser·lhes·ão entregues tri
mestralmente pelo Banco do .Brásil S.A., em conformi
dade com os índices para distribuição de quotas-partes 
definidos pela Secretaria de Planejan1ento c;il! Presid.ên
cia da Repúb!ica, na forma' da legislação vigente. 

Art. 29 Os recursos referidos ho artigo anterior se
rão aplicp.dos na conformidade dos programas a serem 
apresentados. pelos beneficiârios, de acordo com as di_re
trizes e prioridades estabelecidas pela Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, em articulação 
com os organismos setoriais da União, especialmente 
com o MinistériO dos Transportes, quando envolverem 
transportes· urbanos. 

Parãgrafo único. Ficam ise_ntos da apresentação de 
programas de aplicação os Municípios cUjaS: sedes-te
nham população inferior a 40.000 (quarenta mil) habi-
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tantes, mesmo que localizados em regiões metropolita· 
nas. 

Art. 39 Os Estados onde existem regiões metropoli
tanas aplicarão, no mínimo, 50% (cinqUenta por cento) 
das parcelas que"lhes competirem em projetas e progra
mas específicos -dessas regiões. 

Art. 4'lt Este Decreto-lei entrarã em vigor il.a data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio. 

Brasília, 27 de maio de 1977; 1569 da Independência e 
89,- da República. - ERNESTO GEISEL - Mário 
Henrique Simonsen - Dyrceu Araújo Nogueira - Shi
geilki Ue_~i - tlcio Costa Couto. 

DECRETO-LEI N' L69l, 
DE 2 DE AGOSTO DE 1979 

Altera a legisla~ão do Imposto Ú~ico sobre Lubri
ficantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, da Taxa · 
Rodoviária Única, e dá outras providências. 

O .Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. 111 A partir de i"' de janeiro de 1980, as alíquo· 

tas do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustí·. 
veis Líquidos e Gasosos, incidentes sobre os produtos 
indicados no artigo 19 do Decreto·lei n'~' 61, de 21 de no· 
vembro de 1966, com a r~dação dada pelo artigo J'lt do 
Oecreto-lei 1.420, de 9 de outubro de 1975! serão as se-
guintes: 

% 
- Gãs Liquefeito de Petróleo (GLP) .......... 10 
-Gasolina de Aviação ....................... 62 
- Querosene de A viação .•.........•....•. · ... _52 
-Qasolina Automotiva, Tipo A ... , ... , , · .... . TJ 
-Gasolina Automotiva, Tipo B ....... ···-~.104 
--Querosene e .. Signal Oil" ..............•.. 18 
-Óleo Diesel ........ -- --- ....•............ 26 
--Óleo Combustível . , ........ ,_ ...... ·. ,_. Isento 
-Óleos Lubrificantes simples, compOstos ou emulsi· 

vos, a granel. ou embalados no pais ... , . , 156 a 198 
...... Óleos Lubrificantes simples, compost'os ou emulsi· 

vos embalados importados ............. ~ 182 a 234 
- Naftas e "White Sp-irits" derivados do petróleo ... 

73 

Art. 21' A alínea "e" do artigo 13, item II, da Lei n"' 
4.452, de 5 de novembro de 1964, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"c) uma parcela adicional no preço de combustí
vel de baixo ponto de fluidez, correspondente a 3% 
(três Por cento) do preço ex-refinaria." 

Art. 3'lt Fica aCrescentada ao artigo 13, item II, da 
Lei n~' 4A5:t, de 5 de noVembro de 1964, a seguinte alí
nea: 

44n) uma parcela ·de valor correspondente a 
12,5% (doze e meio por cento) do custo CIF do pe
tróleo bruto importado, observadas as normas que 
trata o§ !9 do art. I~' do Decreto-lei o9 61, de 21 de 
novembro de 1966, destinada ao financiam'ento de 
programas de mobilização energética." · 

Art. 411_ O disposto no artigo IS da Lei n94.452, de 5 
de novembro de 1964, não se aplica à parcela prevista na 
atínea '"'n" do seu artigó 13, item II, a qual será recolhida 
pelas refinarias, como receita orçttmentãria da União, à 
conta do Tesouro Nacional. 

Art. 59 O artigo 2'lt do ~creto-lei n9 999, de 21 de 
outubro de l969, passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

, "Art. 29 A Taxa Rodoviária Única serâ cobra
da segundo tabelas baixadas, anualmente, pelo Mi
nistrá dos Transportes, devendo considerar~~e. na 
elaboração de referidas tabelas. o peso, a potência, a 
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capacidade mãxima de tração, o ano de fabricação, 
a cilindrada, o número de 'eixos, o tipo de combustí· 
vel e as dimensões do veículo. 

§ 1~' O Valor devido pelo contribuinte não exce,. 
derá dos limites abaixo indicadOs: 

1-7% (sete por cento) do valor venal fixado 
para carros de passeio, inclusive de esporte e de cor~ 
rida, bem como camionetas de uso misto e veículos 
utilitários; 

I l - 3% __ (três por ceilto) do valor_ venal fixado 
para os veículos mencionados no item I, detentores 
de permissão para transporte público de passage-
rios, bem como veículos movidos exclusivamente a 
álcool, jipes, furgões e camion~tas tipo_ "pick-up"; 

UI- 2% (dois por cento) do valor venal fixado 
para os demais veículos, inclusive motocicletas e ci· 
clomotores. 

§ 2~' A renovação anual do licenciamento de 
veículOs autom9tores, obedecida a correspondência 
c_om o algarismo final da placa de identificação, far· 
se-á, em todo o território nacional, nos seguintes 
meses: 

I - final I, fevereiro; 
II- final 2, março; 
III -final 3, abril; 
IV- final 4, maio; 
V ~final 5, junho; 
VI- final 6, julho; 
VII- final 7, agosto; 
VITI- final 8, setembro; 
IX- final 9, outubro; 
X- fínal O, novembro. 
§ 39 O esquema estabelecido. no parágrafo an· 

terior poderã ser alterado pelo Poder Executivo. 
§ 4~' A taxa de que trata este artigo será paga 

até o último dia do mês anterior àquele previsto 
para renovação d~ licença anual do veículo." 

Art. .6'lt A Taxa Rodoviária Única será recolhida 
como receita orçamentária da União, à conta do Tesou
ro Nacional. 

§ I~' Vedadas quaisquer reduções ou deduções, in
_clusive para atendimento de despesas com fiscalização, 
Processamento e distribuição, do produto da arreca
dação da Taxa Rodoviária Única destihar~se-ão: 

1-45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados e 
seus MUnicípios, Distrito Federal e Territórios; 

II- 26% (vinte e seis por cento) à União; 
III- 17% (dezessete por cento) ao Departamento Na

cional de Estr<~:das de Rodagem, para incorporação ao 
Fundo de que irata: o artigo 49, item II, do Decreto-lei n9 
512, de 21 de março_de 1969; 

IV- 12% (doze por cento) ao Fundo de que trata Q 

artigo 14 da Lei n'~' 6.261, de 14 de novembro de 1975. 
§ 29 O Departamento Nacional de Estradas de Ro· 

dagem efeiuará, mensalmente, para fins de distribui~o, 
o cálculo das quotas· partes destinadas aos Estados e s~us 
Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

§ 39 Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e 
os Municípios disporão, nas suas leis orçamentárias, 
sobre a ·aplicação da parte que lhes couber na arreca
dação ·da Taxa Rodoviária Única em ·gastos de conser~ 
vação, melhoramentos e sinalização de vias públicas, 
destinandO, pelo menos 36% (trinta e seis por cento) do 
que receberam a programas de mobilização en~gética, 
segundo as díretrizes da Comissão Nacional de Energia. 
Art. 7~'. Dos recursos previstos na alínea. "n" do artigo 
13, item II, da Lei n~'4.452, de5 de novembro de l964,e 
no item II do artigo 69, parágrafo l~', deste Decreto-lei, 
destinar-se-ão: ' 
I- 1/3 (um terço) ao Programa Nacional do Álcool 

- PROÁLCOOL, sob a supervisão: do Ministério da ln· 
dústria e do Comércio~ 

II- 1/3 (um terço) ao Programa de Transportes A-l
ternativos para Economia de Combustíveis, sob a super
visão do Ministério dos Transportes; 
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III- 1/3 (um terço) ao Programa de Desenvolvtmen~ 
to do Carvão e Outras Fontes AlternativaS de Energia, 
sob a supervisão do Ministério das Minas e Energia. 

Art. 81' Este Decreto-lei produzirá efeitos a partir de 
)9 de janeiro de 1980, revogadas, na mesma data, as dis
posiçõeS em contrário, espeCialmente os artiios 5.,. e 6~' do 
Decreto-lei n~> 999; de 21 de outubrO de -i969, o artigo 111 
do Decreto-lei. n~' 1242, de 30 de outubro de 1972, a Lei 
n~ 5.841, de 6 de dezembro de 1972, o artigo 13 e a letra 
.. b" do_artigo 14, parágrafo 29, da Lei n~' 6:261, de 14- de 

·novembro de 1975. 
Brasília, 2 de agosto de 1979; !58~> da Independê~cia e 

91• da República. JOÃO ü: FIGUEIREDO - Kar1os 
Rischbieter -- Elfseu Resende- Delfim Netto- João, 
Camilo Penna- Cesar Cais Filho- Danilo Veoturini-= 
Mlirio Henrique Símonsen - Said Farbat. 

DECRETO-LEI N• 1.886, 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1981 

Modifica a redac;ão de dispositi'l'o do Decreto-lei n9 
1.691, de 2 de agosto de J979, que altera a legislação 
da taxa Rodoviária Únlc8., e dá outras pro'l'idências. -

O V ice-Presidente da República, no exercício do cargo 
de Presidente da República, no uso da atri~uição que lhe 
confere o artigo 55, item II, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. 19 n parágrafo primeírO -do -artigó 69 do 

Decreto-lei n~ 1.691,-de 2 de agosto de 1979, ·passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

.. § IQ Do· produto líquido da arrecadaçãO da 
Taxa RodoviárTa-Ünica, obS-ervada a legislação per-
tinente, distribuir-se-ão: · 

I- aos Esta.dos e seus Municípios, Distrito Fe
deral e Territórios, 45% (quarenta e cinco por ·cen
to); 

fi- à União, 40,5% (quarenta inteiros e cinco 
décimos por cento), no exercício de 1981, e 55% 
(cinqüenta e cinco por cento) a partir de 1982; 

III- ao Departamento Nacional de EStradas de 
Rodagem- DNER, 8,5% (oito inteiros e círico dé
cimos por cento) em 1981, para incorporação ao 
Fundo de que trata o artigo 49, item 11, do Decreto
lei n'it 512, de 21 de março de 19~9; 

IV- à Empresa B~asileira de Transportes Urba
nos, 6% (seis por cf:nto), ·em 1981, à conta do Fundo 
de que trata o artigo 14, da Lei n'it 6.261, de 14 de no
vem.bro de 1985." 

Art. 2Q O Ministro Chefe· da ·secretaría de Planeja- . 
menta da Presídênci:a da República e os Ministros da Fa
zenda e dos TranspOrtes, em ato conjunto, fixarão as 
condições e limites das despesas admiÍ'listrativas dos ser
viços de arrecadação da Taxa Rodoviária Única. 

Art. 3Q_ As tabelas anuais paia cobrança da Taxa 
Rodoviária Única serão baixadas pelo Ministro da Fa
zenda, por propOsta. do Ministério dos Transportes. 

Art. 49 1 Este Decrelo-lei enhará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiÇõ~ e-m contrário. 

Brasília, 26 de outubro de 1981; 1609 da Independên
cia e 93• da República. - AURELIANO CHAVES
Emane Galvêas- Eliseu Resende- José Flávio Pécora. 

DECRETO N• 89.396, 
DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984 

Autoriza a Rede Ferroviária Federal S.A. -
RFFSA a, mantida a condição de subsidiária, mudar 
a denominação e objeto social da Empresa de Enge
nharia Ferroviária S.A. - ENGEFER, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições 
que lhe conferem 0s itens III e V, do artigo_ 81 da Consti-· 
tuição e tendo em vista o disPosto nos artigos 59, da Lei 
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n9 3.115, de 16 de março de 1957; 5Q.§ 39, da Lei n'it 6.261, 
de 14 de novembro de _1975"; e_237 e seu§ 1_9; dã Lei n9 
~~404,_~e 15 de d~zembro de Í97_6,_ 

DECRETA: 

Art. l'it Fica a Rede Ferroviária Federal S.A. ___: 
RFFSA aUtorizada a alterar seu objeto social e bem as-
sim a denominação e o objeto social da Empresa de En
genharia· Ferroviária S.A. - ENGEFER, autorizada a 
.constituir-se peTo Decreto nQ 74.242, de 28 de junho de 
1974, mantida a condição de subsidiária. · 

Art. 29 As atividades que vêni constituindo ·o objeto 
social da RFFSA; enumeradas i-lo parágrafo 29 deste ar
tigo, serão absorvidas pela nova Companhia. 

§ I 'i> A ENGEFER passará a denominar-se Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos. 

§ 21' -A Companhia Brasileira de Trens Urbanos terá 
c_omo objeto social: 

I- a execução dos planos e programas, ·aprovados 
pelo MinistériO dos Transportes, em consonância com o 
Plano Nacional de Viação e destinados a: reger-os ser
Viç0Sâeü'ãnsPor1eTeffóviário urbano constantes do Sis
tema Nacional de Transportes Urbanos; 
---lr:......:.o--planejarnento, o CstUdo, os projetos, a cons
trução e implantação de serviços de transporte de pes
soas, por trem de superfície, nas Regiões Metropolita
rias, cidades e aglomerados urbanos que justifiquem a 

_ existência desses serviçoS'·em estreita consonância com a 
política de lransporte ·e desenvolvimento urbano da Em
presa Brasileira dos Transportes Urbanos._ EBTU nos 
termos da Lei nQ 6.261/75; 

III-:- a operação e a exploração c_omercial dos ser
vi~os de tran~portes ferroviário urbano e ,suburbano; 

- IV- o gerenciamento das participações societárlas da 
União, RFFSA e EBTU em empresas de transporte fer
roviário ~etropolitâõo e-urbano, de pessoas; 

V- a execução de atividades conex~s que lhe permi
tam melhor atender seu objeto social. 

§ 39 __ A Companhia Brasileira de Trens Urbanos ab
sorverá, em sucessão trabalhista, o pessoal da RFFSA 
aplicado em transporte ferroviário suburbano. 

§ 49 A RFFSA levará ao capital da Companhia Bra
sileira de Trens Urbanos o acervo patrimonial afetado 
aOs serviços ferroViáriOs urbanos e seTá sucedlda, Cível e 
comercialmente, por esta, nos direitos e obrigações rela
cionados com o~ serviços ferroviários urbanos atualmen
te ~ seu ca_rgo. 

ArL J9 As atividades que vêm constituindo objeto 
social da ENGEFER-serão ab,sorvidas pela RFFSA. · 

§ l'it A RFFSA absorverá, como sucessora trabalhis
ta, o pessoal atualmente empregado na · ENGEFER, 
aplicado em ativldades não compatíveis com o novo ob
jf:to social da Companhia Brasileira de TienS urbanos. 

§ 29· A RFFSA absorverá os ativos operacionais da 
ENGEFER que sejam incompatíveis com o objeto so.cial 
da Compãnhiá Brasileira de Trens Urbanos, sob
rogando-se, em sucessão cível e comercial, nos direitos e 
obrigações resuJtantes das .obras de engenharia ferro
viária qUe estiverc;.in a ca!go da ENGEFER. 

Art. 49 Fica a Empresa Brasileira de Transportes 
Urbanos autorizada a subscrever capital na· Companhia 
Brasileira _de Trens Urbanos, podendo: 
- I- aportar capital; 
II- converter, em ações, créditos decorrentes de apli~ 

cações financeiras na construÇão de-serviçOs ferroviários 
_ urb!!nos e metropolitanos; 

Til- inteira1izar o capital da Companhia com a:ções 
de que seja detentora em empresas ferroviárias urbanas e 
metropolitanas. 

Art. 59" A _CQropãnhia Brasileira de Trens Urbanos 
terá sede no Rio de Janeiro, Estado do Ri_o de Janeiro, 
devendo constituir unidádes regionais, nas ~apitais de 
E&tado onde fmplirlte-ou ex"Piore serviços "relacionados 
com seu objeto social. . 
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Art. 69 Este decreto entrará em vigor na data de sua 
Publicação, revogã.daS as diSposiçõ~· em contrãrio. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1984; 1639 _da Independên
cia e 96• da República.- JOÃO FIGUEIREDO- ao
raldino Soares Severo.- Delfim Netto. 

DECRETO N• 77.406, 
DE 12 DE ABRIL DE 1976 

Cria a Empresa Brasile~a dos Transportes Urba- . 
nos- EBTU, aprova seu Estatuto e dá outras pro'l'i· 
dências. 

O Presidente da República, usando das atribuições 
que lhe confere o artigo 8 I, itens III e V da ConstituiçãO, 
e. tendo em vista o disposto na Lei n'~' 6.261, de 14 de no
vembro de 1975. 

DECRETA: 
Art. ('i> E' constituída, nos termos da Lei n' 6.261, de 

14 de novembro de 1975, a EmPresa Brasileira dos 
TransporteS Urbanos- EBTU, vinculada ao Ministério 
dos TranSportes. 

Art. 29 Fica aprovado o estatuto da EBTU, que a 
este acompanha. 

Art. Jli> Os atos constitutivos da EBTU serão-arqui
vados no registro competente independentemente de 
quaisQuer outras formalidades. 

Art. 49 A EBTU será instalada no prazo de 30 (trin
ta) dias, a contar da publicação deste Decreto. 

Art. 59 O regime jurídico. do Pessoal da EBTU será. 
o da legislação trabalhista. 

Art. 6g Compete à EBTU no contexto das atrí~ 
buições estabelecidas pela Lei n'it 6.261, de 14 de no
vembro de 1975, exercer a Coordenação técnica dos pla
nos programas e projefós que incluam a realização de in
vestimentos em transportes urbanos e cuja execução en
volva a atuação técnico-administrativa ou a co_opera.ção 
financeira de órgãos e entidades da administração fede-' 
ral, diretã. e indireta, 

Parágrafo único. A coordenação técnica referida 
neste artigo terá por propósito básico: 

a) promover a compatibilização das p·oJíticas metro
politanas e locais dos transportes urbanos com o plane
janiehio integrado de des_envolvi!llento das respectivas 
regiões metropolitanas ou áreas urbanas, bem com as 
políticas nacionais de transportes e de desenvolvimento 
urbano; 

b) disciplinar a realização de investimentos em trans
portes urbanos com recursos proven~entes dos órgãos e 
entidades do_Poder Público Federal. 

Art. 7Q A 6tecução de planos, programas e projetas 
que envolvam investimentos em transportes urbanos, 
quando de iniciativa de órgãos e entidades da adminis
tração federal, direta e indireta, ou com sua participação 
técnica ou financeira, será sempre precedida de exame" 
pela EBTU, ficando condicionada, a tal exame, a alo~ 
cação de reCursos financeiros desÍinados ao aludido fim. 

Parágrafo único, Compreendem~se- na disposição 
conStante deste artigo os recursos destínados ao finan
ciamento, sob qualquer modalidade, de investimentos 
em transportes urbanos, provenientes: 

a) do Orçamento da União: 
b) dos orçamentos de entidades da administração fe

deral_ indireta: 
c) de fundos geridos por bancos governamentais e de

mais órgãos e entidades da administração federal direta e 
lndfreta, com destinação específica total ou parcial a 
transportes urbanos ou coletivos. 

d) de convêniOs, acordos ou contratos de caráter in
ternacional de que" a União, PaftlC{pe aÚavês de Or&anis
mos de sua administração direta ou indireta, observado 
o·disposto no Decreto-lei n'it 1.3l2, de 15 de fevereiro de 
19?4. 

Art. 89 =-~'-EBTU é o órgão Central do Sistema -Na
cio"t:tal dos Transportes Urbanos, estabelecido na Lei n'~ 
6.261, de 14 de nOvembro de 1975. 
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Art. 9~> A prestação ~nua( de contas da adminis
traç~o da EBTU será submetida ao Ministro de EstadO 
dos Transportes que, com seu pronunciamento e a doeu~ 
mentação referida no art. 42 do Decreto~lei n9 199, de 25 
de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de ContaS da 
União, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias COnta~ 
dos do encerramento do ex~rcício social da _Empresa. 

Art. lO. O capital inicial da EBTU é de Cr$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), pertencente 
íntei:ralmente à União nos termoS do artigo 7<~ da--Lei n9 
6.26], de 14 de novembro de 1975, e proveniente de qré
dito especial aberto pelo Decreto n9 76.915, de 26 de de-
zembro de 1975. · 

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em conti"ário. 

Brasflía, 12 de abril de 1976; 155' da Independência e 
88~> da República. - ERNESTO CEISEL -- Dyrceu 
Araújo Nogueira- João Paulo dos Reis Velloso. 

ESTATUTO DA EMPRESA BRASILEIRA DOS_ 
TRANSPORTES URBANOS- E.B.T.U. 

CAPITULO I 

Da Denominação e Personalidade Jurídica 

Art. 1' Sob a denominação social de Empresa Bra
sileira dos TransptHtes Urbanos- EBTU, .fica consti
tuída uma empresa pública Vinculada ao Ministério dos 
Transportes com personalidade jurídica de dirçito priva
do com patrimônio próprío, autorioinia administratiVa e 
financeira, rios termOS do artigo 5' item II, do Decret_o
lei n"' 200~- -de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo 
Decreto-lei n' 900, de 29 de setembro de 1969 que sere
gerá pela Lei n'1.6,281 de 14 de novembro de 1975 pelo 
presente Estatuto e demais normas de direitõ.-aplicâveis. 

CAPITULO II 
Da Sede-, Foro e Duraçâo 

Art. 29 A EBTU terá sede e foro em Brasília, Distri
to Federal ejufisdição·em todo o País, na forma do dis
posto neste Estatuto, podendo mediante deliberação do 
Conselho de Administração: 

a) Partiéipar do capital de outras· empresas, fun
dações ou sociedades de economia __ mista, instituid(!s 
pelo poder fúblico nos âmbitos federal, estadual ou mu
nicipal, e cujos objetivos e atividades sejam relacion~dos 
com transportes urbanos; · 

h) Estabelecer escritórios e dependências em qual
quer parte do territóriO riacional. 

Art. 39 O prazo de duração da EBTU é indetermi
nado. 

CAPITJJLO III 
Dos Objetivos Sociais 

Art. 49 São objetivos da EBTU: 
I- Assessorar o Ministro dos Transportes na formuw 

lação da Política Nacional dos Transportes Urbanos; 
II - Promover e c-o-ordenar, como Órgão Central do 

Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, a execução 
da Política Nacional dos Tr~nsportes Urbanos, obser
vando sua compatibilização com a Política Nacional i:le 
Transportes e a Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano; 

lU-- Promover a implantação de um processo nacio
nal de planejamento dos transportes urbanos bem como 
exercer a coordenação técnica dos planos, programas e 
projetas que incluam a realização de investimentps em 
transporte's urbanos e cuja execução envolva a atuação 
Técnico-administrativa- ou a cooperação -financeira de 

órgãos e entidades da adm(inistração federal, direta ou 
indireta, tendQ em vista com esse desepenho: 

a) a compatibilização das políticas metropolitanas e 
locais de transportes urbanos com o planejamento inte-

.DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão li) 

grado de desenvolvimento das respectivas regiões me
trOpolitanaS oti ãi"eas-urb3.nas bem como-C'orii as Politiw 
cas Nacionais de Transportes e de Desenvolvimento U r
bano e respectivas prioridades; 

b) o disciplinamento da realização de investimeritOS 
em trariportes urbanos com recursos provenientes ~dos 
órgãos e entidades do Poder Público Federal; 

IV- Promover e coordenar o esquema nacional de 
el<i.boração, análise e implementação dás planos direto~ 
de transpor~_es metropolitanos e munícipais urbaf!os; 

V- R~resentar o MiniStério dos· Transportes junto 
aos órgãos interministeriais existentes ou que Venham a 
ser criados_ com atribuições para formulação ou exew 
cução da Politica Nacional de Desenvolvimento Urbaw 
no; 

VI-- Dar apoio técnico e administrativo aos órgãos 
-do Poder Executivo ·vinculados à .Politica Nacional dos 

Transportes Urbanos e ao órgãos coordenador e norma
tivo do Sistema Nacional de Trânsito; 

VII- Atuar de forma lntegi-ada com entidades afins 
do Mínisfério dos Transportes ou ao mesmo vinculadas, 
com os demais órgãos federais e com os mecanismos 
existentes ou que venham a ser criados nas regiões me
tropolitanas e demais áreas urbanas relacionadas com a 
formulação, implantação e execução da Política Nacio
nal de Desenvolvimento Urbano; 

VIII-Promover, coordenar ·e assistir financeira
mente, junto a entidades públicas locais, projetas e im
plantação de programas de melhoria da capacidade e se
gurança -do tráfego urbano; 

IX - Promover as medidas de coordenação e assis
tência técnica e de apoio financeiro aos mecanismos me
tropolitanos e locais, executores da Política Nacional 
dos Transportes Urbanos; . 

X - Opinar quanto à prio"ridade e a viabilidade técni
ca e econômica de projetas çle transportes urban~s; 

XI-Promover e realizar o desenvolvimento da tec
nologia dos transportes urbanos; 

- XII"- Promover e estimular o desenvplvimento de 
recursos humanos, através do trin3mento e ·a:perfeíçõa~ 
mentO. de pessoal especializado necessário ao planeja
mento; projeto, implantação e operação dos sistemas 
dos transportes urbanos; 

XIII- Organizar e mal;lter um banco de dados gerais 
sobre transportes urbanos a nível nacional; 

XIV- Promover a captação interna ou externa de 
r:ecursos a serem aplicados pelas entidades componentes 
do Si.sterna Nacional dos Transportes urbanos; 

XV- Gerir o Fundo de Desenvolvimento dos Trans
portes Urbanos - FDTU; . 

XVI - Gerir a participação societária do Governo 
Federal em empresas ligadas ao Sistema Nacional dos 
Transportes Urbanos. 

§ 111 Os serviços realizados pela EBTU, para tercei
roS serão conirataclo.s atravês de ins"trtún~DJQj adequa
dos e mediante justa remuneração. 

§ 29 A EBTU poderá prestar seus serviços a entida~ 
des· públicas ou privadas nacionais, estrangeiras ou in
ternacionais, mediante convênios ou contratos. 

Art. 59 Para a consecução dos objetivos previstos 
no art. 69 item IV, da lei n9 6.261, de 14 de novembro de 
1975, compete à EBTU o prévio exame de planos, pro
gramas e projetas que envolvam investimentos em trans
portes urbanos, quando de iniciativa de órgãos e entida~ 
des da administração federal, direta e indireta, ou com 
sua participação técnica ou financeira ficando condicio
nada a tal exame"ã alocação de recursos finailéeiros desw 
tinados a tal fim. 

Parágrafo único. Compreendem-se na disposição 
constante deste artig~ os recursos destinados ao finan
ciamento, sob qualquer modalidade de investimentos 
em transportes urbanos, provenientes: 

a) do Orçamento da União; 
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h) dos orçamentos das entidades da administração fe
deral indireta; 

c_) do Fundõ Nacional de Desenvolvimento (FND) e 
do Fundo de Desenvolvimento dos Transportes Urba~ 
nCis (FDTU), benl como de outros fllnd_os -ou repasses 
geriéios pór bancos governamentais ·ou por (irgãos e en~ 
tidades da administração federal direta e indireta; 

d) de convênios, acordos ou contratos de caráter in
tefna~onal"de Que a União participe atrãvés de organis
-mos de sua administraçãO- dúeta ou indiret3., -Observado 
_o disposto !)O Decreto-lei n' 1.312, de IS de fevereiro de 

1974. 

CAPITULO IV 
Do Capital Social 

Art. 69 O capital inicial da EBTU é de CrS 
100.000.000 (cem milhões de cruzeiros) pertencente inte
gralmente à Uni~o. 

Art. 7'! O capital da EBTU poderá ser aumentado 
mediante: 
__ 1- participação de outras pessoas de direito público 
interno, bem como de entidades de administ(ação indi
reta da União dos Es~dos, do Distrito Federal e dos 
Municfpios, mantidos 51% (cinqUenta e um por cento) 
do capital n~ propriedade da União; · 

II - incorporação de lucros, reservas, bens, valores, 
direitos e outros recursos que a União destinar para esse 
fim; 

III - correÇão monetária e reavaliação do ativo, de 
acordo com a legislação vigente. 

CAPITULO V 

Dos recursos financeiros 

Art. _89 Além dos recursOs destinados à fo_rmação e 
aumento do capital social, a EBTU contarã com os se-
guintes recursos: · · 

I- as dotações orçamentárias a ela consignadas; 
II - as receitas decorrentes da prestação de serviços; 
III- 'as receitas patrimoniais: 
IV- o produto de oPerações de ~rédito; 
V - a~ doações; 
V r:.._: as rece"itas -proVenientes da administração do 

FDTU, bem como dos repasses de outros Fundos,limi
~adas aç:~ rp_áximo-de 3% (três por cento) do valor dos 
aludidos Fundos e repasses; 

VII- os recursos provenientes de outras fontes. 
Art. 9' Nos convênios acordos, ajustes ou contratos 

celebrados com entidades estrangeiras ou internacio
nais, a EBTU poderá aceitar as cláusulas e condições 
usuais_ nessas operações inclusive o compromisso de di
rimir por ·arBitramento, as dúvidas e controvérsias. 

CAPITULO VI 

Da Administração 

Art. 10. A EBTU tem a seguinte estrutura básica: 
I- Órgãos de Administração Superior: 
a) Cõ_nSelho de Administração; 
b) Presidência; 
c) Diretoria; 
II- Órgãos Operacionais; 
III- Órgãos de Apoio Tecnológico; 
IV- ór8ãos de Apoio Administrativo; 
V - Conselho Fiscal. 
A.r_t. 11. Os r!=gimentos da Empresa, aprovados pelo 

Conselho de Administração, definirão e estaJ;lelecerão: 
I- a estrutura organizacional e atribuições específi~ 

cas da Presidência, Diretoria, dos Órgãos Operacionais, 
Órgãos de Apoio Tecnológico e Administrativo; 

II- as competências dos respectivos dirigentes; 
III- funcionamento e atribuições específicas do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 
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SEÇÃO I 

Do Conselho de Administração 
' -

Art. 12. O conselha de AdminiStração da EBTU se
rá integrado pelo Ministro de Estado dos Transportes, 
que o presidirá, pelo Presidente da EBTU e por 5 (cinco) 
membros designados Pelo Ministro de Estado dos 
Transportes, escolhidos entre brasileiros de reconhecida 
capacidade técnica em atividades relaciopadas com a 
Política Naciánal de transportes-, -a Política Nacional 
dos Transportes Urbanos e o Sistema Nacional de Trân
sito. 

§ I'~ Em seus impedimentos, o Presidente do Conse
lho de Administração serã substitUído pe!O- SeCretário: 
Geral do Ministério dos TransPortes 'e o Presidente da 
EBTU pelo Diretor da Empresa por ele designado. 

§ 29 Os membros designadoS-ciOCõnSCIIio de Admi~ 
nistração terão suplentes, também designados pefo Mi~ 
nistro de Estado dos Transportes. 

§ 39 O praZo de- mandãto dos membros designados 
do Conselho de AdministraçãO~ e seus respectiVos Su
plent,es, serâ de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzi
dos. 

Art. 13. O Conselho de AdmifliS:ii-ação da EBTU 
reunir-se-á em sessões ordinárias mensais e, extraordi
nariamente, quandO convocado pelo Presidente. 

Art. I4. Compete ao Conselho de Administração: 
I- aprovar as medidas necessárias à formulação, im

plantação e execução da PolftiC'a NácionaCdos Trans~ 
portes Urbanos, em consonância com as polítiCã.s nacio
nais de transportes e de desenvolvimento urbano; 
II- aprovar normas para ·implantação e funciona

mento de wn sistema nacional de planejamento dos 
transportes urbanos, objelivando a compatibilização 
das políticas metropolitanas e-lOcais dos transportes ur
banos com o p~anejamento integrado de desenvolvimen
to da,s regiões metropolitanas ou áreas urbanas, bem as
sim com as políticas nacionais de trarlsportes e de desen
volvimento urbano; 

III -aprovar principieis -e normas visan-do à pro
moção e coordenação do esquema nacional de elabo
ração análise e implementação dos 'planos diretores de 
transportes metropolitanos e municipais urbanos; 

IV.:....._ aprovar normas· objetivãndQ disciplinar a ges
tão da participação socíetária do Governo federal em 
empresas ligadas ao Sistema Nacionafdos TranSPOrteS 
Urbanos; 

V- deliberar sobre o estabelecimento de escritóríos e 
dependências em qualquer parte do território naCional, 
assim como sobre a participação da EBTU no capital 
acionário de outras entidades; -

VI- aprovar princípios e regras atinentes à ge~tão 
do FDTU; 

VII- disciplinar a atuação da EBTU no que concer
ne à coordenação técnica dos planos, programas e proje-
tas que incluam a realização de'investimentos em tran
postes urbanos com o apoio técniCO ou financeiro da ad
ministraÇão federal direta ou indiret3.; --

VIII- aprovar normas gerais que regul~m a conces
são de apoio financeiro aos organismos metrópolitarios 
e locais componentes do Sistema Nacional dos Trans
portes Urbanos; 

IX- deliberar sobre os programas, projetes e pro
postas orçamentárias das empresas -às quais- a .EBTU 
vier a se associar; 

. X - aprovar normas para operaciona{izar oa mecã
nismos necessários à articulação da EBTU com Õutros 
serviços do Poder Público e_ do setor privado, no que 
concerne ao transporte e ao desenvolvimento urbano; 

XI- disciplinar a captação interna ou externa de re
cursos destinados a aplicação pelas entidades correspçn
dentes do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, 
normalizando a elaboração das respectivas propostas; 

DIÁRIO DO ÇONQRESSo NACIONAL (Seção li) 

XII:_ del~berar sobre.a comprovação da aplicaÇão de 
recursos pelas empresas associadas ou subsidiárias da 
EBTU e respectivas execuções orçamentárias "promo
vendo a avaliação de seus resultados; 

XIII- aprovar normas gerais para a celebração de 
convênios, ajustes e contratos de que a EBTU participe; 

XIV- autorizar a contratação de empresas idôneas e 
de comprovada competência técnica para a prestação de 
serviços de auditoria independente; 

XV- aprovar os Programas de _ _trabalho anuais, p1uriat
nuais e eSpeciais da EBTU e, bem assim, os respectivos 
orçamentos-programas; 

XVI- aprova~ os quadros de pessoal da EBTU, ta
-belas de remuneração e demais vantagens; 

XVII- aprovar critérios para e!aboraçãó de tabelas de 
remuneração de serviços prestados pela EBTU; 

XVIII- autorizar a locação, oneração e alienação de 
bens imóveis da EBTU; 

XIX- fazer proposições de aumento de capital da 
EBTU;. 

XX - conceder licença aos membros da Diretoria e 
designar substituto para quaisquer deles em caso de li
cença ou de vacância nesta última hitótese até a no
meação do novo ocupante do cargo; 

XXI.....;. ap-rOvar os Regimentos Internos da Empresa; 
XXII- resolver os casos omissos deste Est_atuto; 
XXIII- propor alteração do Estatuto da EBTU. 
Art. 15. O Conselho de Adnllnislração- deliberará 

por maioria de votos-de iodos os seus membrOs cabendo 
ao Presidente o voto de desempate. 

Parágrafo úniCo. O Ministro de Estado dos Trans
portes poderá aprovar à sua decisão qualquer matéria 
submetida ao julgamento do Órgão sempre que o enten
der nec~ssário ou conveniente aos int~resses da ·Empre
sa. 

SEÇÃO II 

Do Presidente- e Diretores 

ArL 16. O Presidente da Empresa serâ nomeado 
pelo Presidente da República por indicação do Ministro 
de Estado dos Transportes devendo a escolha recair em 
brasileiro com notórios cOnhecimentos- das atividades 
desenvolVidas pela EBTU ou comproyada experiência 
administrativa.. 

Art. 17. Compete ao Presidente da EBTU planejar, 
organizar, dirigir; orientar, cooàel}ar e contrOlar as ati
vidades técnicas e adminstrativas d~ Empresa e, em es-
pecial: -
I- represen_tar a Empresa em juízo e fora dele, po

dendo, P.ara ianto, constituir procuradores; 
II.:._ praticar todos os a tos inerentes à gestão da Em

presa, desde que não se incluam na competência do 
Conselho de Administração; 
III- orientar coordenar e supervisionar -os estudos 

destinados a instruir as mãtérias que, na íorma estatu
U.rla, devam ser objeto de apreciação pelo Conselho de 
À-dminisiriçãÕ; 

IV- supervisionar, coodenar e orientar a elaboração 
dos demais trabalhos a cargo da estrutura técnico
administrativa da_ Empresa; 

V- elabprar normas gerais de ação e atos implemen
tadoreS dO-Estatuto e Regimentos da Empresa, visãndO 
ao normal funcionamento dos respectivos serViços; 

VI- exercer a supervisão superior do funcionamento 
dos órgãos da Empresa; - -

VII- participar das reuniões_ do _Cçmselho d~ Admi
nistração; 

VIII--atribuir responsabilidades específicas aos Di
retores da Empresa supervisionarldo-lh~ <_?_respectivo _ 
trabãiho; ----- -

IX...:... adffiitir, Promover; d.esignai, licenciar, -transfe-
rir, remover e dispe_nsar empregados, bem como aplicar
lhes penalidades disciplinares: 
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X - solicitar que servidores p6blicos sejam postos à 
di:opo:oição da Empresa, nos term'os da legislação vigen
te; 

XI- autorizar a alienação de bens móveis, equipa
rrientos e materiais considerados não necessários às ati
vidades da- Empresã"; 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas em vigor na 
empresa, emanadas,<lo Conselho de Administração; 

XIII- encaminhar aos órgãos competentes do Mi
nistério doS Transportes e de outras ãreas governamen
tais relatórios, documentos e informações que devam ser 
apresentados, para efeito de acompanhamento das'ativi
dades da empresa; 

XIV- designar os~ representantes ·da Empresa nas 
Assembléias Gerais das Empresas de que a EBTU parti
cipar; 

XV- assinar ou delegar poderes para assinatura de 
convênios, contratos e ajustes; 

XVI- criar· e extinguir grupos de trabalho especiais e 
designar os seus integrantes; -

XVII -su-bmeter ao Ministro de Estado dos Trans
portes, atê 15 de março do ano seguinte a prestação de 
contas do exer_ciçio findo, acompanhada do pronuncia
mento do Conselho Fiscal e de Certificado de auditoria 
independente; . 

XVIII- homologar os Processos de licitação, poden- · 
do __ d_elegar tais atribuições; 

xlx- praticar todos os demais atos que lhe forem 
cometidos pelo Ministro de Estado dos transportes e 
pelo Conselho de Administração. 

Art. 18. Para auxiliar o Presidente na Admins
tração da Empresa e supervisão de suas atividades técni
cas e administrativas, haverã um mínimo de 2 (dois) e 
um mãximo de 4 (quatro) Diretores, sem designaçãO es
pecial, nomeados pelo Ministro de Estado dos Trans
portes por indicação do Presidente. 

Art._ 19. Compete a cada Diretor coordenar orien
tar e supervisionar, cOm a col<iboração de todos os ór
gãos e unidades da estrutura organizacional da Empre
sa, os assuntos da área funcional que lhe for atribuída 
especia!m.ente pelo Presidente, bem como exercer outros 
encargos que por este forem atribuídos ou delegados. 

Art. · 20. A Empresa ficará obrigada com terceiros 
em atos, contratos, cheques, endossos, ordens de paga
mento, títulos de crédito e quaisquer outras obrigações, 
mediante as assinaturas do Presidente e de um Diretor, 
de 2 (dois) Diretores-em corijunto ou de um Diretor jlúf.: 
tiunente com um procürador. 

Parágrafo único. Os Diretores e Procurador men
cionados· no caput deste artiS:o serão expressamente 
constituídos pelo Presidente da Empresa, com poderes 
especiais e prazo certo. 

CAPITULO VIl 
Do Conselho Fiscal 

Art. 21. O Con~çlhó-_Fis~al dã E~TU será constituí
. do de 3 (três) membrQ~ efetivos ~ 3 (três) suplentes, de 
reconhecida capacidade desigrlados pelo Ministro de ES
tado dos Transportes, pelo prazo de l (um) ano, admiti
clã a recondução. 

Art. 22. Ao Conselho Fiscal compete:· 
J- eXaminar os balanços, relatórios financ~iros e 

prestações de contas da EBTU, restituindo-os ao Presi
dente _da Empr~a~ com o respe<;tivo pronunciamento; 

II- acompanhar a execução financeira e -Orçamen-
tária da EBTU, podendo examinar livros e documentos 
e requisitar informações; 
iii~ 3.fticllúlr-se ~Om .. ór&ãos d~ auditoria contrãta.: 

dos pela EBTU faCilitando~lhes o acesso aos documen
tos relativos à aplicação de _recursos, J;"elatóriOs financei~ 
r os e prestac'õe§. de _contas; . 

IV- manifestar-se sobre os gravames ou alienação 
de bens Imóveis- de propriedade da EBTU; 
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. v- oferecer parecer às propostas de aumento do caw 
pita! social. 

Parágrafo único. No· cumprimento de suas atriw 
buições-, o Conselho Fiscal poderá valer-se de auditoria 
interna ou aSsessoram ente de perito contador no exame 
de balanços e 'prestações de contas. 

CAPITULO VIII 
Do Pessoal 

Art. 23. o·pessoal da EBTU é regidO-pela legislação 
trabalhista sendo-lhe assegurada remuneração compatí~ 
vel Com as condições de serviço e do mercado de traba
lho. 

Art. 24. O ingr~sso no quadro de pessoal da Empre
sa, excetuados os cargos de confiança, será feito median
te prova de capacitação. 

Art. 25 .Para execução de servic.,os especializados, a 
Empresa poderá contratar pessoas físicas·oujUrídiCaS de 
recQnhecida capacidade. 

Àrt. 26. Em todos os contratos de trabalho firma~ 
dos pela EBTU será consignado que o empregado admi
tido poderá ser tra~sferido para qualquer ponto do ter
ritório nacional, de acordo com as necessidades do ser
viço. 

Art. 27. A EBTU poderá também utilizar para de
sempenho de suas atividades, servidores federais, esta
duais ou municipais tantO- de órgãos da Administração 
Direta quanto de entidades da Administração Indireta, 
postos à sua disposição na forma da legislação aplicáveL 

§ }I' Os servidores a que se refere este artigo, en~ 
quanto estiverem prestando serviços na EBTU: 
I- ficarão sujeitos "às normas regulamentares sobre 

administração de pessoal da Empresa, que lhes pagará a 
importância correspondente ao emprego respectivo do 
seu quadro de pessoal; e 

II - permanecerão vinculadas para efeito da previ
dência social de _regime que possuíam no órgão de ori
gem. 

§ 29 Os servidores que detenham regime previden
ciário ·próprío serão descontadas pela Empresa as con
tribuições devidas ao respectivo órgão da previdência as 
quais serão por ela recolhidas nas épocas oportunas. 

CAPITULO IX 
Do exercício social 

Art. 28. O exercício social da EBTU corresponderá 
ao ano civil levantando ,obrigatoriamente o seu balanço 
em 31 de dezembro de cada ano, para todos os fins de 
direito. 

Art. 29. Os resultados aprovados cm balanço quan
do superaviÜírios terão a destinação que o Ministro de 
Estado dos Transportes determinar estabelecida desde 
logo prioridade para sua utilização no aumento do capi~ 
tal da Empresa. 

Pará~rafo único. ~ vedado a utilização dos recursos a 
que se refere este artigo Pá.ra concesSão de qualquer tipo 
de gratificação ao pessoal da EBTU. - --

CAPITULO X 
Das Disposições Finais 

Art. 30. A retribuição dos membros designados do 
Conselho de AdministrâçãO e do Conselho Fiscafb-em 
como a remuneração do Presidente e dos Diretores da 
EBTU será fixada pelo Ministro de Estado dos Trans
portes. 

Parágrafo único. OS Suplentes e SubstitUtos dos ór
gãos colegiados referidos neste aTigo só terão direito ~ -
retribuição quando em efetivõ exei-cíCÍo. 

Art. 31. Este Estatuto poderá ser alterado por pro
posta do Conselho de Administração ao Ministro de Es
tado dos Transportes que se concordar com as reformú
Iações sugeridas os submeterã à consideração do Presi
dente da República. 

DIÁRIO DO "CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

Art. 32. Em caso de extinção da EBTU seus bens e 
direitos at.endidos os encargos e responsabilidades assu
midos reverterão ao patrimônio da União e às pessoas 
jurídicas que participaram dos au"mentos de çapital pro

. porcionalmente ~ respectiva integràlização. 

LEI N• 6.261, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes 
Urbanos, autoriza a criação da Empresa Brasileira 
dos Transportes Urbanos e dá outras providências. 

O Pr_es:idente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei. 

Arl 19 Fica -incluída no documento representativo 
do Plano Naciorial de Viação, aproVado pelo art. 11' da 
Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, a seção 7, com a 
redação seguinte; 

•"7- Sistema Nacional dos Transportes Urba
, nos; 

7.1 - conceituação." 

Art.- 29- A alinea--m do artigo :39 da Lef ~9 5.9-Ú~'i3 
passa a vigorar com a redação seguinte: 

m) os SiStemas metropolitanos mun"icipais dos 
transportes urbanos deverão ser organizados se
gundo planos diretores e projetas específicos, de 
forma a assegurar a·ccoordenação entre seus compo
nentes principais, a saber: o sistema viário, trans
portes públicos, portos e aeroportos, tráfego e ele
mentos de conjugação visando a sua maior-eficiên
cia, assim como a compatibilização com os demais 
sistemas de y-iação e corri os planos de desenvolvi
mento urbano, de forma a obter uma circulação efi
ciente de passageiros e cargas, garantindo ao trans~ 
porte lerrestre, niarftimO -e aêreo poSSibilidades de 
expansão; sem prejuízo da racionalidade na locali
zação das atividades económicas e das habitações.'' 

Art. 39 O item 1.2 do documento anexo à Lei n~' 

5.917 passa a vigorar Cóm a seguinte- redação: 

"1.2- O Sistema Nacional de Viação ê co.nstl
tuído dos conjuntos dos Sistemas Nacionais Ro-do
viário,- Ferroviário, Portuário, Hidroviário, Aero
-viãrio-e de Transportes UrbanoS e compreende: 

a) infra-estrutura viária, que abrange as redes 
correspondentes às modalidades de transportes ci
tadas, indusive suas instalações acessórias e com-
plementares; · 

b) estrutura operacional, compreendendo o 
conjunto de meios e atividades_estatais, diretamente 
exerci;dos em cada modalidade de transporte e que 
são necessários e .!;Uficientes ao uso adequado da 
infra-estrutura mencionada na alínea anteriOr; -

c) mecanismos de regulamentação e de conces
·são referentes à conStrução e operação das referidas 
infra-estrutura e estrutura operacional." 

Parágrafo" único. A seção 7 criada pelo art_igo_J9 
desta Lei terá a seguinte redação: 

.. 7- Sistema N_acional dos Transportes Urba
nos 

7.1_- Con~_tuação 

7.1.0- O Sistemª-- Naci_onal dos_ T!anspori:es 
Urbanos compreeride 6 conjunto dos sistemas me
tropolitanos e sistemas municipais nas demais áreas 
urbanas, vinculados à execução das políticas nacio
nais dos transportes e do desenvolvimentO urbano. 

7 .1.1 - Os sistemas metropolitanos e municipais 
compreendem. 
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a) a infra-estrutura viária expressa e as de arti
culação com os sistemas viários federal, estadual e 
municipal; -

. -b) os sistenias de transportes públicos sobre os 
tri1hos (nietrô, ferrOvia de subúrbio e outros), sobre 
pneus, hidroviáriâs e de_ pedestres, operados nas 
áreas urbanas; 

C)- as conexões intermodais de transportes, tais 
como estacionamentos, terminais e outras. 

d) estrutura operacional abrangendo o conjun
to de atividades e meios estatais de 8.dministração, 
regulamentação, controle e fiscalização que atuam 
dire1amente no modo de transportes, nas conexões 
intermodais e nas infra-estruturas viárias e que pos
sibilitam o seu uso adequado. 

7 .1.2- Os sistemas metropolitanos e municipais 
se conjugam com as infra-estruturas e estruturas 
operacionais dos demais sistemas viários-localiza
dos nas áreas urbanas. 

7.1.3 ~Não_ se incluem nos sistemas metropoli
tanos e municipais, pertencentes ao Sistema-Nacio
nal dos Transportes Urbanos, as infra-estruturas e 
respectivas estruturas operacionais dos- deritais sis
teipas nacionais de viação, localizados nas ãreas ur
banas." 

- Art. 41' O Sistema Nacional de Transportes Urba
nos deverá ser constituído dos seguintes níveis, organi
zações e instrumentos: 
I- Nível nacional: Empresa Brasileira dos Transpor

tes Urbãnos - EBTU, a que se refere o artigo 59 desta 
Lei, como entidade promotora e coordenadora da im~ 
plantação da Política Nacional dos Transportes Urba
nos. c;lefinida pelo Ministério dos_ Transportes, em arti
culação com o órgão responsável pela coordenação da 
política urbana nacion31. 

II - Níveis estadual metropolitano e municipal: 
a.) Empresas Metropolitanas de Transporte."> Urba

nos, respot~sáveis peta elaboração dos planos de trans
portes para as respectivas regiões metropolitanas, 
coorde_n~do-lh~ a implementaçãÕ, com a cooperação 
-da EBTU; errlpresas coordenadoras a nfvel local, se for 
o caso, nas ãreas não compreendidas pelas Regiões Me
tropolitãnas. 
. b) Empresas executoras, a nível estadual metropoli

tanO~ou municipal, assim como os demais órgãos res
ponsáveis pela implemerí.tação de projetos.de transporte 
metropolitano ou municipal urbano. 

Art. 51' Fica o Poder Executivo autorizado a consti
tuir uma empresa pública, na forma definida no inciso II 
do artigo 51' do Decreto-lei n 9 200, de 25 de fevçreiro de 

_ -1967, alterado pelo Decreto-lei n9 900, de 29 de se
tembro de 1969, denominada Empresa Brasileira dos 
Trasportes Urbanos- EBTU, vinculada ao Ministéríõ 
dos Transportes. 

§ 11' A EBTU terá sede e foro no Distrito Federal, e· 
o prazo de sua duração será indeterminado. 

§ 29 A EBTU terá jurisdição em- todo o territóriO 
naCional, atuando de forma integrada-- com entidades 
afins do Ministério dos TransPOrtes ou a este vinculadas 
e com- as demais entidades federais envolvidas com a 
formulação e execução da Política Nacional de Desen
volvimento Urbano e coth os mecanismos criados em re
giões metropolitanas e demais áreas urbanas, na forma 
do disposto nesta Lei. 

§ 31' A EBTU poderá participar do capitãl de outr:as 
empresas cüjas atividades sejam· ::-elacionadas corr- os 
transportes urbanos. 

Art. -61' -•- A~EBTU tem por finalidade promover a 
efetivaÇão da política nacional dos transportes urbaflos, 
competindo~Ihe, especialmente, em articulação com o 
órgão coordenador da política urbana nacional; 

I - Promover e coordenar o esquema nacional de ela
boração, análise e implementaçãO dos planos diretores 
de transportes metrOpolitanos e muniCipais urbanos; 
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II - gerir a participação societáriã do Governo Fede
ral em empresas ligadas ao Sistema Nacional de Trans
portes Urbanos; 

III - gerir o Fundo de Desenvolvimento dos Trans
portes Urbanos, de que trata o artigo 14 desta Lei; 

IV - opinar quanto à prioridade e à viabilidade têc
nica e econômica de projetaS de transportes urbanos; 

V - Promover a imPlantação de um processo nacio
nal de planejamento dos trasnportes urbanos, como ins
trumento de compatibilização das politicas metr?polita
nas e locais dos transportes urbanos com o planejamen
to integrado de desenvolvimento das respectivas regiões 
metropolitanas ou âreas urbanas, bem como com a Polí
tica Nacional de Transportes e de Desenvolvimento Ur
·bano; 

VI - promover e realizar o desenvolvimento da tec
nologia de transportes urbanos. 

§ 19 Os serviç_os -realizados pela EBTU serão execu
tados, sob regime jurídico adequado para o caso, me
diante justa remuneração. 

§ 2~' É facUltado à EBTU prestar serviços a entida
des públicas ou privadas, mediante convênios ou contra
tos. 

Art. 7~' O capital inicial da EBTU, que pertencerá 
exclusivamente à Uniã9, será de CrS 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros), a ser int~gralizado. 

Art. 81' São recursos da EBTU: 
I - os de capital; 
II - as dotações orçamentárias a ela· consignadas; 
III- as receitas decorrentes da prestação de serviços; 
IV - as receitas paÚimoniais. 
V - o produto de operações de crédito; 
VI - as doações; · 
VII - os recursos provenientes de outras origens. 
Art. 99 O regime jurídico do pessoal da EBTU será 

o da legislação trabalhista. 
Art. lO. A prestação de contas da EBTU serâ sub

metida ao Ministro dos TranspOrtes que, com seti pro
nunciamento e a documentação prevista no art. 42 do 
Decreto-lei n9 199, de 25 de fevereiro de 1967, a enviará 
ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo de 
cento e vinte dias, contados da data do encerramento de 
cada exercício. 

Art. II. A EBTU reger-se-á por est~ Lei, pelos Es
tatutos, que serão aprovados por decreto, e, subsidiaria
mente, pelas demais normas de direito aplicáveis. 

§ l~' Dos Estatudos de que trata este artigo consta
rão a composição da adniinistração da empresa e as atri-
buições de seus dirigentes. ' 

§ 2~' o- decreto que apiOvar os Estatutos fixará a 
data da instalação da EBTU. 

Art. 12. ~ instituído, a· partir de 111 de março de 
1976, um adicional de 12% (doze por cento) do Imposto 
Único' sobre Lub.rificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos- IULCLG, a ser arrecadado simultaneamen
te com o referido tributo. 

§ 111 A pa,rcela que cabe à União no adicional de que 
trata este artigo será destinada ao Fundo Nacional de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbãno (FNDU), cabendo 
ao Fundo de Desenvolvimento dos Transportes Urba~ 
nos (F'DTU), referido no artigo 14 desta Lei, 75% (seten
ta e cinco por cento) da mencionada parce;la. 

§ 2~' Os EStados, O D-istrito Federal e os MunicípÍas· 
destinarão a desenvolvimento urbano a. parte do adicio
nal que lhes· couber, da qual os Estados e o Distrito Fe
deral aplicarão 75% (setenta e cinco por cento) em 
Transportes Urbanos. 

Art. J3. Fica instituído na Taxa Rodoviária única 
(TRU), devida, anualmente, por proprietário de carro 
de passeio, um adicional de até -0,5% (meio por'cento) 
sobre o valor venal fixado para aqueles veículos, a ser 
arrecadado simultaneamente com o referido tributo, 
que poderá ser parcelado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parãgrafo único O adicional, como receita da 
Ünião, será creditado ao FNDU, na subconta do 
FDTU. 

Art. 14. Fica criado, como subconta do FNDU, o 
Fundo de Desenvolvimento dos_ Transportes Urbanos 
WDTU), destinado a prover recursos I? ara_ a execução 
da Política Nacionar de Transportes UrbanoS. 

· § 1"' Integrarão o FDTU: 

a) 75% (setenta e cinco porcento) da parte da União 
no adicional_ do IULCLG, de que trata o§ 111 do artigo 
12; 

b) o valor adicional da TRU, instituído no artigo 
13, assim como 3_5% da quota.da União, já existente, na 
referida TRU; 

c) os recursos dos Estados, Territórios e Distrito _Fe
deral transferidos ao Fundo, mediante convênios ou 
acordos; 
· d) os recursos dos municípios integrantes de Re

giões Metropolitanas, transferidos ao Fundo, mediante 
convênios ou acordos; 

e) l?réditos orçamentários e adicionais da União des
tinados à execução dos investimentos em transportes ur
banos ou para a cobertura de seus custos operac~onais; 

f) .recursos oriundos de _prog:ramas espep:!ais; 
g) recursos provenientes de contratos, convênios e 

ajustes;· 
h) recursos de outras fontes. 

§, 2"' A destinação dos recursos do FDTU será esta· 
belecida mediante aprovação do PresideD.te da Repúbli
ca; por Proposta do Ministro dos Transportes e do Mi
nistro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidên
cia da República. 

~- § 31' A administração do FDTU competirâ à EBTU. 
§ 49 Observada a programação aprovada, os recur

sos do FDTU serão aplicados a fundo perdido, para 
participação de capital ou mediante operações de crédi
to, neste último caso com a intermediação necessãria de 
agente financeiro oficial. 

Art. 15: Fica o Poder ExecutiVo autorizado a abrir 
crédito esp~cial de CrS 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) para atender à integralização do capitàl ini
cial da EBTU. 

Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado 
neste artigo serâ compensada mediante cancelamento de 
dotações constantes do Orçamento da União para o cor
rente e.xercicio, de que trata a Lei n~ 6.187, de 16 de de
zembro de 1974. 

Art. 16. Esta Lei entr~rá em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Brasílía, 14 de novembro de 1975; 1549 da lndepen~ 
dência e 87~' da República. - ERNESTO-GEISEL -
Mário Henrique Simonsen- Newton Cyro Braga- Shl~ 

ge~ki !Jeki_- Jl!~_o Paulo dos Reis Velloso. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) '-- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, corria 
Lfder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. . 

O sR. PRESIDENTE (Enéas Fa:ria) - Concedó a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino,_ comC? 
Líd~r do PDT. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Lfder,.·pronimcia o seguinte discurso. Sem revisãO do 
orador".) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero fazer urna brevé referência ao problema insta
lado em Volta Redonda, com a situação dos trabalhado"
res da Companhia SiderúrgiCa Nacional e da Fábrica de 

_Estruturas Metálicas, uma empresa subsidiária da CSN. 
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Como sabem os Srs. Senadores, em memorável deci
são, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a deci
são do Tribunal Regional do Estado do Rio, conceden
do 4% de produtividade e 100% de horas extras aos tra
balhadores da Companhia Siderúrgica, reClamados es
ses beneficias por um dissídio coletivo instaurado em 
1982. Em conseqaência dessa decisão judicial, a Direto
ria da Companhia Siderúrgica propôs aos trabalhado
res, ao Sindicato dos Trabalhadores, um parcelamento 
no pagamento desses benefícios. Embora produzindo 
perdas no valor aquisitivo para os trabalhadores, aca
bou sendo aceita ·essa proposta por parte do Sindicato, 
que a enCaminhou numa assembléia. E os trabalhadores 
aceitaram as condições propostas pela Direção da Em
presa, dando uma demonstração de tolerância e de ma
turidade, tendo em vista, enfim, as condições políticas 
delicadas P,or que atravessa o País. Mas, depois de prati
camente feito este acordo entre os trabalhadores da 
ciN e a Direção d<i empresa, surgiu um impasse com os 
empregados da Fábrica de Estruturas Metãlicás, a 
FEM, visto que os trabalhadores dessa Fábrica, dessa 
subsidiãria, cujo tratamento salarial sempre acampa~ 
nt)ou o tratamento salarial dado aos empregados da 
CSN, os trabalhadores da FEM não haviam entrado 
com o mesmo dissídio dos trabalhadores da Companhia 
SiderU.rgica Nacional. E nessas circunstâncias, a Direto
ria da FEM, da subsidiária, sentiu-se impossibilitada de 
ccihcedéi as- inestD.as vantagens e os mesmos beneficias 
deco-rrentes daquela memorável decisão judicial. 

b até cOmpreensível que a Direção da Fábrica de Es~ 
truturas Metãlicas assim tenha agido em razão de estar 
no fim de seu mandato e não estar, por conseguinte, in~ 
vestida daquela a~toridade necessária para uma decisão 
desta natureza. 

Mas, o fato é que diante dessa atitude que tem Suas 
razões, diante dessa atitude da direção da FEM, os tra· 
balhadores da Companhia Siderúrgica Nacional decidi~ 
ram· entrar em greve, em solidariedade aos seus compa
nheiros da Fábrica de Estruturas Metálicas, pois fica .. 
riam_ sem o_s, beneficias ganhos pelos trabalhadores da 
CSN. 

O SR. PQ.ESIDENTE (Enéas Faria) (Fazendo soar a 
campainha.) - Senador Roberto Saturnino, a Mesa 
pede a compreensão de V. Ex~ para interromp"er, por ai~ 
guns instantes, o seu pronunciamento e comunicar ao 
Plen'árlo que prorroga, na forma regimental, por quinze 
minutos, a Hora do Expediente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado 
a V. Ex• 

- -O Sr •. Nelsbn Carneiro - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR, ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zer. 

O Sr. Nelson Carneiro - O meu aparte é de inteira so
lidariedade _com o pmnu~ciamento que V. Ex~ está fa
zendo. Já ocupei esta tribuna para: focalizar a situação 
C!Jl que _se encon_tram os operários da Siderúrgica Nacio
nal e da Fábrica de Estruturas Metálicas, em conseqUên
cia da decisão do Triburtal Superior do Trabalho. Resta 
ao Governo· encontrar. uma fórmula e, para isto, tein 
contado com a. absoluta tolerância e compreensão dos 
operários da Siderúrgica. Estou certo de que o Ministro 
do Trabalho sç esforçará para ençontrar uma solução 
dada a boa vontade, a excepciOnal boa vontade, dos tra
balhadores daquela poderosa empresa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador. É exatamente este o apelo que eu ia fa
zer, ao final do meu pronunciamento de hoje, mostrando 
que, não obstante terem decidido a greve, que se deveria 
deflagrar hoje, às 16 horas, os trabalhadores receberam 
um apelo do Sr. Ministro do Traba.Iho, Almir Pazzianot-
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to, no sentido de adiarem, postergarem essa decisão, a 
fim de que se sentassem a u'a mesa de negociações, de~ 
pois de amanhã, quarta-feira, em busca de solução que 
pudesse satisfazer a ambas as partes. E os trabalhadores 
metalúrgicos de Volta Redonda e a Direção do seu Sin
dicato, a partir da proposta do próprio Presidente Juarez 
Antunes, os: trabalhadores, em mais uma demonstraÇão 
de to'lerâncía; de boa-vontad_e, de maturidade, de com
preensão da delicadeza do momento político, ace_deram 
ao apelo do Sr. Miriistio e concordaram em postergar o 
movimento e não deflagrá-lo hoje, às 16 horas. 

Assim, ~tá previsto um encontro de_ negociações entre 
as duas partes na quarta-feira próxima, e O nosso apelo é 
dirigido aos Srs. Ministros Almir Pazzianotto e Roberto 
Gusmão, ambos têm demonstrado um comportamento 
bastante positivo, bastant'e construtivo neste episódío 
para que eles, como Ministros investidos da autoridad~ 
que a Dirctoria da FEM não tem, o que é compreensível, 
encontrem solução, autorizativa no sentido de que a 
FEM possa também pagar aos seus trabalhadores os 
mesmos benefícios já coricedidOs, pela decisão judicial, 
aos trabalhadores da CSN .. E, dessa maneira, atendidos 
com um acréscimO de menos de 20% da despesa global 
decorrente dessa decisão judicial, despesa esta que será 
parêelada em prejufzo do próprio poder aquisitivo dos 
trabalhadores, para que desta forma se encontre, então, 
uma solução que possa_ fazer com qu7 a greve não seja 
deflagrada, n_ão haja ne_nhum prejuízo para as duas com
panhias, nem para a Cidade de Volta Redonda, nem 
para o Estado do Rio d_e Janeiro, à Nação brasileira e, 
tampouco, para os trabalhadores, e assim se componha, · 
politicamente, uma solução que a todos intereSsa._ 

Fica aqui, Sr. Prcsídente, secundado pela voz autori~ 
zada do Senador Nelson Carneiro, o meu apelo aos Mi
nistros Almir Pazzíanotto c Roberto Gusmão para que, 
nesse encontro com os representantes dos trabalhadores, 
seja encontrada_a fórmula que permita o pagamento, por 
parte d_a FEM, também aos três mil rrietaJúrgicos qi.le 
são companheiros dos dezoito mil da CSN, os quais fica
ram solidários em decorrência da disparidade de trata
mento que seria aplicado sobre os da FEM, sem a con
cordância dos dezoito mil metalúrgicos da Companhia 
Siderúrgica Nacional. 

Era o que tinha diier, nesta tarde.· (MuÍto beffi! Pai
. mas.) 

O SR. PRESIDENTE.(Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser: lido pelo.Sr. t~>-Secretáríóc 

É lido o seguiri.le __ _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 48, DE 1985 

Dispõe sobre a destinação do produto da arreca
dação da taxa RodoViária Única e dá outras providên~
cias. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. l~> Dos recursos prevístos -no itein II do pará

grafo 11' do artgo 61' do Decreto-lei n~> 1.691, de 2 de agas
to de 1979, com a redação dada pelo artigo I~> do 
Decreto-lei n~" 1.886, de 26 de outubrO de 1981, serão 
transferidos à 'Empi'eSa Brasileira dos Trasnpóttes Urba
I'Ios 12% (doze por cento), a partir de 1985, à conta do 
FUndo de que trata o artigo 14 da Lei n9 6.261, de 14 de 
novembro de 1975. 

Art. 2~> Fica a Empresa Brasileira· dos Transportes 
Urbanos autorizada a fimar convênios coni oS Estados e 
Municípios, no sentido de subsidiar.até 45% (quarenta e 
cinco por cento) o Custo das tarifas-de transporte urba
no, de_s_d_e que concedido por aquelas pessoas_jurídicas de 
direito público o subsídio de 10% (dez porcento) do refe
rido custo a cargo de cada uma. 

Art. 3~> Destinar-se-Là co_bertura das despesas de
. correntes da celebração dos convêriios de que trata o ar
tigo anterior parcela não ínferior a 50% (cinqOefil:a por 
cento) dos recursos transferidos à conta do Fundo de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào II) 

Desenvolvimento dos Tranportes Urbanos, nos termos 
do actigo ]I' desta Lei. 

Art. 49 _ Eicam os Estados autorizaçios a ultiliz_arem 
os recursos previstos no item I do parágrafo 19 do artigo 
6~ do Decreto-lei n9 1.691, de 2 de agosto de 1979, com a 
redação dada pelo artigo 19 do Decreto~lei nl' 1.886, de 
26 de outubro de·1981, para fazer face às despesas com 
os convênios referidos no artigo anterior. 

Ai"t: '59 _A parcela dos Munic!pios no subsídi~ refe
rente aos cõrivên-iOs autorizados pelo artigo 29 desta Lei 
poderá ser intcgralizada, mediante a concessão de 
isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature
za iricídente sobre os serviços de transporte coletivo ur
bano. 

Art. 6~> Esta Lei ellti"a em ·vigOr na data de sua publi
cação. 

-Art. 79 RevOgam-se as disposições em contrári?. 

JustifiCatão 

Gostaria que Os nobres companheiros desta Casa to
massem conhecimento das razões que me levaram a pro
por a aprovação deste Projeto de Lei. 

Retorno aos idos de 1975, quando, por iniciativa do 
Governo Geisel, foi criada a Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos. 

Tive a honra de receber a missão de implantá-Ia, 
fazendo-a funcionar dentro dos objetivos que nortearam 
sua criaçãO. 

Recursos sub~tanciais oriundos da TRU e de parcela 
do Imposto Único Sobre Lubrificantes Líquidos e Gaso
sos eram colocados, por lei, à disposição da EBTU para 
que ela pudesse executar, em convênio com órgãos fede
rais, estãduais e municipais, uffia política 'inédita e. prati
camente desconhecida no País, isto é_, o enquadramento 
do transporte urbano às regras universais que regem o 
assunto. 

Co·m efeito, em qualquer País desenvolvido do mundo 
o problema do transporte urbano é objeto de projetas de 
engcnhari~ de trânsito e tráfego,_ e por i~tQ_ mesn_:~o tira~se 
partido de maneira racional das vantagens que se pode 
obter das. diferentes modalidades de veículos émprega
dos, como os trens elétricos, metiós, ônibuS,_bOndes etC. 

No Brasil, até o advento da EBTU, os únicos trans: 
portes urbanos projetados foraffi os trens elétricos.-do 
Rio e São PaulO, e os metrós. O resto era uma embrulha
da de milhares de empresas de ó!_lib!.!-S_, muitas vezes per
correndo o mesmo itinerário em vias públicas supercon
gestionadas, e por isto mesmo com baixíssimo rendimen
to. 

Assim, as primeiras ações da EBTU foram nq sentido 
de racionalizar os transportes urbanos no País, tratando 
do entrosamento dos diferentês modos existentes para 
que o rendimento final fosse elevado. 

Outra preocupação da EBTU foi a manutenção d6 
uma tarif~ que não ultrapassasse eis 5% do salário míni-
mo. 

Para isto, criaram-se na Empresa fundos especiais, 
como o de.reilovação rl:a f~ota, pe.squisa,_ novos co'm
bustíveis etc., e que garantíram durante muito tempo 
U_IJ:la tarifa colnpatível com o poder aquisitivo do assal~-
riado brasileiro. · 

Hoje, Sr. Presidente e SenhoreS Senadores, exatamen
. te p~rque a EBTU. perde;u_ muito de suas atcibuiçôes, in
clÚsive os fundos que lhe garantiaffi ação pro-rlta e objeti
va na área dos transportes urbanos, é que a tarifa nos 
111aioi-es centros urbanos do País já atinge à casa dos 40% 
do salário mínimo do usuário. 

Orã, S-r._ P__r_eSid_enle, ~senhores Senadores: como a 
maioria doS assalariados brasileirOs não pode trabilhar 
sem utilizar um meio de _transporte e como no Brasil este 
ttansporte ~ pago à vista, pode-se calcular a angústia de 
um trabalhador ao ter que decidir se c~mpra alimentos 
para a família ou gasta o dinheiro disponível nO paga
mento de sua passagem ida e volta _para o trabalho. 
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Penso que, dentre as dificuldades por que passam os 
nossos trabalhadores no momento, a maior ê aquela n::
ferente ao ter que pagar para poder trabalhar. 

-De- fatO.- se -õ tl-ãbãlhãd-Oi deixa de pagar a casa pró
pria, ele pode obter um parcelamento; se não paga a luz 
ou a água, ainda tem uma tolerância de 30 dias. Quinto 
ao transpOrte, não; ou paga ou não vai trabalhar. 

Se este -tránspOrte está CuStándo em alguns centros urM 
bem os do País cerca de 40% do salário mínimo, creio que 
já está jus(ifiCádo o presente_ Projeto de Lei, que espero 
ver aprOvado cOm tóda urgência, pelas duas Casas do 
Corig-réSs'o Nacional. 

Em nosso Pais, Senhor Presidente, Senhores Senado
res, o trigo é subsidiado e serve mais à classe de maior 
renda, já que o pobre nem pão pode mais comprar, e o 
transporte urbano, salvo trens elétricos não tem qual
quer tipo de subsídio. 

Cada vez que sobe o preço dos combustíveis no País, e 
isto es~á ocorren~o quase que mensalmente, o transporte 
urbano sobe em proporção bem maior. Como o salário 
mínimo não acompanha esta incontrolável variação dos 
preços, fácil é compreender-se o drama que vive o traba
lhador brasileiro, quando diariamente tem que decidir se 
compra alimentos ou se se transporta para o trabalho. 

Na maioria dos pãíses- desenvolvidos do mundo, o 
transporte urbano é altamente subsidiado. 

Está na hora, pois, de, nós os representantes do povo 
no Congresso Nacional, aprovando esta proposição, ga
iái-ltfi-mos ao trabalhador brasileiro a oportunidade de 
gastar menos com o transporte urbano, sobrando mais 
de seus minguados rendimentos para atender a outros 
i~ens vitais para sua sobreVivência e de_ sUa famHia. 

Era a justificação que desejava fazer com relação a 
este Projeto de Lei, que ora apresento à consideração do 
Cong~esso Nacional, nesta Cas.a do parlamento bras'ilei
ro. 

Saiu das Sessões, 1 de abril de 1985.- Alberto Silva. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N' 1.691, 
·DE 2 DE AGOSTO DE 1979 

Altera a legislação do Imjlosto Único sobre Lubri~ 
ficantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, da Taxa 
Rodoviária Únicit, e dá Outras providências. 

Art. 6>:> A Taxa Rodoviária Única ·será recolhida 
como receita orçamentária da União, à conta do Tesou
ro Nacional. 

§ J9 Vedadas quaisquer reduções ou deduções, in
clusive para atendimento de despesas com fiscalização, 
processamento e _distribuição,. do produto __ da arreca
dação da Taxa Rodoviã'ria Única destinar-se-ão: 

(--45o/o (quãrenta e cinco por cento) aos Estados e 
seus MuniCípiOs-. Distrito Federal e Territórios; 

II- 26% (vinte e seis por cento) à União; 
UI- 17% (dezessete por cento) ao Departamento Na

cional de __ Estradas de: _Rodagem, para incorporação ao 
-F~do de que tfata o artigO 41', item II, do oecreto-lei it9 
512, de 21 de março· de 1969; 

IV- li% (doZe por cent~) ão Fundo de que trata o 
artigo 14 da Lei n~>·6.261, de 14 de novembro de. 1975. 

§ 2~> O Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem efetuará, mensalmente, para fins de distribuiçã(), 
o cálculo das-quotas-partes destinadas aos Estados e seus 
Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

§ 3Q <Js -ESüidos, o DistritO Federal, os Territórios e 
os Municfpios disporão, nas suas leis o"rçamentárias, 
s_obre a aplicação da parle que lhes couber na arreca
dação da Taxa Rodoviária Única em gastos de conser
vação, rrielhOramentos e -sinalização de vias públicas, 
des~inando, pelo _m~nos, 36% (trinta e seis por cento) do 
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que receberam a programas de mobilização energética, 
segundo as diretrizes da Comissão Nacional de Energi~. 

DECRETO-LEI N• 1.886, 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1981 

Modifica a redação de dispositivo do Decreto-lei n"' 
1.691, de' 2 de agosto de 1979, que altera a legislação 
da Taxa Rodoviária Única, e dá outras providências. 

O V ice-Presidente da República, no exercício do _cargo 
de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 55, item II, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. l"' O parágrafo primeiro do artigo 69 do 
Decreto-lei n"' 1.691, de 2 de agosto de 1979, passa a vi
gorar com a_ seguinte redação: 

§ 11' Do produto líquido da arrecadação da 
Taxa Rodoviária única; o-bservada à legislação per
tinente, distribuir-se-ão: 

I- aos Estados e seus Municípios, Distrito Fe
deral e TerritÇJrios, 45% (quárenia e cinco por cén
to); · 

II- à União, 40,5% (quãrC:ntã inteiros e cinco 
décimos por cento), no exerdcio de 1981, e 55% 
(cinqUenta e cinco- por-cento) a ·partir de 1982; 

III -ao DepartamentO Nacional de E~tradas de 
Rodagem - DNER, 8,5 (oito "inteiros e cinco dêci
_mos porcento) em 1981, para incorporaçãO ao Fun
do de que trata 9 artígo 4'1, item II, do Decreto-lei nO? 
512, de 21 de março de 1969; 

IV- à Empresa Brasileira de Transportes Urba
nos, 6% (seis por cento), em 1981, à conta do Fundo 
de que trata o artigo 14 da Lei n9 6.261, de 14 de no
vembro de 1975." 

Art. 29 O Ministro-Chefe da Secretaria de Plan~a
mento da Presidência da República e os Ministros da Fa
zenda e dos Transportes, em ato conjurito, fix~rão as 
cortdições e limites ·aãs despesas administrativas dos ser
viços de arrecadação da Taxa Rodoviária Única. 

Art. 39 As tabelas anuais para cobrança_ da Taxa 
Rodoviária Única serão l;>aixadas pelo Ministro da Fa
zenda, por proposta do Ministério dos Transportes. 

Art. 49 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de outubro de 1981; 160~> da Independêri
cia e 931' da República. - -AURELIANO CHAVES ......: 
Ern~e Galvêa~ - EJiseu Resende- José Flávio Pécora. 

LEI N• 6.26l, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes 
Urbanos, autoriza a criação da Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos e dá outras providêricias. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

é i créditos orçamentários e ádicionais da União des
tinados à exeCução dos investimentos em transportes ur
banos ou para a cobertura de seus custos operacionais; 

f) recursos oriundos de programas especiais; 
g) recursos provenientes de contratos, convênios e 

ajustes; 
h) ·recursos de outras fontes. 
§ 2~> A- destina~ão dos recursos do FDTU sefá esta

belecida mediante aprOvação do Presidente da Repúbli
ca, por proposta do Ministro ·dos Transportes e_ do 
MinistroMChefe da Secretaria de Planeja:mento da Presi
d~ncia da República. 

§ 3~> A administração do FDTU competirá à EBTU. 
§ 4~> Observa<{a_ a programação aprovada, os recur

sos do FDTU serão aplicados a fundo perdido, P~!a_Pa!
ticip-aÇãó de capital ou mediante operações de crédfto, 
neste último caso com a intermediação necessâria de 
agente .financeiro oficial. 

(Às Comissões de Constituição e Jusllça, de Mu
nidpios e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- O projeto lido 
Serâ -publicado e remetid-o às comissões compêlentes. 

SObre a mesa, requerimento _que Vai ser lido pelo Sr. 
19-St.iretârio. • - . -

~lido o seguinte -

REQUERIMENTO N• 56, DE !985 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei

ro a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial do 
Jornal O Estado de S. Paulo, edição de 31 de março de 
1985, sob o-títulQ. "Armadilha para o Congresso". 

Sala das Sessões, 11' de a,_bril d~ 1985. - Alexandre 
Costa. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a pala
vra para justificar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Coneedo a pa
~.lavra ao nobre Sr. Senador Alexandre Costa para justifi

car o requerimento., 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronun. 
·cía: _o -~egulnte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O iornal O Estado de S. Paulo dedica 3 colunas de seu 
edjtorial intituladQ, ••Armadilha Para o Congresso" em 
sua edição de 31 de março de 1985, tratando do escânda
lo financeiro dos Bancos Sulbrasileiro e Habitasul. 

A Nova República, Sr. Presidente, não consultou o 
Congresso Nacfonal sobre as medidas de emergência ti~ 
radas ipsis litteris da cartilha do FMI, impondo à Nação 
dias mais amargos de restrições e privações, muito dis
tantes das promessas fartas da demagogia das praças 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • · • · públicas. Quer-se fazer do Congresso Nacional cúmplice 
Art. 14. Fica criado, como subconta do FNDU, o de um ato lesivo aos interesses da Nação e-cuja natureza 

Fundo de Desenvolvimento dos TtanS:pCfttes Urbanos moral assemelha-se às soluções da hospitalização finan-
(FDTU), destinado a prover recursos para a execução da ceira, do saneamento das instituições de- crédito vítimas 
Política Nacional de Transportes Urbanos. da fraude, da mã-fé e da incompetência da gestão dos ne-

§ lt In~egrarão o FDTU: ___ _ _ _ ____ gócios que, em última instância, visavam o beneficio pes-
a) 75% (setenta e cinco por cento) da parte da União soai dos que deveriam" ser punidos com a maior severida-

no adicional do IULCLG, de que trata o§ lt do artigo de pClas leis e repudiados pela consciência cívícà. 
12; · ·_ Fa!aciosamente argili-se com a catilina da manu-

. b) o valor do adicional da TRU, instituído no artigo tenção de cerca de 24.000 (vinte e quatro mil) empregos 
13, assim Como 35% da quota da União, já existente, na como se um trilhão de cruzeiros não equivalesse a mais 
referida TRU; de 5.000.000 (cinco milhões) de salários mínimos, Sufi-

cf os recursos dos Estados, Territóiios e Distrito Fe- cientes para man!C!_mais de 400:000 (quatroCentoS iriil} 
dera! transferidos ao Fundo, mediante convênit?s ou empregos durante um ano, Ol,l ainda, para ser mais incisi-
acordos; vo, bastaria afirmar que esses recursos sustentariam 

d) os recursos dos Municípios integrantes de regiões 2.000.000 (dois milhões) de brasileiros durante um ano 
metropolitanas, transferidoS ao Fundo, mediante convê- sob a tutela de programas emergenCiais de combate ao 
nios ou acordos; · desemprego. 
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Solicita-se· ao CongressO Nacf9riaf qUe Privilegie vinte 
e ·quatro mil desempregados quando no País existem mi
lhões ·deles~ É claro que esse argumento é o biombo que 
visa iludir a opinião pública para a constatação estarreM 
cedera do benefíc_io que objetiva privilegiar os especula
dores, a afastar da cadeia os poderosos estelionatârios 
que ludi~riai'am a fé pública. É o caso de punir-se a 
Nação e não os criminosos! 

Deve-se convir em que a· solução que pesa sobre os 
ombros deste Congresso Nacional, configura um trata
mento diferenciado para casos similares. Peço vênÍa, Sr. 
Presidente, para citar treCho do eçlitorial de O Estado de 
S. Paulo: 

"Na vúdade,.a História. deu ao Poder Legislati- · 
vo a capacidade de afirmar sua independência dian
te do Executivo, .Qeixando claro que não trata de 
modos diferentes o credor do Sulbrasileiro e o do 
Brasilinvest. Se se insiste em dar tratamento diferen
ciado a assuntos que a rigor são capitulados nos 
mesmos artigos do Código Penal, diferença esSa de-
corrente do fato de os responsáveis serem distintos, 
um paulista e banqueiro, outro gaúcho e militar da 
reserva, pelo menos se deveria ter o tino políticO de 
pagar· alguma coisa aos credores do Brasilinvest; 
atentar para os desempregos que cria sua liquidação 
extrajudicial; para os abalos que a decisão provocou 
il.o siStema financeiro, para... para tantas coisas 
lembradas para aplacar a ira do lobby gaúcho. O · 
Podei- Legislativo pode corrigir essa impressão de 
que vale a pena ser banqueiro mal sucedido, desde 
qu~ gaúcho e militar da reserva. Basta, simplesmen
te, mostrãndo ter independência altiva diante do 
Executivo, rejeitar o projeto de lei que o Vice
Presidente Sarney vai enviar-lhe." 

Os recursOs cuja liberalização se vai solicitar ao Con
gresso Na·cional hão de ser retirados do orçamento fis
cal, 'implicando cortes de dispêndios em saúde pública, 
transportes e educação, pelos quais ampliam-se as 
doenças, a má conservação das estradas, e a carência de 
escolas públicas. 

Cabe ao Congresso Nacional uma única postura: 
fazer-se respeitar, negando apoio a este novo escândal_o 
onde se tenta legalizar o desvio itijustificável do dinheiro 
público entendendo, embora, a difícil situação política 
em que se vê envolvida a Bancada do Rio Grande-do 
Su!! A não ser assim, a Nova República deveria contem
plar com imparcialidade- e da mesma forma que deseja 
fazê-lo no caso SulbrasilelrojHabitasul, por uma ques

. tão de equanimidade e isonomia- tudo o que se fez, por 
via administrativ~ Oo Banco Halles, na Corretora Lau
reano, na Delfim e na Coroa-Brastel, para citar apenas 
os casos de maior notoriedade. 

São essas as razões que me autorizam a solicitar à ilus- , 
tre Presidência do Senado Federal a transcrição da ma
téria citada nos Anais desta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O requerimen~ 
to lido e justificado pelo nobre autor, será publicado e 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1~>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 57, DE 1985 

Senhor Presidente: 
Requeremos. urgência, nos termos do art. 371, alínea 

.. c" do Regimento interno, para o Oficion"'S/2, de 1985, 
do Governador do Estado do Rio Gran_de do Norte, so
licitando autorização do Senado para realizar opecição 
cde crédito extenÍo no valor de cinqUenta milhÕes de 
dólares. 

Sala d~s Sessões, I'~ de abril de 1985.- Gastilo Müller 
- Moacyr Duarte. 
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REQUERIMENTO N• 58, DE 1985 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, noS termos do art. 371, aiinea 

"c""- do Regimento Interno, para o .Ofício S/8. de 1985, 
atravês do qual o Prefeito Municipal de Anápolis solicita 
autorização do Senado Federal para que aquela_Prefeitu
ra possa contratar operação de empréstimo externo, no 
valor deUS$ 3,500,000.00 (ti'ês-mHhões e quinhentos mil 
dólares). 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1985.- GastãO l\tlHlH 
- Moacyr Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os requeri
mentos lidos serão inclufdos na Ordem do Dia da sessão 
seguinte, nos termos regirilentais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jutahy Magalhães - l:lenrique Santillo - Mauro 
Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Estâ finda â 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, todas as matérias da pauta, cpnsti

tuídas do Requerimento n'i' 15/85 e Projetas de Lei do 
Senado n•s 26/79, 2/80, 18/80 e 320/80, em fase devo
tação, deixam de ser submetidas a:o Plenário, ficãndo sua 
apreciação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)-_.ESgotáâasiiS 
matérias da Ordem do Dia. -

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar FrancO. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma comunicação de urgência.) - Sr. presidente, Srs. 
Senadores; 

Solicitei a palavra para encaminhar o seguinte requeri
mento: 

Na forma do que faculta o artigo 239 do Regimento 
Interno do Senado F'~deral e tendo em vista estar em -tra
'mitaçãa o Projeto de Lei n'i' IOI/84- esse projeto é de 
nossa autoria e foi apresentado no dia 15-6-84 ..:_QUe 
tem por escopo proibir o aparte de recursos públicos a 
entidades financeiras privadas, solicito sejam requeridas 
as seguintes informações ao Poder Executivo: 

a) Quando foi, Pela primeira vez, detectada, pelo 
Banco Central, evidência de irregularidade na gestão ou 
iliquidez no s'anco Sulbrasileiro e no Grupo Fínariceiro 
Habitasul'? Especificar as medíd"as adotadas em decçr
rência da constatação bem assim a po.sterior evolução 
dos ·negócios das instituições. - -

b) Fornecer cópia dos relatórios de auditoria a -que 
foram submetidas as duas entidades financeiras ao longo 
dos três últimos anos. 

c) Especificar minuciosamente os fatOs que teVarani 
o Banco Central a decretar a intervenção nas duas enti
dades financeiras mencionadas. · 

d) Qual o teor dos relatórios até agora apresenta'dos 
pelo interventor designado pelo -Banco Central? 

Era o que tinha a dizi:r. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jorge K.alume, para uma comu
nicaÇão de urgência. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co
municação urgente.)_,_ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Enca'minho à consideração da Mesa do Senado o se~ 
guinte requerimento: 

Requeiro, com base no art. 239, item I, letra b do Re
gimento Interno, sejam solicitadas ao ExcelentíssiniO-Se-
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nhor Ministro da Indústria e do ComérciO as infor
mações que se seguem, com o fim de esclarecer-me sobre 
a política relacionada com a borracha. 

1. Quanto~ hectares de seringueiras de cultivo exis
tem no Briisil, especifÍcafldo o local e a _quantidade. 

2. Esclarecer quais os valores aplicados, respectiva
mepte, pelo Probor I, II e III. 

3. Quantos hectares foram financiados pelo Probor 
I, II e III e os valores aplicados separadamente em cada 
região beneficía~a. 

4. Quantos héctares de seringueiras de cultivo, finan
ciados p~lo Probor, estão produZindo. 

S. __ Qual foi a produção de borrahca natural na Ama
zônia de 1970 a 1984, especificando cada ano. 

6. Qual a produção de borracha natural de outros 
Estados, de 1970 a 1984, fora da Amazônia legal, nomi
nando os Estados separadamente. 

7. Qual foi o consumo, cada ano, de borracha natu
ral de 1970 a 1984. 

&. Qual foi a importação do exterior de borracha na
tural entre os anos de 1970 a 1984 e os respectivos valo
res em dólareS. 

9. qual a produção de borracha sintética brasileira 
entre os anos de 1970 e 1984. -

10. Houve importação de borracha sintética de exte
rior? Em caso positivo qual o valor dispendido em dóla
res entre os anos de 1970 a 1984. 

JuStlficãçlo 

O assunto borracha, pela sua relevância, além do sen
tido econômico, também envolve o de segurança nacio
nal, pois nos dias hodiernos a borracha representa ma
téria -prima indispensâvel para a sobrevivência dos po
vos, haja vista o que aconteceu no. período da segunda 
guerra mundial, quando os seringais produtores do 
oriente ficaram bloqueados pelas_ forças do eixo, deixan
do os aliados privados dessa matéria. E o Brasil foi con
_clamado a arregimentar os seus seringais nativos, qUase 
adormecidos pelo desinteresse do preço aviltado, para' 
socorrer os necessitados. Daí o nosso desejo de obter os 
dados acima para podermos fazer uma avaliação da polí
tica adotada nesse setor. 

Sr. Presidente, espero ser atendido dentro do prazo 
para podermos fazer uma avaliação, inclusive levarmos 

~ sugestões às autoridades cons_tituídas, pois achamos que 
~ borracha continua sendo_ o _p~o~ut~ de primeira gran
dCza em qualquer pa(s. O Brasil, não Õbstãhte ter sido o 
maior prOdutor de bárracha do mundo, Iamentavelmen-

- te, por incúria das n~ss~s a_Ut?ridades,_pe~c;!eu essa h~ge-
·monia. · 

Espeto que, ;:t partir de agora, com as medidas ádota
das _anteriormente, possamoS alcançar um patamar bem 
elevido. 

Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, pedir 
ao· Sr. MinistrO da Fazenda que libere a Amazônia das 
medidas de 'suspensão, por 60 dias, dos financiamentos à 
a&roPecuária e, em especial, à borracha;, "a anêmicos 
não se receita jejum, mas aHmentação robusta." 

Era_O_qUCti~~~-a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, como Líder 
do Partido da Frente !4beral. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. SenadorC$: 

Venho a esta tribuna tratar de assunto muito do meu 
gosto -educação- motivado pela Exposição de Moti
vos apresentad_a a Sua Excelência o Presidente José Sar
ney, pelo meu conterrâneo, o Ministro da Educação, Se
nador Marco Maciel. S. Ex•, naquela Exposição de Mo
tivos, faz análi_se sucinta da _at1,1al situação do erislno su
perior no Brasil. Ao fazer essa anâlise, séria, sem alardes, 

_Qbjetiva, s_em perder, no entànto, o seU conteúdo filOsófi
co, toca em alguns pontos fundamentais que devem ser 
objeto de estudo da comissão nomeada pelo Presidente 
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da· República, por solicitação de Sua Excelência. Desde 
que entrei nesta Casa, tenho falado constantemente da 
necessidade de colocarmos a universidade brasileira den
tro do contexto do desenvolvimento; tenho falado, aqui, 
várias vezes, do desencontro entre a formação das nossas 
~lites universitárias e o mercado de trabafho nacional. 

Sr. Presidente, tenho várias vezes assinalado o desvir
tuamento da universidade brasileira gratuita em fUnção 
da universidade brasileira paga. Sr. Presidente Passos 
Pôrto, observamos neste País que os cursos gratuitos 
funcionam durante o dia e à noite funcionam os cUrsos 
das universidades pagas. Então, por aí se vê o desencon
tro da universidade com a realidade nacional, o desen
contro dos objetivos universitários com o desenvolvi
mento nacional, por isso ê que me sensibilizei com a ex
posição de motivos do Ministro Marco Maciel. 

E há alguns anos, em uma das minhas viagens ao eXte
rior, encontrei em Madri este livrinho que data de 1979. 
Pois bem, Sr. Presidente, o título do livro ·6_ "Universi
dad, Fábrica de Parados". Em 1979, dois professores es
panhóis, com a colaboração de estudantes e de professo
res auxiliares, faziam uma pesquisa sobre a universidade 
na Espanha, e chegavam à conclusão que tamb'ém se po
derá ter no Brasil: de que a distribuição setorial da força 
de tmbatho não encontrava correspondência nos cursos 
que estavam sendo ministrados aos estudantes. Havia, 
então, este desencontro terrível - desencontro entre o 
que a universidade -precisava e o que a univei-sidade.esta
va dando. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sabem·os que a 
universidade, nos tempos atuais, precisa acompanhar o 
desenvolvimento, não num carro a reboque, mas como 
uma locomotiva- puxando a composição do progresso 
brasileiro. Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Por~ 
que ela está se transformando no Brasil como se trans
formou na Espanha, em uma fábrica de parados. Uma 
fábrica de desempregados. 

Nós não conhecemos método algum seletivo no senti
do de orientação profissiOnal para qUe o aluno se matriM 
cule numa universidade. }emos aí o vestibular, o vesti
bular classificatório, vestibular esse que precisa de uma 
revisão .. E tenho certeza de que a Comissão ilustre que o 
Ministro Marcos Maciel constituiu, de homens da uni
versidade e de fora da universidade, essa Comissão havei
rã de verifiCar quei o vestibular atual da universidade bra~ 
sileira já Se encontra superado, peçfeit3.mente superado 
do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista profis
sional e do ponto de vista social. 

Não vou descer à" análise dos erros do vestibular, do 
poritO de·Visti .PCêiagógico: nem do perito de vista social,. 
maS poderíamos rapidamente chamar a atenção para a 
desigualdade existente neste País, quando se fala tanto 
em igualdade de õj" ortunidades no seta r educacional. 

Sr. Presidente, vejamos o filho de um operário que se 
Rrepara para o vestibular, sem ter C9ndições de pagar o 
famoso cursinho, e o filho de um Senador ou dC um em
presário que pode pagar Ô cursinho; há uma desigualda
de muito grande entre vestibular do filho do operário e o 
do filho do privilegiado. Por quê? Porque o filho do ope
rário é um autodidata, elê procurou através dos manuais 
adquiridos, Deus sabe como, se preparar para o ,vestibu
lar, já o outro não, o outro teve uma orientação de elite. 
Então, a universidade, através deste vestibular, é: uma 
universidade elitíSta :e. ·ai, começa o desVio, porquanto 
alunos fazem o vestibular pensando so_mente no Status,_ 
não na sua vocação; fazem um curso qualqUer sem ter 
pendores parà aquele curso. 

Assim esta comissão que o Ministro Marco -Maciel em 
boa hora constituiu deverá, sem dúvida, se preocupar 
tambêm com a orientação do aluno desde o patamar do 
vestibular. Tendo· certeza que ela não. vai sC preoCUpar 
apenas com a armadura técnico-científica da universida
de porque, justiça se faça, com todos esses erros, com to
das essas deficíências, nõs temos um nlvel universitátio 
respeitável. 
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Se olfiarmos para determinados centfos, a comeca·r 
pela Universidade de Brasilia, onde trabalhei durante 14 
anos como diretor de escola e professor, a Universidade 
Federal de Pernambuco e as suas congêneres, Rio de Ja
neiro e São Paulo, sobretudo São~Paul9, temos um alto 
nível de professores. Mas o que nos falta é justamente 
uma reforma que eu chamaria de base para a Universi
dade. Estamos também esperando do Ministro Marco 
Maciel, porque quando anunciou esta Comissão para a 
Reforma do Ensino do Superior, ele disse que a sua 
gmnde meta era o ehsino bâsico; e tem ele razão. Nós, 
modestos prOfessores de administração escolar, ond"e en
sinamos durante quarenta anos-e nos aposentamos com 
Cr$ 116.000, sabemos que o ensino básico, neste Pafs, é o 
fundamental, por que, do contrário, nós -esfai'emõi na
quela velha técnica da inverSãO da pirâmide, cuidando de 
verbas para o·ensino uniVerSitário, dando ensino univer
sitário gratuito para õs que podem pagar-u-riiversidade. 

Essa é que é a realidade brasileira- e nos esquecendo 
que temos oito milhões de crianças aos 7 anos de idade 
que não encontram matrícula na escola primária. 

Por isso, terri razão S. Ex' o Ministro Marco Maciel 
quando diz que a sua meta prioritária será sem dúvida o 
en~ino· básico, mas que não poderia demorar mais tempo 
em constituir essa corriis.são, porque há um clamor que 
vem do Pará ao Rio Grande' do Sul para Que se modifi
quem as estruturas obsoletas, superadas da universidade 
brasileira. 

O Sr. Nlvaldo Machado - V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador"? 

· O SR_. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Nivaldo Machado - Senador Aderbal Jurema, 
quando V. Ex~ decidiu ir à tribuna deste Senado para 
abordar o problema do ensino superior em nosso País, a 
partir da decisão do Govern·a calcada na exposição de 
motivos do MinistrO da Educação, Senador Marco Ma
ciel, destinada ao exame desse grave problema, nós, -os 
seus. companheiros do Senado, tínhamos certeza prévia 
de que ninguém mais do que V. Ex•;professor ilustre por 
muitos anos em diversas universidades, principalmente-
na de Brasília, ninguém mais do que V. Ex'- íamos di
zendo - teria condições de analisar o assunto de modo 
mais profundo. E as primeTra cOllsideraÇôes que o nobre 
companheiro de representação popular está fazendo pro
vam à saciedade essa nossa conclusão e demonstram, por 
outro lado, que esta Casa ouvirá de V. Ex•, não diria s6 
uma exposição definitiva sobre o problema, mas até pe
dagogicamente a aula de um homem -que é capaz de de~ 
bater e anàlisar esse problema, como quem melhor Pu
desse fazê-lo. Por isso estamos todos atentos à problemá
tica educacional brasileira, :marcada desde o início por 
distorções. Na sociedade atrasada do Império, qUando 
se criaram escolas superiores ·antes de-esColas prirrlárias, 
não fói feita, por isso meSino, a análise críticà dessas dis
torções. Este País quase marcou muitos aspoeCtós da sua 
.vida, através de posições contraditórias COmo eSta~ v. 
Ex• sabe que nós chegamos, como está comprovado, a 
ter escolas superiores antes do números suficientes de es
colas primárias para ateni:ier às neceSsidades do ensino 
elementar do povo brasileiro. Mas não só este fato, 
como outros, marcam exatamente este descompasso en
tre o País real e o Pafs oficial. Quando V. Ex• põe erÍl 
destaque a grande difei"ença que há entre o aluno pobre-
e eu posso falar no aluno pobre - e o aluno rico, que se 
prepara através dos cursinhos, que tem um suprimento 
muito grande, por outros meios, parã. formar urita bOa· 
bagagem e enfrentar o teste, o desafio do vestibular, V. 
EX• prova a sua experiência-, a sua vivência -cOiircr ·profes
sor; e traz aqui _nesta hora, para o Senado, a sua p,alavra 
autorizada, a sua palavra experiente e a sua palavra es
cl~t.ecida, a respeito de um problema que nunca será de
masiadO repetir-se; já mereCeu e continUará a merecer o 
apoio, a análise e a atenção desta Casa. Muito obrigado 
a V. EX~. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a colabo
ração de V. Ex•, Senador Nivaldo Machado, porquanto 
aqui falo por delegação do Uder do nosso Partido, Sena
dor_Carlos Chiarelli. E V. Êx•, recém-chegado a estaCa
sa, vem trazer sem dúvida o seu depoimento de homem 
Vivido politicamente desde a Câmara de Vereadores à 
Prefeitura de Olinda, à Deputação Estadual e, agora, ao 
SenadO da República. 

Sr. Presidente, Srs. ,Senadores, ainda ontem eu estava 
aprOveitando o meu domingo com a leitura de. "Política 
na Cultura das Massas", de Alberto Boixadós. E ele es
Creve:,. "Os jovens. que a Universidade atual lança ao 
mundo sabem muitas coisas, mas ignoram outras mais 
elementares talvez, e ainda mais essenciais." Verdades 
que são necessárias,·verdades que nem sempre a Univer
sidade proclama. 

Pois bem, Sr. Presidente, dentro dessa problemática de 
que nos falou aindf! há pouco o Senador_ Nivaldo Ma

. chado, Q Presidente da República Tancredo Neves 
antecipou-se ao problema da Universidade brasileira, 
quando escrev~u; "Quero ainda ressaltar a necessidade 
de darmos alta prioridade aos estudos orientados para a 
_r~f_orma do si~tema educativo do .País, inclusive de sua 
Universfdade"-=-- isso foi a fala de Tancredo NeVes, atra
vés do Presidente em exercício José Sarney, em 17 de 
março de 1985 ~inclusive de sua Universidade, aten
dendo aos reclamos que tantas vezes nos foram !!Presen
tados durante a campanha. 

Uma comissão de alto nível, cujos nomes indicaremos 
_e!lLcçlnjunto com o Exmo_.-sr._Ministro da_I;ducaçlio e 

Cultura, está sendo incumbida de estudar a situação_e 
formular propostas que possam ser imediatamente con
sideradas,. "E é para· me congratu)ar com o MinistrO da 
Educição e Cuttura pela constituição, agora, desta co
missão, que me encontro nesta tribuna. Para dizer ao Se
nado da República e ao povo brasileiro que, embora seja 
a reforma do ensino básico a pr'ioritária; não podemos 
deixar de apoiar essa comissão criada -pdO Minísfrõ 
Marco Maciel, onde pontificam nomes da mais alta cate~ 
goria intelectual deste País, e que não vou entrar em mi~ 
núcias. Mas nós temos Amílcar Tupiassu, Mestre em So
ciologia Política da Universidáde de São Paulo; Bolivar 
Lamounier, Doutor em Ciência Política da üriiversidade 
da Califórnia; Caio Tácito Sá Pereira, Doutor em Direi
to, Membro do Conselho Federal de Educação; Carlos 
Nelson Coutinho, Professor de Filosofia do Colégio 
Bennett do Rio de Janeiro; Clementina Fraga Filho, Di
i'etOi dOHOsPiial da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro; Edmar Usboa Bacha, Doutor pela Universidade 
de Yale, Professor da Universidade de Brasília; Eduardo 
de Lamônica Freire, -Doutor em Medicina pela Universi
dade de Brasília, Reitor da Fundação da Universidade 

~-Federal de Mato GrossO; FernandO Jorge Lessa Safmen
- to, Pró~ Reitor de Planeja:mento da Univefsldacfe Fed~ral 

da Bahia; Francisco Javier Alfaya, estudante de Aiquíte
tura da Universidade Federal da Bahia; dlliomai- NWno 
de Mello, Duutora em Educação; Haroldo Tavares, 
DOutOr em Engenharia Nuclear e Diretor da Escola de 
Engenharia da Universidade do Maranhão; Jair Pereira 
dos Safltos, Sindiéalista; Jorge Gerdau, B3.charel em Di
reito e Empresá-rio; José Leite Lopes, Professor dO Insti
tuto de Física da Universidade Federal do Rio de Janei
ro, um dos maiores físicos internacionais; José Aitfiur 
Gíanoti, ProfessOr de Sodolo&ia-úera1 da UniVersidade 
de' São Paulo; Lourenço de Almeida Prado, monge bene
ditíno, Médico, Professor de FilOsofia do Mosfei"ro de 
São Bento; Luis Eduardo Wanderley, Doutor em Socio
logia Pela-Oil.iVersidaâe âe SãO Pãlllõ, Reitor da Pontifí
i::ía UniverSida-de C3t6Iica de Sã~ Paulo; Marly Moisés, 
Pedagoga; Paulo 9a Silveira Rosas ~ que w conheço 
muito"; que nós corihecemos muito, Senador Nivaldo 
Machado - Professor de Psicologia da Universidade 
Federal de Pernambuco; Roberto Cardoso de Oliveira, 
Professor da. Universidade de BraSíliã; Romeu Ritterdos 
Reis, Professor cte Pedagogia e Administração da Uni-

- -versldade de Strasburgo; Simone Schvart:Zmanll, Ora. 
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em·Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, 
~niversidade de Berckley, Universidade Ptiblica doEs
tado da Califórnia e o Secretário-Executivo, José Edua_r
do Faria. Doutor pela Universidade de São Paulo. 

Vemos, portanto, Sr. Presidente, ao enCerrar estas 
considerações em que trazemos o nosso apoio à atuação 
do Ministro Marco Maciel no Ministério da Educação, 
que a Universidade brasileira irá, sem dúvida, receber 
uma nova orientação. 

O Professor de Administração Charles de Basque 
publicou -urri livro que teve reprecussão mundial, edita
do pela Universidade de Paris~ sob o titulo .. A Universi
dade Desorientada", E é a esta universidade desorienta
da que chega essa comissão, em boa hora constituída 
pelo Ministro da Educação. 

o· sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Este é um assunto que interes
sa'atoda a Nação e a nós parlamentares. Isso mUito QOS 

toca e muito nos sensibiliza. Nós queremos, nesta opor
tunidade, fazer votos para que a comissão escolhida seja 
feliz e que consiga conduzir a Educação ao patamar que 
todos nós desejamos. Mas eu gostaria de lembrar a V. 
Ex•, que é do Nordeste, que existe um hiato entre a edu
cilção e o estudante, que se chama fome. O que esperar, 
meu nobre colega, do jovem estudante mal. alimentado, 
desde o seU nascimento. É outro problema que precisa 
ser acompanhado pari passo com a· da educação. O jo
vem mal alimentado não pode estudar convenientemen
te, não pode assimilar, uma vez que tem o seu cérebro 
atrofiado. Este ê um ponto que eu menciono para que 
conste também de suas considerações e da futura CQillÍs
são. Minhas congratulações! 

O SR. ADERBAL JUREMA- Senador Jorge Kalu
me, o seu aparteêautêntico e oportuno. Em 1955, era eu 
o Secretário de Educação e Cultura de Pernambuco e 

_ disse, certa vez, na Assembléia Legislativa, quando fui 
convidado para expor o meu programa de trabalho, que 
professores mal pagos não sabem ensinar; alunos com 
fome não podem _aprenc;!er. 

De maneira que, dentro desta realidade a que V. Ex• 
chama a atenção, tenho certeza de que essa comissão de 
alto nível, constituída pelo Ministro Marco Maciel, irá; 
sem dúvida, apresentar um trabalho global sobre a crise 
da U nivC:rsidade _do Brasil. Por isso que o aparte de V. 
Ex• foi ffiLiitO-opoi'tuno. · 

Renovo aqui a esperança de que, com essa comissão, 
·o Ministério da -Educação comece, na nova Repúblicã, a 
atuãr de verdade. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con
cedo a palavra ao eminente Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REViSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria apenas de registrar, nesta 'oportunidade, e 
me parece que não poderíamos deixar de fazê-lo, um 
evento ass'az auspicioso;-de vez que neste' momento ou· 
dentro de alguns instantes, no Palácio do Planalto, Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República em exercí
cio, SeriadOr -Jõsé Sã.rn-ey, estará com as lideranças do 
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Nordeste firmando documentos, confirmando um pto~ 
p6sito e afirmando uma diretriz de Governo_ao lançar_ Q __ 

chamado Projeto Nordestão, através do qual, mediante 
recursos em boa parte origíri.ários de convênios com o 
Banco Mundial e, em parte, originãrios do _Governo Fe
deral, se dã efetívariiéiltee afetiVàmente também a prio
ridade merecida ao Nordeste, com dotações globais que 
atingem, segundo estimativas extra-oficiais, números da 
ordem de pito trilhões de cruzeiros. Entendemos nós da 
Frente Liberal, entendemos nós sobretudo como gaú
chos e sulistas, que um fato dessa natureza é merecedor 
de loas e aplausos, porque recursos públicos são canali
~dos a uma região que efetivamente tem sofrido e, no 
seu sofrímento, não tem perdido seu sentimento de leal~ 
dade, de solidariedade, e não tem deiXado de dar í' sua 
contribuição valiosa, indispensável e insubstituível ao 
processo de integração naci"orial e de desenvolvimento_ 
deste País. Era essa prinicifa manifestação que gostaria 
de fazer. 

Em segundo lug?r, queria dar ciência a esta Casa, in~ 
formar a este Plenãrio, que no decurso do dia de hoJe ti
vemos a oportunidade de participar, juntamente com 
Lideranças da Aliança Democrãtica, Lideres do PMDB, 
na Câmara dos Deputados e no Senado da República e 
o Líder da Frente Liberal na Câmara dos Deputadós, de 
reuniões com a participação com assessores técnicos e 
elementos credenciados do MinistériO da Fazenda, que 
aqui vieram trazer os elementos fundamentais do ante~ 
projeto de lei, através do qual haverá o Poder Executivo 
de fazer chegar ao Congresso Nacional a proposta vi
sando efetivamente a viabilização dessa prioridade es~ 
sencial da Nova República, que é a garantia de empre~ 
gos. Garantia'de empregos que se traduzem, em primei
ro lugar, na segurança e na .continuidade de emprego 
desses 25 mil trabalhadores e trabalhadoras vinculados 
aos grupos Sulbrasileiro e Habitasul, tanto nas_ casas do 
Rio Grande do Sul, nas casas de Santa Catarina, no Pa~ 
raná, nas casas do Centro~06ite brasileiro, nas casas do 
Nordeste, enfim, nos -470- eSfabelecímentos espalh8.dos 
por todo o Brasil. E através dessa decisão de Governo, 
que conta com o respaldo das Lideranças da Aliança 
Democrática - e vejo -eU com muita a.Jegria - com o 
respaldo das lideranças dos parlamentares de todos os 
Partidos, que têm a se lhe opor algumas vozes isoladas, 
que representam muitas vezes os interesses das grandes 
corporações finariceiras. Os grãrides l:ia-D.Cõs--dO centro 
do País que aguardavam nervosa e ansiosamente a ex
pectativa 4e num ato de necrofilia financeira, ten~ar 
comprar espólios através de hasta pública que os fariam 
ainda mais poderosos, em um estfniulo flagrante ao-oli
gopólio, à conCentração de renda, ao fortalecimento do 
poder econômic_o e à negação do princípio da Fede~ 
ração. Por isso, com muita satisfação, venho a esta tri
buna registrar· ·esses dois eventos. 'Dois eventos de pro• -
funda significação socíill, dois eventos de grande larque
za e dimensão político-administrativa;- dois eventos que 
caracterizam visão e senSibilidade do CongresSo, das au
toridades administr.:itíVas, eri.fim, sobretudo com relaçãQ 
ao especto do encaminhamento da chamada questão 
Sulbrasileiro, não rriais as decisões hermétiCas~ isoladas 
e distantes, não mais os cve:iltos que não podemos· sobre 
eles ter detalhadamentos antecipados e entretecer diálo
gos largos, mas o encaminhamento da mensagem do 
projeto que chegarâ aqui e na Câmara dos Deputados 
para o debate. . 

O Sr. Alcldes Saldanha -V. Ex' me permite um apar
te? 

o· SR. CARLOS CHIARELLI- Ouço V. Ex•, eom 
muito prazer. 

O Sr. Alcides Saldanha - EnqUanto V. Ex' estava 
nas reuniões.~6S .estâvamos neste ple~ário e ficamos 
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~reocupados çom algumas ma~ifestações de alguns Se
nadores, aqui, a respeito do problema do Sulbrasileiro. 
Chegou um determinado jornal de São Paulo em seu 
e".ditorial de ontem usar o termo: .. Armadilha paTa o 
Congresso". Quando o-que es_tã acontecendo exatamen
te é o Poder Executivo, trazendo ao Congresso a oportu~ 
nidade de manifestar-se, pela primeira vez nos últimos 
anos, valorizando o Congresso, inclusive, para que pos~ 
sa se manifestar livremente a'í-espeito de'um problema 
que toda a Nação nele deve estar interessada. Portanto, 
o t(irmo armadilha, l,lsado no editorial,não-é muito feliz, 

.como de resto o editorial Hdo aqui pelq ilustre Senador 
Raimundo Parente também nos preocupa, porque traz o 
caso do Sulbrasileiro a um- cOnceito quase aritmético; 
pega os 900 bilhões que serão aportadós, divide pelos 25 
mil desempregados dos dois complexos firianceiros e 
chega à conclusão de que daria para dar 400 mil empre
gos: Qu-ando a vefdade não é só essa! Primeifo:--õ-aparte 
não é a fundo perdido, a União está investírido e recebe
rã de.võlta dentro de Um anci. E: um ínvesfinleiltO, por~ 
tanto, a curto prazo; em segundo lugar, não se trata ape
llas-:- e i!isojã seria importãOte- dos 25 mil que seriam 
desempregados, trata-se da economia do Rió Grande do 
Sul, porque entre os 34 mil investidores que·ficaram pre
judicados, no momento da intervenção, não vamos en
contrar nenhum especuladQr, vamos encontr~r isto sim, 
pequenas c médias empresas do Rio Grande do Sul e 
cuja intervenção no banco ou a sua putverjzação traria 
uma cadeia de falências e toda à economia dO Rio Gran~ 
de do Sul, sofreria conseqUências. Acho que esses pon
tos, nobre Senador, nós gaúchos te'mos que explicar, 
com uma ceda' coragem, o que reaimente estã aconte
cendo para que não se criem confusões. E como disse V. 
Ex', e muito bem, havia muita gente esperando que o 
BanCo Sulbrasileiro se liquidasse, porque, ·afinal, são 
440 agências por todo o Pafs, são 440 cartas patent~ 
que valem no mercado cer.ca de 20 bilhões de cruzeiros e 
que, liquidado, iriain para leilão. 

O-Sr. MOacYr Duarte- Permite V. Ex• um apar.te? 

O Sr. OctáVio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Ouço o Senador 
Moacyr Duarte. Em seguida, darei o aparte ao Senador 
Octavio Cardoso. 

O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Senador Carlos 
Chiarelli, a informaÇão que V. Ex' traz a este Plenárío 
de que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
teria convocado ·as lideranças do N ardeste para 
tranqUilizá-laS relativamente aos anunciados cortes 
oi-çámentáiios effi projetOs· que atendem às necessíd~dCs 
das áreas econômica e social da região, essas- ínfor
mações -desanuviam um pouco as nossas preocupações, · . 
porque, ao que estamos sabendo, já hã ôois dias 
re1.ii1Írãin-se os GOvernadores dos Estadcis--nordestiiú)s 
para formularem um apelo veemente ao Excelentfssimo 
Senhor Presidente da República, no sentido de que não 

-.levasse avante os prenúncios que estavam sendo ventila
dos e os vaticínios que nOs preocupavam enormemente, 
de que:: os principais pl-ograrilas que ~stão sendo executa
dos e desenvolvidos nb Nordeste teriam drásticos cortes 
em seus recursos, como o Projeto Sertanejo, -o Progra-ma 
de Desenvolvimento Rural InteS:rado, financiados pelo 
Banco Mundial, o FINO R, etc. Então, já que V. Ex' nos 
·aJC:nta com essa informação, vamos agUardar mais al
guns dias para chegarmos à conclusão se essas espe
ranças realmente irão se transmudar em realidade, cofio 
nós esperamos. 

O SR. CARL()S CHIARELLI - Eu gostaria de, em 
agradecendo o aparte do Senador Moacyr Duarte, 
como de resto, também, o do Senadoi Alcides Saldanha, 
dizer a V. Ex' que nós todos vemos com enorme sen-
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sação de alegria e, inclusive, como ato de profunda jus
tiça que esse trabalho continuado, essa pesquisa de cam
po que hã tanto vem sendo levantada, essa colaboração 

. de projetas detalhados, esse propor um programa global 
que seja muito- mais realista com vistas às perspectivas 
reais de desenvolvimento integral de promoção da pes
so_a humana, que tudo isso está na filosofia e no projeto 
em si, chamado de Projeto· Nordestão, que tudo isso 
passe a ter hoje a chancela formal da adesão, da homo

.logaçã,o e da decisão da Presidência da República. 

De resto, parece que, depois de uma larga trajetória, 
até pelos atalhos da fatalidade, pelas circunstâncias for

_tuitas dQ.destipo, é realmente'peculiar que um nordesti
no, n;,t Presidênc.la da Rêpública possa ser o signatário 
desse documento, e nós, irmaõs solidârios, queremos fa
zer um registro e ter a certeza, Senador Moacyr Duarte, 
de que, sem entrarmos nos detalhes1 nas minúcias, em 
números complementares, essa decisão, que haverã de 
ser implantada na sua plenitude, darâ aquele alento, 
aquele estímulo e ajudarão Nordeste a se ajudar e darã 
ao Nordeste a possibilidade concreta que ele chegue ao 
patamar do desenvolvimento que a sua gente merece e, 
em razão_de atingi-lo, muito tem feito, nem sempre com 
a compreensão .e o apoio d~ quem de direito. 

Ouço O nobre Senador Octavio Cardoso. 

O Sr. Octavio Cardoso - Nobre Senador Carlos 
Chiarelli, V, Ex' tranqUiliza esta Casa com a informação 
que nos dá, porque nós sabemos que, cada dia que pas
sa, o Sulbrasileiro e o Habitasul vão perdendo a sua 
substância e acabam perdendo a sua carne e ficando 
aQuele esqueleto a qtie V. Ex' se referiu· e que os grandes 
bancos pensam ser um espólio vantajoso a Ser partilha
do. Nós jã tiveinos oportunidade de dizer, neste ple
nât-iO, qüe não se tratava de estabelecer- um antagonismo 
entre aquilo que recebe a Região Sul, através desse crê
dito especial, e as necessidades imensa$ do Nordeste 
brasileiro, que todos nós conhecemos, com cujo povo 
nós temps sempre tido a htaio'r solidariedade possível. 
Não se t'rata disso. É que a emergência que vivem os Es
tados sulinos, nesta hora, está a exigir, estã a pedir a 
participação do Erãrio Nacional, para um recu"rso que, 
cJmo friSOu o nobre companheiro de representação do 
Rio Grande do Sul, Senador Saldanha, é um recurso a 
curtíssimo prazo, porque qUem investe uma importância 
de~te_ vulto e a recebe de voÍta em um ano, ou que receba 
um pouco ma}s; estâ inVestindo a curtissimo prazo, por~ 
que pelo ínvestimellto no outro setor~ a maturação, o 
período para advir o resultado seria muito maior. Não 
~e trata, portanto, aqui, de um investirqento, mas fazen
do assim uma comparação, é uma aplicação d"e dinheiro 
qlléa União receberá de volta em muito pouco tempo. 
Naturalmente, que se frisou aqui que não se poderia sal~ 
var bancos daquelas pessoas que mã.Ibarataram a econo
mia do povo. Não se trata disso. A parte policial, a parte 
de inveStigaÇão, a parte de responsabilização dos puní
veis, eu espero que se processe da maneira mais dura 
possível. Nós mesmos estamos cuidando de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito, formada nesta Casa, para 
in~es~igar aS causas, para analisar as causas em qUe essa 
intervenção ocorreu. Esperam.os que esta comissão che
gue a bom termo e que fique, portanto, ressalvada a nos
sa responsabilidade, no que diz respeito a oferecer os re

- cursos para levantar empresas tão necessárias para o 
Rio Grande do Sul e, ao mesmo tclnpo, responsabilizar 
a.queles que deram causa a esta situação dramática em 
qUe ·viVenl, ilão Só os trabalhadores' de ambos os bancos 

_em intervenção, mas a própria economia do Rio Grande 
do Sul. 

9 S~_Lenoir Vargas- V: Ex• me permite um aparte?. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - pois não. 
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a ciência de que_ a nós, em nome da sociedade brasileira, 
cabe decidir. Obviamente, nobre Senador Moacyr Duar
t'e, eu concordo, e nem isso estará dito no projeto, e nem 
poderia dizer. Evidentemente que, na medida effi que Se 
trata de um remanejamento de recursos dentro de rubri
cas_ orçamentárias, e é isso, no fim, õ jogo dos valores, 
caberá ao Executivo, porque isso sim é da sua competên
cia- V. Ex• diSse muit'o bem- fazer depois as devidas 
distribuições, e nã~ no texto desse projeto, até porque há 
uma previsão que é_ óbvia e que, non:nalmente, se trans
forma em realidade concreta, de_que nós tererilos exceSSO 
de arrecadação, que é uma decorrência até mesmo das 
estimativas, normalmente embaixo dos patamares, o que 
permitírá que, Uma vez cOnhecido melhor õ-i!spectro-do 
movimento tributário e da capacidade arrecadadora, 
faça, aí sim, õ- Poder t.xCi::utiVO, os devidos ajustamentos 

O Sr. Lenoir Vargas- Apenas para manifestar a miriha 
satisfação em ouvir estas declarações e V, Ext, porque 
eu jã estava profundamente preocupado. ~ que v: Ex•, 
na Comissão de InquéritO.- nos trouxe a boa nova da so
lução do caso do Sulbrasileiro, em que o Governo Fede
ral encaminharia um projeto_de lei, ~olicita.ndo_a abertu
.ra de _um crédito especial, para dar a solução anunciada 
por V. Ex• Hoje, aguardamos, ansiosamente, a chegada 
dessa propositura. Mas as notícias da tarde eram de que 
começavam a s'e realizar' novos estudos em torno do en
caminhamento da questãoL E, agora, v: Ex• nos dá a 
notícia de que, depois de _amanhã, - peço desculpas a 
V. Ex•, porque V. Ex• é do Governo e sou da Oposição, 
mas a notícia qué tenho ê que só~ depois de amanhã, se 
formos felizes. De modo que com esses anexos que serão 
feitos à proposição, faço votos.de que ela chegue depres~ 
sa aqui no plenário. Agora, não vejo porqUe fazer essa 
grande propaganda em torno de que Ó Congres-so vai ser 
consultado sobre a abertura de um crêdito especial, se 
isso é obrigat6iio na ConstituiçãO. O -credito especial 
tem a participação do COngresSõ, meSnio feito pór 
decreto-lei. De modo que não há nenhum crédito espe
cial que não tenha a participação do Congresso. Mas V. 
Ext dá uma notícia, pela segunda vez, alvissareiira, e fa-Ço 
votos de que V. Ex' não tenha que dar a terceira, que 

---·e as devidas indicações de fonies de onde serão retirados 
esses r.ecursos. 

seja agora positiva. -

O SR. CARLOS CHIARELLI- Agradeço o aparte 
de V. Ex' 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex' um aparte? 
(Assentimento do orador.) O que tem noS Causado uma 
certa estranheza não é o fato do Congresso se mallífes
tar, qiscutir e votar o pedido de crédito encaminhado 
pelo Poder Executiva. Esse fato não causa estranheza a 
ninguém, é o óbvio, e é da nossa competência. O que nos 
têm causado uma certa surpresa são declarações, dadas 
através de programas de televisão e até na imprensa, de 
que competirá ao Congresso a definição das dotações a 
serem amputadas dos diversos programas, para fazer 
face à injeção de recutst;>s ao conglomerado Sul brasileiro 
e ao Habitasul. Isso é que nos tem surpreendido, porque 
alguns Senadores ainda acreditam e admitem que essa 
competência de definição das dotações orçamentárias e 
amputação de recursos dos diversos programas é compe
tência- privativa do Poder Executivo. Haja vista que o 
Congresso não pode legislar sobre matéria financeira. 
Isso é que nos tem surpreendido e surpreendido a alguns. 
Talvez em declarações até não entendidas pelos jornalis
tas que as reproduziram. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu gostaria de fazer 
algumas considerações sobre os brilhantes apartes e 
lembrar que, com relação à competência do congresso, 
que é matéria, realmente, que nos parece'cristalina, ela 
está sendo destacada até porque ela está sendo questío~ 
nada, e não apenas por algumas Pessoas desinformadas, 
mas está seildo questionada até mesmo por maaifes
tações em editoriais - e longos, largos e barrocos edito
riais - de intuitos nem sempre bem definidos e de in~ 
tenções parece que bastante claras, onde se questiona, de · 
fato e de direito, a competência do Congresso, e onde se 
alude que poderia haver uma cilada na proposta, ao en
caminhar matéria dessa natureza, e com ess'es propóSi
tos, à consideração do Consresso, como que se e_stivesse 
a desvirtuar o canal norll'!al, o caminho adequado, para 
fazer com que o Congresso -se envOlVesse, a fiin de que
ele assumisse indevidamente a paternidade do filho, Que -
não deveria ser seu e que está sendo dado como, segura
mente, alguém que nasce_ p3.ra ser meliante. 

Nesse sentido é que eu também me sinto a vontade ao 
ouvir a manifestação dos ilustres. colegas, que reiteram 
essa competênciR'hormal, ou seja, essa competência pri
vativa, essa reafirmação do direito de- manifestação e do 
dever de decisão do Congresso sobre matéria dessa natu
reza. B isso que nos tranqi.Iiliza ao termos a consciência e 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo 
soar a campainha.) - A Mesa informa ao nobre Líder 
que o seu tempo jã estã ultrapassado em 4 minutos, e so~ 
licita a S. ExJ que encerre o seu pronunciamento. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- A mim, a gentileza 
do aviso e a condescendência da Mesa, tanto uma quan
to a outra, constrangem-me e.estimulam-me, por isso 
mesmo, serei totalmente submisso a essa decisão. 

Apenas, gostaria _de ponderar um detalhe: é que, se 
não fosse adotada essa medida, e hoje tanto se preocu
pam com os 900 bilhões de cruzeiros, e ficássemos no 
processo da liquidação, a liquidação custaria, para o 
Brasil, para o Governo e para cada um de nós, uma par
cela de um número nada menos igual a um trilhão e qui
nhentOS bilhões de cruZeiroS: Esse é o preço -da liqãl
dação. lsso é o que pagaria a sociedade brasileira para 
enterrar grandes estruturas que são capazes de mobilizar 
o dcsenvolvime!lto. Esse seria o preço para enterrar 25 
mil empregOs. 

Essa _é a verdade dos números e dos_ fatos que não po
deria deixar de registrar. É por isso que nos senti"mõs sa
tisfeitos em poder dizer que_hcije, peta manhã; fez-se uma 
penúltima análise do texto do projeto, e há, para deixar 
tranqüilo o Sr. Senador Lenoir Vargas e, através de _S'. 
Ex~. evidentemente, a Casa, J) compromisso do Sr. Mi
nistro da Fazenda d~, hoje à noite, faze-r chegar às mãos 
das Lideranças da Aliança DemOcrática o texto em sua 
penúltima versão, a<:.reditamos nós, para amanhã de ma
n_hã, numa reUnião_ final, ter a redação que seria aquela 
definitiva, a fim de permitir, se possível, amanhã· à tarde 
ou, no maiS tardar quarta-feira, dar entrada com esse 

· Projeto; p-Úa exarrie dos ilustres Parlamentares, quer na 
Câmara dos -peputados, quer no Senado. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. 'Gabriel Hermes- Si. Presidente, peço a palaV-ra -
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRFSIDENTE (Marcondes Gadellia)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para 
uma· explicação pessoal. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Para uma 
explicação pessoal. _Sem revisã? do orador.)- Sr. Presi-
dente: -

Agradecendo a gentileza dos mey_s nobres co_!egij§ Ju
tahy Magalhães. da Sabia, e do co~panheiro do Rio 
Grande, gostaria 9-e registrar uma -data que nóS devemos 

_Jcmhrar, sobretudo nós do Fará e da .Região Amazônica: 
os l09 anos de um jornal com uma tradição realmente 
respeitável - A Provfucia do Pará. · 

Esse Jornal faz 109 aO Os, Sr._PreSiderite! Num editorial 
biilhante; i:le diz a J{nha -que era, a Iiilhi:t que foi e á linha 

~ qlie ê. Le"inbra, táffi~ém, que foi SaJV?·e: ·q·u:e voltou a- cir
cular depois de uma Parada rápida, pelas mãos de Assis 
Chale~tubriand, continuadas por Jqão Calmon, dentro 
do Pan1, Frederico Baiata, de quem fui companheiro na 
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redução do jornal e, agora, de MiltoO Trindade, que foi 
Senador nesta Casa, Jaires Martins, Artêmio Guimarães 
e tantos outros jornalistas com a mais alta qualificação. 

Sr. Presidente, deixo de ler, maS peço que seja transcri
to para que conste dos Anais, o editorial de A Província 
do Par.tí de hoje, com o título. '"Como Sempre". t uma 
folha que diz da qualidade dos jornalistas que temos em 
nosso Estado e dos jornais que temos no Pará. 

Era o registro, Sr. Presidente, que eu queria fazer, num 
preito aos que bem merecem e, homenageando A Provín
cia do Pará, eu sinto que homenageio toda esta grande 
cadeia de jornais do nosso Brasil.· 

E_ra o que ti~h'!- a d.izer, Sr. Prcsi4ente. (Muito beml) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GABRIEL HERMES, EM SEU D!SCURS_O: 

COMO SEMPRE 

"Viver, e não sobreviver, resistindo ao tempo ao longo 
de I 09 anos. E manter a linha de coerência, sem estrepi
tosos rvmpantes,_ nem sempre éticos, destinados à con~ 
quista fácil do mercado. A longa vida de um homem tem 
certos e particulares segredos, que vão desde o compor· 
tamento comedido ou ervas secretas, a um simples copo 
de vinho pela manhã._ Mas os homens passam e insti~ 
tuições como a A Província do Pará ficam e vivem, con
templadas, até mesmo, com a eternidade._ O_segredo é 
simples, pois não existe segredo algum, mas apenas o que 
se exige em qualquer atividade humana: trabalho e credi
bilidade. 

A relação leitor-jornal, a fidelidade de um para com o 
outro, ê uma comovente história de amor e respeito. A 
Província conhece a força qüe tem, o poder do jornalis
mo impfessQ-'e'respeita-seu próprio poder e responsabili
dade. O resto é. apenas conseqüência. Sem padrinhos e 
aPadrinhados, fez desafetos e Perdeu amigos' que julga
ram poder ir além do que determina a ética ou obrigação 
de-informar. Algumas vezes errou, porque é uma instiK 
tuição que pulsa ao ritmo de duas centenas de corações, 
humanos, com a graça de Deus, mas soube, sempre, re
parar o· dano por ocaso c-ometido. Não há nada infalível, 
não há jornal sem falhas e é essendal reconhecer isso 
para falhar cada vez menos. · 

Sem arrogância, jamais tr_ipudiou. Assim atravessou 
muitas fases, na bonança e nas dificuldades, inantendo 
Unla linha que nã~ tem curvas. Este é o modo mais dÚ'icil 
de fazer jornalismo, mas é o único meiO de resistir ao 
tempo. A Província prova, com sua própria história, que 
adota a fórmula certa. 

De AntôniO Lemos, o fundador, até os dias de hoje, 
jamais o nome de alguêm esteve acima de sua legenda. 
Dezenas de gerações povoaram este prédio com seu tra
balho e dedicação. Envelheceram, morreram e muitos fi
caram na história. A Província, com o tempo, remoçou, 
modernizou-se, chamou a si novas gerações, que um dia 

_ envelhecerão, enquanto o jornal passa em si:ntido coil~ 
· trário, adaptando-se aos novos tempos. 

Hoje, na comemoração de mais este aniversário, o 
País vive o alvorecer de uma Nova República. N:ão estão 
distantes os dias de censura, a maior violência que se 
pode cometer contra um jornal. As marcas permanecem, 

-não .existem rancores, mas a lição não' será esquecida. -
For~rn dias__pbscuros, de ordens anônimas, ame~çado
ras, onde o medo do não saber invadia os laTes, rua~ e 
bares de todo o Pais. E se para alguma coisa serviu a cor
tina de silêncio imposta por quem tinha medo da 'verda
de, ficatar::n bem claras -a importância da informação e a 
desagregação que a desinformação setneia. SOmos, nova
-~~itte, ~uma N-ãção; porqÚe agÓ~ exef.ce!pos o direito de 
saber o que acontece. A História recomeça a ser escrjta. 

- Enccrra~sC uina fa"Se e -o-utra se -inicja,· cheia d_~ espe
ranças. A Província, quC em 109 anos registrou a história 
deste Pais e, particularmente, ·a história do Pa.rã, conti
nua a posto·s, participa-ndo. Como, aliás, sempre esteve." , 
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhãe~. 

O SR. JUTÀHY MAGALHÃES (PDS --, SA. Pro
nuncia o seguiHte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: · 

Es!.'Utei.cOm atCilção o pronunCíãinentO-dõ Seniidor 
Carlos Chiarelli, e não o apartei, inclusive, p'orque acre
ditava que S. Ex~ estaria falando para tratar de um as
sunto urgCnte, o que depois vim a saber que era o segun
do Líder da Frente Liberal a falar na mesma sessão. 

Com relação aos liberais, nós ainda não sabemos 
quem é quem ainda neste Plenário, e então jâ estamos 
vendo dois Líderes de um mesmo Partido falando numa 
mçsma sessão. 

S. Ex~ trouxe um assunto, Sr. Presidentê, que. pOr 
coincidência, eu gostaría -de e8tãT- 0Uvíi1do uma pessoa 
tratar sobre isso na Câmara Federal, neste momento, e é 
uma coincidência in-teressante, que, na altura em que me 
apresento para falar ·na tribuna do Senado, o Deputado 
Jutahy Júnior está faíaiiâo ria- camara: OOs Deputados 
Federais. t uma coincidência feliz, para nós, pois ele, 
neste momento, está tratando, Senador' ChiareUi, sobre o 
Sulbrasileiro. 

Sr. Presidente, fazendo uma variação sobre um tema 
tratado hoje aqui, com o corihecimento e com a profi
ciência do nosso companheiro do Rio Gfande do Norte, 
a terra onde houve também uma revolução em 1935, e, 
portanto, conhece bem o_significado da revolução em to
dos os seus sentidos, eu quero tratar agora sobre a Revo
lução de 1964-. 

Em 1964, com a Nação conturbada, os brasileiros, de 
forma amplamente majoiitária;- manifestaram-se contrã
a tentativa de mudanças no regime político. As Forças 
Armadas. uniram-se ao povo e derrubaram os governan
tes de então, corrigindo-se, com a ação eficaz -dos novos 
dirigentes, o caos institUCiOil.al Vigente. 

Infelizménte, ás forças revolucionárias nãõ seguirain a 
determinação do Presidente Castello Branco, que deseja
va concluir rapidamente o processo, através de uma 
ConstituiçãO votada pelo Parlamento e, com isto, n;tor
nar imediatamente à normalidad!! democrática. 

Com pouco mais de dois anos de existência, a Consti
tuição de 67 foi drasticamente modificada pela Junta Mi
litar, e o País teve que conviver com o AI-5, fonte maior 
do autoritarismo qrie prevaleceu até a sua revogação. 

Em' 1968, a Revolução perdeu seu rumo político e, 
atendendo ao interesse tecnocrata-militar, viveu por 
muito tempo sob a égide de normas discricionárias-e ar
bitrárias, exemplifiCadas pelos decretos-leis, com o Le
gislativo sem prerrogativas e o Judiciário sem condiç_ões 
de examinar os atas de exceçãO. 

Hoje, o 31 de março é reneg~do, principalmente por 
um grande número daqueles que usufruíram do poder,e 
que, quando vifam chegar o fim de seus privilégios, 
bandearam-se para o lado dos novos vencedores e anti
gos adversários. 
· Existem, porém, aqueles que acreditaram nas in

tençõesJ:Ios que fizeram 64, e hoje, mesmo enfrentando a 
opinião da maioria, lembram os erros graves do passado, 
mas também realçam rpuito do que foi feitO nesses-últi
mos anos. 

As ~itórias adminiSf.rãtiVas, --o- grande impulso da 
Nação, que se tornou a 8• economia mundial, não absol
'vem .os erros políticos e a falta de vis~o dos que domiil.a
ram nossa política ecol'lômica; e -que são responsáveis 
pela grande df\lida social que infelicita ó povo braSileiro. 
Se critkarilos estes fatos, e porqUe o temor reito há mui
tos anos, da tribuna do Senado, da Câmara ou através de 
entrevistas e debátes. Sem renegar o passadO; sem aplau
dir erros, expomos, nesta hora, alguns fatos qúe não de
vem ser esquecidos. 

O descompasso entre o Governo e -o ,povo, e a -perda 
gradativa do apoio recebido em 64;, fazendo com- que a 
previsão, ou preocupação~ do Presidente CastelO Braitco 
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se confirmasse, foi tornandO letra morta as vitórias con
seguidas na' ba·lança comercial, na política energética, no 
s_~~or de comunicações, no desenvolvimento industrial, 
em ltaipu, Çãrájás~_Tucurilf, nô- aumento ·da -produção 
de petróleo, na substituição da gasolina pelo álcool, de
terttriflando que a nossa importação de petróleo caísse de 
um milhão de barris/dia para- menos de 500 mil barris. 

A produção agropecuâria, com todas as dificuldades 
.enfrentadas, é agôra três vezes superior à àe 1964. Na ex
portação, passamos de I bilhão e meio de dólares em 64 
para 27 b_ilhões em 1984. Em 64, exportávamos apenas 
89_milhões de dólai'es de manufaturados. Hoje, essas ex
portaçõesjá chegam a 17 bilhões e 900 milhões de dóla
res. 

O Produto Interno Bruto, em 1964, era de 82 bilhões 
de dólares. Em 1984, com toda a crise, e com a queda do 
nosso crescimento nos óltimos anOs, o nosso PIB chegou 
a 277 bilhões e 800 milhões de dólares. 

Entre 1964 e hoje, o Brasil ultrapassou quarenta países 
em termos de produção económica. Isso tem enorme sig
nificado, Somente sete países no mundo são, hoje, mais 
desenvolvidos do que .nós. 

A nossa produção industrial, hoje, é 4 vezes superior a 
de 1964. Foi uma lástima os dirigentes-da rióssa pOlítica 
económica não terem sabido distribuir melhor a renda 
nacional, para permitir que o povo, como um todo, usuw 
fruísse a riqueza produzida pelo País. 

Segundo O Estado de S. Paulo, em sua edição de (3-
3-85. "a qualidade de vida melhorou, e, se piorou a dis
tribuição da renda, não podemos negar que todos te
nham melhorado; ainda que tenha havido uma concen
tração que poderia ter sido evitada". 

Houvesse um crescimento compatibilizado com a li
b-erdade política, não teriam os reSponsáveis Pelo mOvi
mento de 64 perdido, um a um, o apoio dos_ diversos seg
mentos da sociedade brasileira. 

A Paitiide 68, es,queceram-se-do povo masõ pOvo nãO 
se--esqueceu, e páSSOI.i"a combater o Governo. A cada dia 
que passava, mais c~escia o fosso entre o Estado e a 
Nação: Não se ouviam mais os Segmentos d8. socíedade 
brasileira. As decisões passaram a ser tomadas em círcu
los fechados. 
-Outfá distorção da Revolução foi o excesso de estati

zação da economia. Muitas das nossas dificuldades 
atuais advêm dos eáos e excessos de algumas das nossas 
Estatais. É inegável que alguns procuraram tirar provei
to do nosso desenvolvimento econômico. 

Hoje, não cabe mais perguntar o que seria do Brasil 
sem o 64. O que seria do nosso País, se tivesse prevaleci
do a idéia de se instaurar a Repóblica Sindicalista deseja
da por alguns naquele ano? Ê necessário analisar o que 
foi feito. Aproveitar os acertos e corrigir os erros, fazen
do com que uina boa administração, em regime de liber
dade, não leve o nosso povo novamente às ruas, para pe
dir a intervenção contra o Governo. Povo e Governo de
vem marchar unidos, e a vontade po-pular deve se fazer 
representa~ através de partidos políticos fortes e autênti-

- cos. 
-- Retõrnãndo à idéia central, e para que se PosSa aValiar 
o -crescimento real do País nos óltimos_ tempos, deseja
mos acrescentar ao nosso pronunciamento os segUintes 
indicadores: 

Telex: em 64-, tínhamos 657 aparelhos. Em 84, 66.850. 
Rádios: Em 64, estavam em poder do póblico 1 milhão 

de aparelhos. Em 84, já eram 55 milhões e 700 ":Jil. 
TelevisOres: Em 64, eram 336 mil aparelhos. Em 84, jâ 

eram i1 -milhÕ-es.0 

- - ---

--o ti=áfego postai pulou de 5 milhões de unidades, em 
64, para 4 bilhÕes, em 84. 

No período governamêntal do presidente Figue_ifedo, 
foram construídas 2 milhões de novas casas, instaladas 
redes de água em 9.34 m~niiifpJos e- f422localidades, be
neficiando 19 milhões de ·pessoas. 

Foi realizado o assentamento de esgoto sanitário em 
31_4 mU~iCíjji_Os, benefici~do_ma~ de 9-milhõeS de pes
soas. 

~Abril de 1985 

Hoje, possuímos mais de 10 milhões de telefones insta:. 
lados. Há dez anos erarh 2 milhões e 415 mil. Em 64, 
mUitos fiaverão de leiribrar que, além de poucos, quase 
sempre eram mudos. 

A auto-suficiência tecnológica está sendo buscada e a 
informátiCa será o próximo 'passo. 

Lançamos o nosso satélite de comunicações. 
Domicílios atendidos por energia: erh 1964, 3 milhões 

e meio; em 1984', 23 ·milhões. 
A capacidade de energia elétrica instalada passou de 

6,3 milhões de quilowatts, em 64, para 36,9 milhões de 
Kw, em 83. 

A produção de aço pass~m, no mesmo período, de 2,8 
inithões de toneladas para 14,6: milhões. 

A pro"dução de veículos, igualmente, saltou de 174.126 
unidades para 896.282-.· 

A produção de petróleo, que era de 97,8 mil barris, em 
64, já passa, hoje, dos 500 mil barris. 

Concluímos reafirmando que, ao lado do realCe dos ê
xitos alcançados, não devemos desconhecer os erros co
metidos. E enfatizando, por fim, que os movimentos rew 
volucionários pecam contra os seus o_bjetivos, e deixam 
de_ constituir solução para os problemas existentes, quan
do· menosprezam, rios processoS decisórios de grande 
magnitude, a participação estreita e contínua da socieda-
de. . 

Er<l o que tinha a dizer (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con

cedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. PronunCia--O 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Ê um rápido registro, não sei se para uma reclamação 
ou um apelo, diante do que se noticia no Estado de Santa 
Catarina. Di:Z um periódico local que: 

·"ltajaí- As três dragas (duas drag-lines e uma 
flutuante) que realizam as obras de dragagem e âlar
gamento do rio No-vo, afluente do Itajaí-Açu, nest<J, 
cidade, tiveram que paralisar· suas atividades on· 
tem pela total falta de verbas, que deveriam serdes
tinadas pelo Ministério do Saneameno e Habitação. 
A enfermidade do Presidente Tancredo Neves, 
criando um clima de indefinição nos órgãos fede
rais, com todas as atenções voltadas para o seu esta

- do di saúde, pode ser a responsável imediata pela 
não de"stiriação dos recursos necessários, segundo 
afirmou o chefe de fiscalização do DNOCS em Ita
jaí, Nildo Rocha." 

Esse fato,_Sr. Presidente, para quem como Santa Cata
rina sofreu tão duramente duas enchentes consecutivas, e 
sOfreu depois do seu pleito junto ao Governo F"ederal 
para que atendesse a um prpgrama mínimo, não só de 
dragagem como das baáeirás que lá se vê~ construindo, 
e isto constitui uma esperança para a população dos mu
nicíPiOs do Vale do Itajai, que,estão permanen~emente 
~m _sobressalto no que refere a prováveís'futLiras enchen
tes. 

De modo que, a circunstância de haverem sido suspen
sos ·os trabalhos de drenagem no Município de Itajaí 
causa uma apreensão muito grande na população. Con
Siderei~ portanto, que agiria adequadamente se alertasse 
o Governo Federal no sentido de que pudesse desdobrar
se nos seus vãrios esquemas de pr~enchimento de cargos 
e que essas funções de rotina_ pudesse prosseguir, não 
fossem inierioinpidãs,j~ qlle o Estado de Santa Catarina 
vive sempre em uma posição de alerta, e como sibem os 

-meuS cai-os colegas,~ é um Estado intensamente produtor, 
cujo trabalho vai representar, possivelmente neste ano, 
mais de u~ bilhão e meio de dólares na exportação bra
sileira, e é jus~amente o Vale do Itajaí uma região das 
mais produtivas, do ponto de vista industrial e também 
do ponto de vista agropecuário. 

Eis porque, Sr. Presidente, formulo um apelo veemen
. te a esse novo Ministério de Saneamento e Habitação, 



Abril de 19~5 UlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

para que alimente o Estado de Santa Catarina com as 
verbas que vinham sendo destinadas a estes empreendi
mentos tão necessários e tão fundamentais à vida do Es
tado "barriga verde". 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha. 

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pro· 
nuncia o seguinte dis'curso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Rapidamente, apenas para fazer um registro, jã que o 
nobre Senador Carlos Chíarelli pôde se aprofundar mais 
no problema do Sulbrasileiro. 

Isso porque havia nos deixado. preocupados aquele 
editorial do jornal, do qual fcii pedida a inserção, e que 
chamava o fato de o projeto vir ao Senado de "Armadi
lha ao Congresso". Evidentemente que não é: trata-se de 
u'm fato natural, da competência do Senado. E para di
zer, também, pela Bancada do Rio Grande do Sul, que 
esse a porte de 900 bílhões de cruzeiros, que não ê a fun
do perdido, que deve voltar aos cofres.da União, dentro 
de um ano, não significa que isSO seja-pai'ã acobertar
como também foi dito aqui, hoje à-tã:i'de- aqueles que 
causaram o dano quase que irreparável ao Sul brasileiro e 
ã economia do Rio Grande do Sul. Existe eSsa Comissão 
de Inquérito do Senado e a Bancada do Rio Grande dO
Sul fará tudo para que os responsáveis por esse prOblema 
sejam tratados da forma que a Justiça deva fazê-lo. Por
que aqui foi cOmparadO, tam'bém, o problema do 
Sulbrasileiro, Sr. Presidente, com o problema do Brasi
linvest, quando existem certas diferenças_: no Sulbrasilei
ro 34 mil pequenos investidores da pequena e mêdia in
dústria do Rio Grande do Sul foram os que perderam no 
investimento; ao passo que no casei-do Brasilinvest- to
dos nós sabemos pelos jornais- determinados números 
de firmas, algumas delas a serem checadas como tais, é 
que seriam as grandes prejudicadas. 

Apenas o registro final, Sr. Presidente, que estávamos 
para fazer, mas o Senador Chiarelli, como Uder,já póde 
em maiores detalhes. 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALCIDES SALDANHA - Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas- Também estou ínü:iramente de 
aco:rdo e favorável a que as punições atinjam -os respOn
sáveis pelas dilapidações que se fazem ao erário dos in- . 
vestidores; mas o ,que me parece que não está sendo mui.:. 
to adequado é essa Onda, um pouco demagógica, de se 
dizer "vamos botar na cadeia fulario", quando, na reali
dade, as coisas não acontecem assim. b preciso qu'e haja 
um inquêrito; ê pfeciso que esse inquérito vá à JUstiça; é 

. preciso que corram os prazos devidos. De maneira que 
entre a data em que o Ministro da Fazenda iria colocar o 
Sr. Mário Garneró ria Cadeii,-alé hoje, já passaram uma 
porção de dias, acho que irão se passar alguns outros, e a 
opinião pOblica preCiSã ·saber que não é pOi fiiha de dili~ 
gência; porque os casos Coroa-Br:istel e CS.pemi também 
foram entregues à Justiça. Não é questão de diligência, 
.mas sim da processualística, da maneira como cami
nham as coisas no terreno do Judiciári.o. 

O SR. ALCIDES SALDANHA - V. Ex• tem toda a 
razão. A nós da Comissão Parlamentar de InQUérito 
cabe apurar. 

O Sr. Lenoir Vargas- O qUe não quero é me incorpo-·-
rar nessa onda de dizer que amanhã vamos botar algUém 
na cadeia e não vamos botar, porque há um direito_ de 
defesa de qualquer um que venha a ser acusadoL 

O SR. A L CID ES SALDANHA - E a morosidade da 
JustiÇa, que V. Ex• levantou, êque tem que ser levada em 
conta. E a nós, da Comissão de lnquêrito, cabe apurar. 

O Sr. Lenoir Vargas- Não digo a morosidade da Jus
tiça pOrque- sou um defensor da Justiça, mas os prazos 
processuais é qtie fazem com que prOcesso caminhe len
to .. ~ 

O SR. ALCIDES SALDAN~A - Sejã ffioroso. 

<?·-s~. _Lenoir Vargas- ... seja lento, em virtude dos fa
tos. 

O SR. ALCIDES SALDANHA- Exato! Mas a nós 
-e V~ Ex• também faz parte da Comissão de Inquérito 
-----cabe levantar todos os fatos, para que a Justiça possa 
ter elementos para, se for o caso, Senador, colocar ai~ 
guém na cadeia. O que se precisa é apurar. 

O Sr. Lenoir Vargas -Justamente. Acho, evidente
mente, que haverá o caso, porque não ê possívef que de-
sa-pareça essa montanha de dinheiro e ninguém seja res
ponsável. Evidentemente~_ que o _caso há, agora é preciso 
colocar a mão exatamente onde esteja a verdade. 

O SR. ALCIDES SALDANHA - Para isso _estamos 
nós na Comissão de Inquérito, para levantarmos os fatos 
e para q uc a Justiça possa agir' depois. 

O Sr. Lenoir Vargas - Eu- pretendo colaborar com 
todo empenho, nesse sentido. 

Ó-SR. ALCIDES SALDANH.A- Sr. Presidente, era 
. isso que queríamos registrar. Muito obrigado. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em novembro do ano passado foi aprovada ~."Carta 
de Salvador", englobando reivindicações da Associação 
Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos 
Municípios das Capitais- ABRASF- com uma análi
s-e crítica do atuaL sistema de discriminação das compe-
tências tributárii:ts;··vigente desde 1965, indicando so
luções para torná-lo mais consentâiieo com a realidade 
nacional e as reivindicações municipalistas. 

Critica~se ·a concentração existente, que diminui pro-:. 
gresSivamentê a capacidade tributária dos Estados e Mu

. nicípios, pondo em perigo sua estabilidade social, inclu-: 
Sive porque, mUitas veies, algumas municipalidades fi
caffi_~em recl}_r~os para pagar regularmente seu funciona
lismo, ao ~esmo tempo em que Se su'gere um esforço le
gislativo para suprimir as limitações da competência mu~ 
nicipaL 

Salienta-se, por outro lado, que os Municípios das Ca
pitais.__empobrecidos pelo esvaziamento fioanceiro, en
fientam sifuação calamitosa, ademais pela crescente de
manda por serviços e obras decorrentes da concentração 

- populacional em seu território. 
Esse docUmento propõe·, dentre outras medidas:· 
a) um refotço à atual distribuição de recursos através 

___ do Fund9 c;J_e Par.ticipação dos EStados e Municípios, 
pela incorp9ração do Imposto _sobre Operações Finan
ceiras lla_sua composição; 

b) a instituição de ·um funçio de Emergência para os 
Mu.nicfpiõs dás Cã"pitais dOS Est<idOs~· cOnstituindo Por 
cinco por cento do produto da arrecadação dos Impos
tos· sobre a Renda e Produtos Industrializados, a ser dis
tribUído na razão direta do valor do Orçamento de 1985, 
·de cada Municfpio; 

·c) eliminação do§ 29 dO art. 19 da Constituição, que 
dá competência à União para isentar o contribuinte de 
impostos municipais; 
_ d) restringir a imunidade deferida aos livros, jornais e 
periódicos; 

e) reformulação da Lei Complem~ntar que regula
mentou o Imposto Sobre Serviços; 

f) estabelecer a_dedução do JPTU da renda bruta do 
Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas; ~ 
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g) alteração da sistemática do FINSOCIAL, do PIS, 
'do ICM, t"ransferindo-sc a arrecadação da Taxa Rodo
viária Única para os municípios. 

Esperamos que essas reivindicaçõe.. sejam convenien
temente_ examinadas pelas autoridades fazendárias. e pe
las lideranças nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PóRTO (PDS'- SE. Pronuncia os;,. 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A desaceleração do crescimento aconômico e a neces
sidade de se imprimir maior eqaidade na distribuição do 
ônus fiscal, entre as diversas categorias de contribuintes, 
levaram o governo a promover, no período de 1979 a 
1984, transformações na legislação tributária que, por 
sua profundidade, poderiam ser classificadas como uma 
verdadeira refornla tributária. 

Essas alterações, além de aliviar a carga fiscal das clas
ses de renda menos favorecidas, particularmente mais 
vulneráveis à crise e_conômica, permitiram uma maJor 
participação dos Estados e Municlpios no bolo de recUr
sos tributáveis efetivamente disponíveis, principalmente 
a partir de 1983, quando importantes medidas foram 
ado tidas visando propiciar maiores recursos financeiros 
àquelas unidades. 

O Imposto de Renda, o Imposto sobre Produtos In
dustrializados e, em outra escala, o próprio Imposto 
Sobre Opêrações Financeiras foram os principais instru
mentos fiscais atingidos pelas modificações da área dos 
tributos federais, enquanto à Emenda Constitucional n'i' 
23/83- Emenda Passos Pôrto- coube a maior parcela 
de responsabilidade na descentralização financeira em 
benefício de Estados e Municípios. 

A partir das transformações introduzidas na sistemáti~ 
ca do Imposto d'e Renda, esse tributo passou a ser a prin
cipal fonte de receita para a União, ao mesmo tempo em 
que se reforçou sua condição de instrumento de justiça 
social. Para.a pessoa física, as modificações introduzidas 
visaram à eliminação de privilégios fiscais das classes de 
renda mais elevada, como; por exemplo, a extensão do 
sistema de antecipação" do impostq aos rendimentos de 
profissionais liberais, por serviços prestados às pessoas 
físicas e aOs lOcadores de imóveis . 

As alterações introduzidas na ârea do Imposto de 
Renda da Pessoa Física contemplaram dois aspectos dis
tintos. Além de taxar mais os ganhos de capital, procura
ram aliviar a carga fiscal das classes de renda mais baixa. 
No primeiro, as principais modificações foram a redução 
dos limites _de_ .de_dução do imposto decorrente_ de investi
mentos incentivados; extinção do incentivo do Decreto
lei n"' 157; eliminação de abatimentos de natureza regres
siva, como prêmios _de seguros e iuros de dívidas- pes
soais, e redução real limite de abatimentos de despesas 
com íristrução; aumento de 55% para 60% àa alíquota 
marginal da tabela prOgressiva; indexação do imposto de 
renda a pagar; tributação efetlva dos luc.ros imobiliários 
pela extinção do limite de isenção; aumento e ampliação 
da incidência na fonte sobre fendimento de capital, par
ticularmente dividendos e gilnhOs de operações financei
ras. 

Por outro lado, dentre as medidas ãdotadas visando o 
fortalecimento do papel social desse imposto, figuram a 
elevação dos limites ·de abatimentos de aluguéis, de juros 
pagos a agentes do Sistima Financeiro de Habitação e de 
dependentes, em percentuais superiores aos aplicados 
aos demais valores do imposto de renda; aunlento do Ji. 
mi te de isenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 
assalariado e jnstí!uição do reaju~te semestral de cor
reção da tabela,_ além da indexação do imposto a resti
tuir. 

O estab.elecimento da progressividade na aplicação do 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica foi a grande novi
dade nessa área, permitindo que atualmente sua impo-



0508~ Tcrça-feíra 2 

sição varie da isenção às microempresas atê uma tribu
tação nominal de 50% para a·s grandes empresas finan· 
ceiras. Outras medidas de i_mpacto foram adotadas nessa 
área, como, por exemplo, a elevação de 700 para lO mil 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs) 
de receita bruta anual, do limiie de isenção do imposto 
ãplicável às microempresas; redução_de_30% p~ua 25% da 
alíquota das pequenas empresas que aptaram pela tribu
tação simplificada com base no lucro presumido; ele
vação de 30% para 35.% da alíquota aplicável ao lucro 
real das empresas de grande porte; criação de adicionais 
do imposto, incidentes sobre a parcela de lucro exceden- _ 
te a 40 mil ORTNs, de 15% para as instituiÇões financei
ras e_ de lO% para as demais pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real; indexação do imposto a pagar; 
aritpliação e aumento da incidência na fonte sobre rertdi
mentos auferidos por pessoas jurídicas. 

As modificãções introduzidas na sistemática do Im
posto sobre Produtos Industrializados foram orientadas 
no sentido de tornar !1-lULapticação mais seletiva. Isso 
pCrmitiu isentar do tributo uma variada gama de produ
tos de consumo popular, ao mesmo tempo em que teve 
elevadas alíquotas daqueles bens de consumo caracterís
ticos das classes de melhor poder aquisitivo, -os quais 
respondem, hoje, por cerca de 70% da arrecadação total 

do !PI. 

Na ârea do Imposto sobre Operações Financeiras 
(lOF}, as decisões orientando sua_ aplicação nas ope
rações externas foram fundamentais,juntamepte com os 
incentivos às experiências de manufaturados e controles 
tarifários -para o alcance dos sucessivos superávits co
merciãis registrados nos últimos anos. A ampliação da 
incidência desse tributo alcançou as operações de crédi
to e seguro e tambêm as operações cambiais e de valores 
mobiliários. 

ESTADOS E MUNICIPIOS· 

Todas as transformações operadas na legislação tri-_ 
butária conduziram ao fortalecimento do federalismo 
fiscal no Brasil, na medida em que foram adotadas, pa
ralelamente, decisões qUe -Visaram uma maior partici
pação dos Estados e Municípios no bolo fiscal. Dados 
concretos mostram que a concentração em (avqr -da 
União, dos recursos tributários efetivamente disponí
veis, -isto é, após efetuadas as transferênCias, atingiU Seu 
ápice em· 1976;- quaildo a União ficava com 51,4%, os 
Estados 34,3% e os Municípios 14,3%. 

A partir daquele ano delineou-se uma tendência de
cre.!icente no percentual de recursos da União, favore
cendo principalmente os Municípios. Dados de 1982, os 
últimos publicados, indicam que a União teve reduzida 
para 48% sua participação na divisão dos recursos, en
quanto os Estados passaram a ter 35,7% e os MunicípioS-
16,3%. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadell:ta)- Con
cedO a palavra ao nobre Senador Hélio Gueíros. 

O SR. HtUO CUEIROS (PMDB- Pronuncia oS\!

guinte discurso.) --sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Do meu pronunciamenro anterior Sobre a questão 

cambial, consta uma observação sobre a n-ecessidade de 
se aumentar o ingresso de investimentos estrangeiros, 
com alternativa para melhorar as condições de paga
mentos da dívida externa assumida pelo Governo, em 
seus emp.reendimentos. 

Sabemos que o Brasil tem pêssima infra-estruflini.Ter: 
roviâiia~ nas -áreas Servidas pela Re~e FerrOviária· Fede
ral. Por isso mesmo, existe no País uma preferência pé- -
los transportes aéreos e rodov!áiíOS, apesar de serem os · 
seus custos muitos superiores;-etn relàÇão às Outras for
mas de transportes convencionais. 

DIÂRI<:) DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) 

Os japoneseS possuem eXcelente tecnologia no setor 
fert::oviário. Respeitada a condição de que a matéria de
veria ser discutida previamente com os partidos políti
cos e as classes produtoras, parece ser viável atrair o in
teresse dos japoneses Para a construção e· administração 
de uma ferrovia- moderna, interligando São Paulo/Rio 
de Janeiro/Vitória e Salvador, ligando o litoral nos Es
tados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sul da Bahia. 

Nós precisamos de ferrovias modernas, com seu efeito 
multiplicador na demanda de eletricidade, aço e mate
riaiS diversos; com seus benefícios sobre a mobilização 
de mão-de-obra, redução no custo de frete e .outras van
tagens sóciÔ-econômicas diretas e inderetas. Dinheiio, 
tecnologia e capacidade empresarial é o que não faltam 
aos japoneses. 

Eles talvez possam manifestãr interesse em concessão 
de tranportes ferroviários nesta faixa litorânea que já es
tá fortemente saturada de cargas e de passageiros, nas 
rodovias e nos aviões. 

Uma ligação fái'oviária mais rápida, com maior ca
pacidade e, sobretudo, mais eficiente, entre o Rio deJa
rieiro e São Paulo, já se faz necessârio há muito tempo. 
Quanto ao percurso Rio/Vitória, nem é bom pensar. 

.Nesta rota, _ônibus e caminhões levam mais de dez horas 
para fazer um percurso de cen::a de 500 Km, na BR-101, 
cm situações normais, dadas as condições precárias da 
rodovia e a intei:lsidade do tráfego. As composições fer
roviárias, utilizando leitos muito antigos,' levam mais de 
trinta horas. Os aviões fazem o mesmo percurso em 45 
minutos! A ligação Vitória/Salvador, como segunda 
etapa, seria um desdobramento a ser considerado como 
perspectiva de projeto muito impOrtante. 

Segundo a imprensa, os investimentos japoneses po 
exterior somaram USS 18 bilhões, em 1984, elevaram-se 
para uss 44 bilhões e, segundo' a mesma fonte, os ecow 
nomistas do Instituto Nomura de Investigações fizeram 
uma projeção prevendo que os investimentos nipónicos 
no exterior deverão somar a expressiva importância de 
45 a 50 bilhões de dólares, neste ano. Para 1986, ainda 
não existem previsões,.conhecidas. 

Na hipótese em que a matêria seja objeto de: conside
rações e os procedimentos sejam c_onduzidos a bom ter
mo, o impacto económico a ser produzido por uma mo
derna ferrovia nesta rota seria extraordinário. Além dos 
aspectos políticos e eStratégico-s de intensa repercussão, 
os ingressos equivalentes em divisas poderiam contri
buir -para amortizar significativa parcela da dívida_exter- . 

· na c aumentar a renda nacional, sem maiores sacrifícios. 
A liberação gradativa das operações de câmbio, com 

tarifas seletivas nas importações e nas exportações, com 
novas frentes buscando negociações em torno de inveSti
mentos estrangeiros do tipo desta ferrovia, sem excluir 
outros investimentos que não envolvam setores atraen~ 

_ tes para os empresários naciõnáis, corresponderiam a 
, uma salutar mudança nas premissas básicas da polítiea 

econômica dos últimos anos. Esta se apóia na rigidã cen
tralização cambial com intensa desvalorizaÇão do cru
zeiro, ãulnentos siStemáticos de juros, das ORTNs, dos 

· preços dos combustíveis, elevada carga tributária e com
pressão dos salários para sustentar a elevação geral dos 
preços v~sando reduzir a_ demanda global in~~rna. Tudo 
Isto com 9 propósito de reprimir o consUO}o internq 
p-ara g-erar saldos exportáveis que beneficiãm unS pou
cos, às custas da degradação social de todos os que de
pendem do emprego e do emprego e dos salários para ví-
ver decentemente. · 

Bma forma de romper esta ciranda seria a mobili
zação de recursos externos, através de um mercado cam
bial a ser desenvolvido, para dar suporte ã' realizaçã_o de_ 
investimentos de impacto, estumulando à iniciativa pri
vada a aplicar recursos financeiros eiii setores produti
vos. 

As premissas ecOnómicas adotadas pelo Governo, noS 
_últiinos anos, aparentemente c-orretas, são profunda-

Abril de 1985 

mente lesivas para os assalariados. Em contraposição, 
as premissas sugeridas ao seu exame, também estão cor
retas e não são socialmente injustas. Além disto, tendem 
a estimular a iniciativa privada, aumentar o ingresso de 
divisas, o nível do emprego e a renda nacional. 

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

O SR. P"RESIDENTE (Marcondes Gadelha) _, Con
cedo a palavra ao nobre Senador Odacir SoaresA 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr_. Presidente, Srs. Senadores: 

Não obstante os obstáculos que lhe possam ser opos
tos, a circunstância de se situar a economia brasileira no 
oitavo pátamar, entre as mais desenvolvidas, resulta da 
expressividade de alguns setores do seu parque indus
trial, onde se destaca a indústria automobilística, indús
tria que se situa, no ranking mundial como a segunda 
mais expressiva, antecedida pela indústria petrolífera e 
seguida pela indústria do som e da petroquímica. 

O volume de produção. já alcançado, possibilitando_ 
fosse afastada a dependência à importação de quase 
todO tipo de veículos automotores, contribui para a 
cada vez mais intensa circulação de mercadorias, rom
pend~ o isolamento dos centros· de produção, estagna
dos pela falta de acesso aos mercados de consumo; para 
diminuir as distâncias que a navegação marítima jamais 
terá condições de encurtar; para proporcionar, a um nú
mero cada vez maior de u~uários, a propriedade do seu 
veículo particular, outrora símbolo de status; para con
duzir os agric~ltores à modernização da sua atividade, 
ao disporem do mais variado tipo de máquinas, que au
mentam a produtividade e dinamizam a expansão da 
fronteira agrícola com a ocupação efetiV_a_ do solo, ofere
cendo, paralelamente, ao Erário público a contrapartida 
de -apreciáVel arrecadação. 

Aó falar na expansão da fronte"ira agrícOla estaremos 
nos referindo, também, à ocupação efetiva do território 
nacional. 

Ao nos narrar o que foi, no início da dêcada de. trinta, 
o seu "Roteiro do Tocantins", para a abertura das li
nhas do Correio Aêreo Nacional, o, à época, Capitão 
Lysias Rodrigues, nos oferece um perfil das 'condições 
de isolamento em que vivia a região, o que veió a ser 
rompido e paulatinamente superado a partir da transfe
rência da Capital e da· abertura da Belêm - Brasflia. 

Cuiabá- Porto Velho, Brasília- Acre, Brasília
Fortaleza, são alguns dos efeitos multiplicadores da in
dústria automobilístic;a, pois. a multisecular navegação 
marítima e_ a~ já_ auspiciosas linhas aéreas comerciaiS 
não haviam possibilitado, no ritmo desejável, a circu
lação de pessoas e de bens de consumo e de produção. 

Os imabilistas, com visão setorial, poderão alegar que 
o crescimento da indústria automoboHsti~ incrementou 
o consumo de combustível, agravando o Balanço de Pa
gamimtos. Responderemos que, sem ela, maior seria 
nossa dependência, pois importaríamos petróleo e auto~ 
móveiS, caminhões e tratrires, bens que, na pauta da ex
portação contribuíram para o expressivo superávit re
gistrado no exerdcio de 1984, como jâ vinham contri
buin-do em exercícios anteriores-e contribuirão nos futu
ros, 3.dUziremos que, sem a crise do petróleo, não tería
mos_ saído dos 170.000 barris/dia que alguns estrategis
tas ri~s impunham com o argumento do importado de 
baixo custo. Tampouco teríamos alcançado a solução 
do âlcool como combustível que movimenta mais de um 
milhão de__y_efr:u_lçs. 

E que dizer dos milhares d_e empregos qUe a indúStria -
automobilística propOrciona, direta e indiretamente, 
com a conseqüente elevação do nível de vida dos traba
lhadores, atenuando a tão prejudicial concentração da 
renda aplicada na indústria do papel do mercado finan
ceiro? 
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E quanto aos impostos arrecadados para os cofres 
públicos, a nível federal e estadual, com repercussão nos 
muniCípios? A alíquota do IPI incidente sobre um auto
móvel a âlcool é de 28% e de 33% se movido a gasolina. 

O IPI recolhido pela indústria automobilística em 
1984 foi 'de aproximadamente CrS 794.341.002.000 c o 
!CM, só no Estado de São Paulo, foi de aproximada-
mente: CrS 73.541.682.000. · 

A indústria automObilÍstica é um setor em permanen
te aperfeiçoamento, o que-se revela nas mostras anuais, 
quando o "Salão do Automóvel", aqui e alhures exibe 
as suas mais recentes inovações: motores potentes e eco
nômicos; índices de segurança e modelps sofisticados. 
Alguns desses modelos se constituem em símbolo de ele
vado status e consideração, fabricados em número limi
tado e sempre sob encomenda. Outros revelam o refina
do gosto dos seus fabricantes e usuários, sendo produZi
do com matéria-prima diferenciada, como a fibra de vi
dro, com àC<!-bamento artesanal de apreciável categoria. 
Essa indústria de veículos especiais não é somente de 
acabamento final, pois também fabrica chassis e Carro
cedas de fibra de vidro, utilizando componentes mecâni
cos das grandes inontador,as. Não são, tampoucO, mon
tadoras especiais, pois fabricantes de produtos diferen
ciados, resultantes do esforço artesanal de refinada espe
cificidade. Produtos dessa espéCie, iSto é,- da atiVidade 
artesanal, constitu~m o suporte das grandes _obras, artís
ticas e científicas, que a -História nos revela através dos 
tempos. Também das pequenas obras de arte de imenso 
valor. Qual serâ a jóia qUe não trará, da sua origem, o 
lavor do artesão? 

A chamada indústria de fundo de quintal fornece~ em 
países de tecnologia de pOnta, produtos que o mercado 
local absorve com apreciáveis beneficies,· encontrados 
em grandes magazines, em supermercados e em peque
nas lojas especializadas. 

Quando o artesão consegue projetar a su'a obra ao 
nível do produto industrial sai da área da chamada eco
nomia paralela, subterrânea .ou iilvisíVd aos que não 
querem ver, economia que faz cir-cular valores de escala 
crescente, retirando a moeda estrangeira de condição de 
aviltada mercadoria do cânibio negro para a disputa do 
mercado paralelo. 

O Brasil jã participa, deSde a década paSsada, desSe 
ramo ~do artesanato industrializado, fabricando veículos 
especiais, também denominados "fora de série", em pe
quenas indústrias estabelecidas no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, reunidas na .. Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Veículos Especiais", sediada no Rio de 
Janeir~. -

O mercado interno absorve o poroduto que também 
figura na pauta da exportação para os Esta.dos Unidos e 
países outros, sendo exibidos novos modelos a cada 
.. SaJão de Automóvel". 

Esse produto do artesanato industrializado, todavia, 
pelas ·suas peculiaridades, não deve ser tratado, a nível 
de imposição fiscal, como se saído da linha de monta
gem de uma indústria de grande porte. 

Por que não estabelecer para a indústria de veículos 
especiais a aUquota qu~ incide sobre componentes, que 
varia de 5 (cinco) a 12 (doze) por cento, em lugar daque
la incidente sobre veículos de à.ço produzido!> em linha 
de montagem, que varia de 28 (vinte e oitO} a 32 (trinta e 
dois) por cento, se movidos a álcool ou a gasolina? 
Ponha-se em relevo a circunstância de sereill 80% (oiten
ta por cento) do custo final dos .veículos especiais repre
sentados por componentes mecânicos ·adquiridos às 
grandes montadoras. 

Não se pretende que se conceda incentivo fiscal a esse 
grupO de indústrias. O que se objetivã. é a concessão de 
um tratamento equitativo, que possibilite um pagamen~ 
to a menor, não com o intuitci de possibilitar maicires lu
cros, mais o de incentivar o apar<;cimento de outras in-
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dústrias do ramo, que também concorrem no mercado 
externo. Elas proporcinarão mais impostos, mais em
prl:gos e, pela concorrência, produtos cada vez meliio-
res. 

o·--ãrteSãiiãtO de aiB:uns países que têm n<? turismo 
unla das suãs grandes fOntes de divisaS permite ao viá
jante levar consigo alguma coisa além da lembrança dos 
seus monumei1t0s, do seu pitorescO, das suas paisagens. 
O produto desse a"rtesã.nato, que bem utiliza a máquina~ 
é objeto de permanente admiraçãO. 

Sobre esse assunto, apoio permanente ao artesanato, 
nos pronunciaremos oportunamente. Hoje, entretanto, 

_o nosSo ProPósito é fazer um apelo ao Dr. Francisco 
Dornelles e ao Dr. Roberto Gusmão, ilustres Ministros 

-da Faienda e da Indústria e do Comércio, para que exa-
minem, com a premência possível, o apelo dos fabrican
tes de veículos especiais, que aqui transmito, para que 
sejam reduzidas as elevadas aliquotas que incidem sobre 
o seu·pro-duto, medida que atenderá ao interesse do con
surriidor nacional, do mercado externo, do mercado de 
trãbiilho e aos cofres públicos. 

Eia o que tinha a dize!, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con
cedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Rai
mundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. },>residente, Srs. Sena
dores: 

A -c-omuriídade católica do Amazonas está em festa 
pela posse, ocorrida ontem, do quarto Arcebispo Me
troPolitano de Manaus, Dom Clovis Frainer, ·a· quein 
cabe. como novo Pastor, a tarefa de conduzir aquele 
grande rebanho de almas pelas sendas luminoSas d3. Fé e 
da vivência--religiosa. 

-Gaúcho de_ nascimento, DOm Clovis Fi-aíilc!r 
ordenou-se sacerdote integrando a Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos, tendo realizado os cursos de Fi
losofia, Teologia, Teologia Dogmática, Sagrada Escri
tura e Teologici Bíblica, doutorando~se em TeolOgia pela 
PontifíCia Universidade Católica de Porto Alegre. - -

Em 1978 foi Sagrado Bispo, havendo, antCs da sa
gração, exercido o Magistério, como Professor da Sa~ 
grada Escritura, e des_empenhado as funções de Superior 
Provincial, em Caxias do St.il: Conselheiro Gerai para a 
Arriérica Latin:l, em Roma; Coordeflador Pastoral na 
Diocese de CaçaQor; Coordenador Pastoral na Paróquia 
de Fátima, Campo Grande; Secretário Provincial e, fi
nalmente, Professor de Sagrada Escritura no Instituto 
de Teologia em Campo Grande. 

Depois da Sagração, foi Bispo 'DioCesano de Coxim, 
desde mil novecentos e setenta e Oito, tendo comandado 
um programa semanal de rádio, na Rádio Vale de Ta
guai, com a transmissão ~ominical da Santa Missa. 

Autor do livro "História de Deus em nossa História", 
Dom CJoviS Frainer tem como-lema pastoral o dístico: 
Evangelizare misit me (O Senhor me enviou a evangeli
zar), o que bem traduz e retrata a sua formação autênti
ca de Pastor, consciente de que o seu dever mãiof é em
punhar com elevação, remincia e abnegação, o Cajado 
do Senhor, para o mister de bem dirigir o rebanho que 
há de segu-ir- docilinente os seuS passos, certamente 
orientado pela grandeza dos seus eXeiilplos e pela sa
piência dos seus ensinamentos, inspirados, todos eles, 
nâs verdades maiores do Evangelho de Jesus, bússola es
telar qu-e àeu nova destinação ao caminhar humano, a 
partir do sublime sacrifício indelével do Gólgota. 

Dai, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Q regozijo e o júbilo 
_da família católica manaura, que ainda agora entoa loas 
e hosanas, pedÍndo a Deus ilumine a mente e o coração 
de Dom Clovis F.rainer, para que ele possa desenvolver 
o seu trabalho apostólico com a indiSpensável proteção 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao agasalho do Manto de 
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Maria Sant_íssima, dando prosseguimento à maravilhosa 
obra de evangelização dos seus antecessores~ cer-cado 
Pelo- carinho, pela fraternidade e pelo amor filial do 
povo amazonense. _ 

---que Deus ab~nçoe a))Oill_ Cl~?.~i~ Fniine"r para a 
i?;lóría -do Seu SaOto -Nome e -parã: o engrandecimento 
cada vez maíor da Sua Igreja, especialmente no Amazo
nas, onde a fé cã"tólica simboliza a fonte maior _dãs ncis
sas tradições e da nosSa formação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os 
Srs. Senadores Itamar Franco, Jorge Kalume e Alexan
dre Costa encaminharam à Mesa requerimentos de in
formações. 

Nos termos do inciso VI do art. 239 do RêgiinentO ln
terno, os requerimentos serão examinados pela Presidên
cia. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Nada 
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária ae amanhã a SCg-uinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

REQUERIMENTO No_ JS, DE 1985 

Votação, em turno ú.nico, do Requerimento n"' IS, de 
1985, de autoria do Senador Huffiberto Lucena, solici~ 
tando a constituição de Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a investigar os fatos que colocaram em 
risco o controle acionário, pela União, da Companhia 
Vale do Rio Doce._ 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 37/85, 
dos Senadores Roberto Campos e José Ignácio Ferreira, 
de adiamento de votação para o dia 18 de,abril de 1985.) 

-2-

. REQUERIMENTO No 57, DE 1985 

Yotação, em turno único, do Requerimento n"' 57, de 
1985, de autoria dos Uderes Gastão Mí11ler e Moacyr 
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento _Interno, urgência para o Ofício S/2, de 1985, do 
Governador do Estado do R1o Grande do Norte, solici
tando autorização do Senado Federal para rcillizar ope
ração de crédito externo no valor de cinqUenta milhões 
de dól<;1res. 

-3-

REQUERIMENTO No 58, DE 1985 

Votação, em turno único_, do Requerimento nl' 58, de 
1985, de autoria dos Líderes Gastão Muller e Moacyr 
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi
me_nto Interno, urgênçia p3.ra o Ofício n"' Sf8, de 1985, 
através do qual o Prefeito Municipal de Anâpolis (GO) 
solici~a autorização do Senado para que aquela prefeitu
·ra possa realizar operação de empréstimo externo nova
lor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil 
dólares). 

~4-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 26, DE 1979 

Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 26, de 1979, de_ autoria do Senador Orestes 
Quércia, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Con
solidação_ das_ Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Comis
sõ~ 

-de Constituição e Justiça, pela Constítucionalidade 
e Juridic,idade; e 

-de Legislação Social, favOráveL 
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-5-

PROJETO DE LEI SENADO No 2, DE 1980 

Votação, em prímeiró turrio, do Projêtõ de Lei do Se~ 
nado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu~ 
cena, que dispõe sobre a escola e a nomeação do!! diri~ 
gentes das Fundaçõ_es de Ensirio" Superior, tendo 

PARECERES, sob n9s 747 e748, de 1981, da Comis~-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido, ~m separado, do Sena~ 
dor Moacyr Dalla; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18, DE 1980 

Votação, em primeiro tú.rrio (apre~iação prelimiti.ar da 
c,onstitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen~ 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18 .. de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Fran'co, que dispõe sobre 
aposentadoria especial do músico te.ndo 

PARECERES, sob n•_ 1.032, de 1980, ·e n' 415, de 
I 984, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, J9 PronundameDio:- pela 
inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexame soli
citado em Plenário)..:.... rãtificando seu parecer anteri~r. 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 320, DE 1980 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 1980, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9 
6.815, dê 19 de agosto de 1980, qUe define a situação jurí
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 

·de lmigni.ção e dá outras providências, tendo 
PARECER, sob n9 LI44, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Está 
encerrada a sessão. 

( Le~'anta-se a sessão às I 7 horaS e 45 minutós.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO.SJJ,. 
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 29-3-<SS E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO Ol!ADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE,. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurSo.)- sr. Presidente, 
Srs_ Senadores: 

O Nordeste tem sido·, através dos tempos e dos gover~ 
nos, uma região marcada pela seca e seus satélites físicos 
e morais, que transforma-m a vida dos seus habitantes em 
uma autêntica odisséici, digna da pena de um outro H e~ 
ródoto. 

Nas páginas épicas de. "Os Sertões", Euclides da Cu~ 
nha timbrou uma frase que, de tanto dita e redita, assu
miu foros de uma legenda biológica ~de um concei_to ét
nico ...... 0 sertanejo é antes de tu;do um forte". A presenç~ 
do sertanejo e nordestino na geografia e na etnia brasih~i~ 
ras constitui.Uma força :rhalor da integração e da unidade 
nacional. 

Alceu Amoroso Lima, saUdando esse grande nordesti~ 
no.quefoi José Américo de Almeida, quando de seu in
gresso na Academia Brasileira de _Lç:.tras, fez este concei
to de alta· teor sociológico.:- •"Tomando o povo brasileiro 
em bloco, o carãtcr dº-Mrdestino é o cimento do IJOSSO 

humanismo coletivo." · 
No Nordeste se plasmou e consolidou a emancipação 

nacional e ali se fincou o rifartõ niafóf da·no·ssa ·existên
cia como povo.-Aii se temperaram o caráter, a fibra e a 
coragem de nossa gente na defesa do território pátrio 
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contra as agressões estrangeiras, notada~ente as inva~ 
sões holandesas, Berçp de heróis do passado, terreno fér
til dos grandes movimentos insurrecionais para a defi~ 
nição do nosso perfil histórico, o Nordeste está sempre 
na v·anguarda das co_nquistas libertárias e democráticas. 

- NeSte século, a Revolução de 30 foi, inequivocamente, 
o instante solar mais luminoso do irredentismo de um 

-povo. Ela teve seus heróis e mártires, simbolizados no 
vulto leg"endário de_.[Qão Pessoa, nordestino bravo, discí~ 
pulo de Epitácio e RuÇtodos pró~homens do-NOFdeSre~ -
este último mestre eterno de civismo e DíreíiO, caV-aleiro 
andante da democracia, nossa· mais alta inteligência e 
cultura em todos os tempos. A Revolução de 30 teve ain~ 
da o seu lado cerebtal e intelectivo, seus lutadores de 
pena -e- e·spada e criou um estilo, uma epopéia e uma 
consciênCia- dentro das Letr.as nacionais. 

Lemos, em algum lugar, e transcrevemos aqui um ~:a~ 
mentário que destaca a liderança dos riordestinos no mo
vime!l_to intelectJ,~al que deu suporte sociológico e ideoló~ 
gico, politico e cultural à Revolução de :30. O romance de 
30 está intimamente ligado à vitória da Revolução de 30; 
o ciclo do tenentismo, o ciclo tenentista, suas preocu~ 
pações -nacionalistas eanti-imperialistas; houve a preo~ 
cupação de se escrever~ na língua falada do povo, pelo 
camponês e pelo-operário que despontavã nas capitais ao 
sopro do a~vento do proletariado bra"Süeiro nascente, 
que começou corn "A Bagaceira", de José Américo, es~ 
critor e político. 

A Revolução de 30 trazia em seti bojo tOda uma série 
de Ldéias novas, realmente revolucionárias e se ela não 
cuinpriu seu programa anti~imperialistci, nein por isso 
deixou de influir sobre os escritores e o povo. A própria 
revo)!:lçào s9freu as inQuências _9as idéias igualitárias que 
vieram f!O bojo da Revolução Socjalista de 1917, aconte
diTierLtO·q=ue marcOu -tódã-cl".iiteratura uiúv-efSal: _Domin~ 
gÓs Olímpia, Racquel de Queiroz, José AméiíCo,- roman~ 
dsta da seca, GracilianO Ramos, José Lins do Rego, ior~ 
ge Amado - 1930 produziu, além de uma revolução, 
timá_lltera_t_ura .profundãmente··maicada por.óbras que 
enfoca111 preo-cupações, menos de ordem estética do que 
de natureza social - José Lins dO Rego, com seu vasto 
painel da decadência e transformação da zona caTnaviei~ 
ra; José Américo, com o seu quadro de contrastes entre o 
sertão e O litoral; Raquel de Queiioz, com o-tema da seca 
retomado em dimensões profundam"ente sociais; Grací~ 
lia no Ramos, com a_ dissecação das relações sociaís no 
_mundÔ -rurai;.Jorie amado, com sua epopéhi. do cacau e 
a temátiCa dos escritores de esquerda, de- ciu-em recebeu 
notória tnfluêncía. ComO -se vê, todos os escritores, e_xa
ta·nlente todos, sem exceção, homens do Nordeste.· 

_Há um·a Obra famosa de um dos maiores escritores e 
cientistas brasileiros, o Professor Silva Melo, em que fo~ 

· · caliza o .valor biológico e a· grandeza moral do homem 
nascido no clima equatorial, chegando a afirmar que o 
homem tropical foi o verdadeiro criador_ da Humanida~ 
de .. Nesse Jivro intitulado. "A Superioridade __ d_o Homem 
Tropical'', à página 434, Editora Civilização Brasileira, 
Silva .Melo retrata, nessa obra monumental, em brilhan~ 
te e exaustiva demonstração, a superioridade do homem 
tropical e nos leVa a uma reorientação dos nossos- Cs~ 

forças no sentido da reabilitação do ser hutTiano pai- ex
celência, o homem moreno, que nasceu e habita os trópi~ 
.cos, e de uma reavaliação .dQ quanto a civilização tem 
perturbado a nossa vida mas, também, do patrimônio de 
forrriação essenciidmente tropical, que se conserva quase 
invariável no fundo de cada um de nós. 

Não vamos nos alongar em considerações múltiplas, 
que Poderíamos enumerar neste _terreno, até porque o 
que nos leva a esse registro é um profundo seintirrlentode 
revolta e protesto de contestação e repulsa às levianas, 
insensatas_ e bárbaras declarações contidas no Boletim 
lhTõ"rinativo do Estado do Paraná, de n9 5, _effi que se lê a 
agressiva, insultosa e grosseira afirmativa do Sr. Klus 
M~gno Gemer, Secretário da Agrícultura-dOParaná, de 
qut:. 
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"O Nordeste já é uma espécie de gueto, onde vi~ 
vem hoje mais de 30 milhões de pessoas praticamen
te inúteis para o resto do País. Se houvesse uma ca
tástrofe, Ç>U epidemia, que matasse metade da popu
lação nordestina, provavelmente não sentiríamos a 
IDÍnlnii falta, porque essa parcela da população não 
trabalha para nenhum setor industrial ou pouco 
contribuí." 

Srs. Senadores: se isto estivesse escrito no livrQ. "Mi
nh<J. Ll~Ja:~ ... d~-Hitler. ou..estivesse indexado nas obras de 
Goebbels, nazistas e genocidas Que envergonharam a 
condição humana, seria de estarrecer, quanto mais tendo 
sido escrita por um brasileiro que, certamente, se tivesse 
tido poder na Alemanha nazista, poderia ter estado· 
como algoz e magarefe nos campos de Dachau e em ou
tras tantas chacinas e hecatombes que tisnaram de negro 
as páginas da História da Humanidade. O que seria do 
povo de Israel, da gloriosa nação judaica se outros escri~ 
bas dessa estirpe por lá existiSsem? 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muita.sa~ 
tisfação, o aparte do eminente c_olega, Senador Milton 
Cabral. 

O Sr. Milton Cabral - Apesar do desmentido que 
saiu na imprensa, inclusive do próprio auto i' desta frase, 
tenho infOrffi~açOes· de que, mi realidade, ele pellsa exata
mente dessa maneira. Esse Secretário da Agricultura do 
Estado do __ Paraná, segundo pessoas que o conhecem1 

pessoas essas que me deram essa informãção, tem passa~ 
do por um processo de evolução ideológica muito curio~ 
sa: era um extremado nazista, no passado e, hoje, um ex~ 
tremado socialista. Então, -ele conseguiu fazer uma sim~ 
biose do naZismo com a extrema esquerda e o resultado 
disso é um indivíduo que produz tese dessa natureza. 

O SR. MOACYR DUARTE - Obrigado. pela inter~ 
vençào de V. Ex', nobre Senador Milton Cabral. Certa~ 
mente; o Sr. K-laus Gerner se encontra naquele dilema 
shakespeariano de ser ou não ser; certamente o· Secre~ 
táriQ da Agricultura do Estado do Paraná se encoritra 
naquele conflito de consciência entre as duas doutrinas: 
a que abraçara anteriormente e aquela a que pretende 
aderir na hora presente. · 

O "Sr. JoiO Lobo - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR.:_MOACYR DUARTE- Ouço, com prazer; o 
aparte dO eminente Senador João L0-bo. 

O Sr. Joio Lobo - Nobre Senador Moacyr Duarte, 
quero, evidentemente, como nordestino, como brasileiro 
e como pessoa humana, solidarizar~me com V. Ex' nesse 
repúdio que deve ser de todo o Brasil, da atitude ri:J.ental 
do Secretário de Agricultura' do Estado do Paranâ. Já 
tive Ocasião de falar sobre esse assunto. Mas tive tam~ 
bém, em outra ocasião, a oportunidade de mostrar que 
·IssO- é unl den·orriillador comum, é quase que .um sub~ 
consciente dos homens, da tecnocracia do Centro~Sul 
deste País. O Nordeste é sempre marginalizado e preteri
do, a tal ponto que se cristaliza no subconsciente desses 
homens um conceito como esse, expedido pelo Secre
tário de Agricultura. Mas eu não podia também deixar 
de faze·r· a·reparO que querõ fiZer nesse momento e peço 
desculpas ao nobre orador. V. Ex' quase que comete o 
mesmo pecado que estamos condenando no espírito e na 
consciência· desses maus brasileiros, que acham que o 
Nordeste não vale a pena. V. Ex' exalta o homem nor~ 
destino como um forte, exalta o homem tropical como 
superior aos outros, quase que Y. Ex~ me espanta fazen~ 
do a pregação do arianismo inverso: a do ariano cabo~ 
elo. V. Ex' está também fazendo apologia do homem 
moreno, do homem tropical, como se ele pudesse ser su~ 
perior ao homem branco, ao homem louro, ou ao ho
ni.em comum do resto deste território brasileiro. Acho 
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que são os mesmos tipos de enfoque que levam o Secre-
tãrio da Agricultura do Paraná a expedir um conceito 
tão odioso CÇ)mo·aquele. De forma que eu me solidarizo 
com V. Ex• quando repudia essa conceituação do secre
tário ou de outros maus brasileiros, que acham que nós, 
os irmãos nordestinos, somos ínúteis e não valemõS nem 
a pena de figurar no mapa do Brasil, que não temos con
éorrido em nada. Mas também não posso exaltar a tal 
ponto o homem nordestino, o homem moreno para 
sobrepô-lo ao gaúcho, ao paranaen~e ou aos louros de 
Santa Catarina. Era esse o aparte que gostaria de dar a 
V. Ex' 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço a inter
venção do nobre Senador João Lobo. 

S. Ex• apenas labora num equívoco qua.ndo me atribui 
a exaltação do homem denominado dos trópicos, o ho
mem do Equador. Essa conceituação não é minha, é a de 
um conhecido professor e renomado etnólogo, que é o 
Professor Silva Mello. 

O Sr. João Lobo - Nem por isso deixa de ser uma 
· conceituação odiosa, como a que foi feita na. "Minha 

Luta" de Hitler, pelo homem ariano. 

O SR. MOACYR DUARTE- Limitei-me apenas a 
registrar o pensamento do Professor Silva Mello quan
do, no seu livro "A Superioridade do Homem Tropical", 
exalta o valor biológiCo e a grandeZã morã.l do homem 
nascido no clima equatorial. Os conceitos não são ffiéUS, 
foram apenas registrados. Mas, Sr. Presidente, respon
dendo a essa objurgatórla do Seci-etârio K!alls Magno 
Gemer, o faço com a leitura e transcrição de urna das pá
ginas mais belas e candentes, pelo seu estilo e a carga de 
verdades irrefutáveis que encerra, páginas de extraordi
nária grandeza, coragem e erudição, escritas pelo culto e 
talentoso Professor Mário Moacyr Porto, da Universi
dade Federal do Rio Grande do Norte. Esse artigo anto
lógico foi publicado no jornal Tribuna do Norte, de pro
priedade do Ministro AluiÚo Alves, e o incorporO ao 
meu pronunciamento, numa homeriagem ao autor e num 
desagravo ao povo nordestino. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a 
campainha.) 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente~ faria 
um apelo à cÓnhecida generosidade e liberalidade de V. 
Ex• para que, mesmo contribuindo para arranhar um 
pouco o Regimento, V. Ex• me permitisse ma,is cinco mi
nutos para que procedesse à leitura deste artigo, que há 
de interessar, pelo seu conteúdo, ao Plenário desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• será 
atendido. 

O SR. MOACYR DUARTE :..... Obrigado. 

"O Nordeste é uma região onde o povo pobre 
empresta dinheiro a rico~ 

Trabalha para os outros, sustenta com a sua mi~ 
s~ria a crescente prosperidade do chamdo Suf Mara
viuia. Verdade meridiana, comprovada à luz dos 
n6meros, das estatistícas;- do -saOído e consabido .. 
Mas como a versão é muit.;> mais credível do que os 
fatos, ganhou foro de verdade irreplicável que so
mos uma terra de gente jnepta, parasitária, que vive 
da assistência caridosa dos nossos iimãos do Sul. 
Tenho em mãos o n9 5, do Boletim Informativo· do 
Estado do Paraná, de nom~ "Divulgação", que con
tra a nossa terra e a nossa · gente arremete Com 
-impiedade e desprezo:" 

Transcreve o teor do Boletim que já foi lido por mim 
desta tribuna. 

"Observe-se que se trata de uma objurgatória 
publicada em um boletim oficial, uma folha infor
mativa do Estado do Paraná, que se presume refie-
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tiro pririiúimento das autoridades daquela próspera 
Unidade da Federação. Para o resto do Pais, não 
passamos de uma Biafra sem remédio, de um trecho 
da Etiópia, -destinado a sugar a economia nacional, 
até que uma calamidade ou epidemia livre a pátria 
amada de, pelo menos, metade da sua população de 
parasitas. A notícia contêm uma ·verdade-e ao mes
mo tempo uma m;ntira. A verdade é que nós va
mos cada vez pior, cada vez mais pobres. Como diz 
o "Boletim", do Governo do Paraná, hoje. somos 
uma espécie de "GUETO" miserável, que ainda 
sobr.evive de teimoso: Bast!l dizer que , segundo a 
alarmante denúncia de famosos nutricionistas, o 
nordestino, de tanto passar fome, está diminuindo 
de tamanho, transformando-se em uma etnia de na
nicas, de débeis mentais. Se uma calamidade ou 
epidemia não dizimar, pelo menos, a metade dessa 
multidão de famintos, como vislumbra o boletim 
-.'Divulgação", o restante do povo brasileiro, de 
tanto "repartir o pão" vai sofrer a fase das vacas 
inagras, pois, como dizem os judeus, quem dà aos 
pobres e errip-re_sta ... adeus. Esta é a verdade. Agora 
vamos à mentira. Armou-se contra o Nordeste uma 
.política de sistemática espoliação, de roubo à mão 

_ desarmada~ de esbulho cruel e sistemátiCo ôe sua 
economia, que deu no que deu. A mentira maior 
consiste em atribuir às secas periódicas a causa do 
nosso pauperismo, a explicação da nossa crescente 
miséria, quando o certo é que a parte do Nordeste 
efetivamente assolada pelas secas não vai além de 
um décimo da região. Basta dizer que os habitantes 
da Zona da Mata, onde chove muito, são piores nu
tridos e, consequifentemente, mais doentes, que a 
população sertaneja. As populações ribeirinhas do 
São Francisco vivem em péssimas condições, em es
tado de pobreza talvez pior que a gente do Seridó, 
zona duramente atingida pelas estiagens. Quem 
quiser saber dessas coisas pelo miúdo convém ler 
"As Alternativas do Nordeste", de Manoel Correia 
de Andrade, renomado técnico da SUDENE. E 
quem não sabe que as reservas d'ãgu'a dos nossos 
açudes, barragens e subsolo dão de sobra para aten
der as necessidades da nossa população, que não 
preCisa, a rigor, de inverno, mas apenas do aprovei
tamento racional das suaS r~servas hídricas? 
Acrescente-se: aproveitamento racional da água e 
justa utilização da terra. O Banco Mundial, inteira
mente insuspeito como· agente do socialismo inter
·nacional, em çl,ocumento e_ncomendado pela SUM 
DENE, recomenda a implantação de uma reforma 
agrária para a redistribuição de 70% das terras agrí
colas, correspondentes a áreas não utilizadas ou 
sub-utilizadas. Mas será mesmo que a nossa gente 
~onstitui um peso morto na econoritia do País; uma 
multidão de famintos inúteis, que um cataclisma ou 
epidemia, se os dizimasse, em nada afetaria o resto 
do Brasil, como publicou o Boletim Informativo do 

. Governo do Paraná? Vamos examinar a denúncia à 
luz dos fatos, dos números, das estatísticas." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a 
campainha.) - V. Ex• começou falando como Líder, 
usando o horário que é destinado pelo Regimento I nter
no à_ Ordeffi--doDia·: V. Ex• já excedeu aquel~einpo, a 
Presidêncía jâ concedeu a V. Ex• ffi8.is cinco minUtOs
para a leitura. Nós já eStamos- quase às 16 horas e a Or
dem do Dia não foi ainda Uda, aiscutida e deliberada. 
De modo que peço a V. Ex• considere como lido ores
tante desse artigo, a fim de que· possamos continuar com 
o fluxo normal da sessão. 

O-SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, a ad
''Crtêncla--de V. Ex• é por demaiS-oportuna. Reconheço, 
também, que já extrapolei de há muito o tempo que me 
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foi concedido pela -benevolência de V. Ex• mas solicito, 
Sr. Presidente, apenas mãis três minutos, porque assim 
concluirei a leitura deste documento, não interrompendo 
as suas conclusões: 

"O Nordeste exporta mais do que importa. O 
Rio Grande do N arte, por exemplo, no último qüin
qiiênio~ apesar da calamidade da seca, exportou, to
dos os anos, mercadorias que deram ao país dezenas 
de milhões de dólares, e importou, em cada ano do 
perÍodo, menos de um milhão. O saldo foi todo para 
favorecer a economia dos estados sulinos e aliviar a 
dívida do Brasil. A política do pobre dar dinheiro a 
rico. 

Produzimos mais petróleo do que consumimos. 
O centralismo espoliador, a partilha tributária ado
tada não tem servido senão para sangrar a nossa 
economia em favor dos estados ricos. be acordo 
com dados levantados pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Câmara dos Deputados, que, na le
gislação passada, examinou a situação da SUDEM 
NE, desde 1967, o Nordeste vinha perdendo, anual~ 
mente,· em beneficio dos Estados do Sude'ste e do 
Sul, somente através do ICM, 42% de suas receitas 
próprias (A Sudene e sua atuação, relatório e conM 
clusão da C.P.!., Brasília, 1979, p 32.) E. corno diz o 
Deputado Fernando Coelho, ·~~ expressivo que, 
contando com um terço da população brasileira, a 
região recebe do ICM, que é imposto sobre o consu
mo, mais Fundo de Participação, apenas cerca de 

~ 12% do total arrecadado no país. No ano de 1980, 
enquanto os nove Estados do Nordeste tiveram uma 
participação de apenas 11,64% da arrecadação total 
do ICM, São Paulo atingiu, isoladamente, 42,03% e 
o Sudeste 63,92%. (Relatório da C.P.!., p. 53)". (! 
preciso comentar? 

Quanto à política creditícia do governo central 
nem é bom falar. Acrescente-se que a estrutura do 
mercado de capitais tem servido para transferir para 
a bolsa de valores do Centro-S~! a nossa minguada 
poupança. Poderíamos ir muito longe_, pois a via· 
crucis da secular espoliação do Nordeste ~matéria 
para um libelo acusatório _por crime continuado de 

_ assalto e genocídio. ~ematando, parece-nos que se 
faz urgente um . trabalho de conscientização do po
vo, de esclarecimento do que efetivamente represen
tamos na economia do país, para que as nossas rei· 
vindiçações se façam na veemente linguagem do 
protesto e não maís no tom súplice de humilhados 
pedintes. As universidades do N ardeste têm um in
declinável compromisso para com a nossa gente, o 
dever imperioso de- se constituírem um instrumento 
do seu desenvolvimento. A elas cabe o histórico pa
pel de formar, através dos seus professores mais es
clarecidos e estudantes mais descompromissados, 
um movimento de opinião pública, à semelhança do 
que se fez, recentemente, em torno do objetivo "Di
retas Já". Quixotismo? Utopia? Vamos pagar pra 
~er. Ninguêm ouve a quem pede de joelhos, não vai 
longe qu~m pedincha de rasto. Cervantes, escar
mentado com as vitóri.ãs dos sarracenos contra os 
cruzados, diz que quando os infiéis são mais nume
rosos do que os cristãos, até Deus fica ao lados dos 
infi._éis. Não vamos, então, esperar que uma calami
dade-ou epidemia dizime a metade restante da nossa 
gente, uma vez que a·printeirajá se'foi no holocaus
to da mortalidade infantil, no drama das "vidas se
cas" dos retirantes, na diâspora desalmada dos 
"paus de arara", na camorra dos que faturam gros
so .com a fome dos seus ir'mãos." 

Sr. Presidente, muito obrigado a V. Ex•pela paciência. 
(Muito bem!) 
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1985 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE; 

l.:Z.l - Mensagens do Senhor Presidente da Re
piíblica' 

N•s 84 e 85(85 (n'S 211 e 212(85, na origem) resti
tuindo alltógrafos de projetas de lei sancionados. 

N9s 86/85 (n9 213/85, na origem), deagrad6ciri1en
to de comunicação. 

1.2.2- Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n9 49 f.85, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carileiro, que introduz modifi
caçõeS na Consolidação das Leis do 'Trabalho, de 
modo a determinar que as cobranças judiciais de con
tribuições sindicais em atrasa se façam por "inteirnê-
dio da Justiça do Trabalho. 

Projeto de Resolução n9 2/85, que aprova o rela
tório, a conclusão e recomendação da Comissão Es~ 
pedal destinada a examinar e avaliar os fatos relacio~ 
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nados com aS denúncias do jornal ••o Estado de S. 
Paulo", sobre os acordos entre o Governo da Re
públíca Federativa do Brasil e a Polônia. 

Projetir de Resolução nt 3/85, de autoria do Sr. Se
nador Henrique Santillo, q"ue altera dispositivoS do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

1.2.3 -Requerimento 

Nt 59/85, de autoria 'do Sr. Senador_ Gastão 
MUller; solicitando não seja realizada sessão do Se-. 
nado no dia 4 do corrente, nem haja expediente em 
sua Secretaria. Aprovado. 

1.2.4. - Discursos do Expediente 

SENADORES NELSON CARNEIRO- COMO 
LíDER. JORGE KALUME. MOACYR DUARTE 
- COMO LIDER. LENOIR VARGAS, JUTAHY 
MAGALHXES,· NIVALDO MACHADO. 
VIRG!L/0 TÁVORA, MILTON CABRAL, MAR
CONDES GADELHA, JORGE KALUME, NEL
SON CARNEIRO E HENRIQUE SANTlLLO. 

1.2.5 -Leitura de projeto 

Projeto de Resolução n"9 4/85, de autoria do Sr. Se
nador Jorge Kalume que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

Jnexistênci~ de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

1.2. 7 - Designação da Ordem do Dia da pr6xima 
sessão. 

1.3.- ENCERRAMENTO 

2 ~·DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do..Sr. Humberto Lucena, pronUnciado na sessão 
de )9/4/85: Do Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na 
sessão de I•/4/85. 

3 - MESA DIRETORA: 

· 4- LIDERES E VkE:UDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 3ltt Sessão, -em 2 de abril de -1985 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência ao Sr. Martins Filho 

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente 
-Gabriel Hermes- Hélio Guelras-~Ãlexandre Costa 
- Álberto.Silva- Helvídiq NUnes·- VirgilioTávora 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Luce-
na- Marcondes Gadettul- Milton Cabral-:. AderbaJ· 

Jurema ~Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Gui,:; 
lherme Palmê"ira - Luiz Cavalcarite- Passos Pdrto -
Jutah):_ Magalhães-:-_ ~oào Çalm_on-:- Jósé Ignácio Fer

- reira- NeJSOil Carneiro -Itamar Franco- Fer'nando
Henri(Jue Cardoso:..... Henrique SantiiiO- Mauro Bor-
ges - Gastão MUller -- _R.obertQ Wypych - Lenoir 
Vargas - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

Q SR. ·PRE.SIDENTE (Martins Filho)- A lista de 
-presenç~ acusa o com_par~cirilénto de 33 SI'$. Senadores'. 
Hav~ndo nú!Dero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini~iamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário· vai pfoceder à leitura do expedien

te. 
· f: lido o seguinte 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor~Geral do Senado Federal 

NiSJO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES.DA SJLVA 

Diretor AdmirlisfrOfivo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diietor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESID.ENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
Nl' 84/85 (2 n j85, -na origem), de I~' do corrente, refe

rente ao projeto de Lei da Câmara n~' 163, de 1984 (nY 
!.913/83, na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei 
nl' l .284, de 28 de agosto çie 1973, que declarou o Mu
nicípio de Anápolis de interesse da Segurança Nacional. 
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.303, de !I' de 
abril de 1985.) 

N'í' 85/85 (2 12/85, na origem), ·cte 19 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 50, de 1983 (n~> 

4.3$1/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
do Colégio Agrícola _de Garanhuns,_po Estado de Per
nambuco. ,(Projeto que se transfoiiíúlii--na Lei n9 7.304, 
de 111 de abril de 1985.) 

De agradecimento de comunicação: 
N9 86/85 (n9 213/85, na origem) de 1~> do corrente, re-_ 

ferente às matérias c.anstantes das Mensagens PresidenM 
dais n~>"S 182, 197, 213, 214, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -0 Expedien
'te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~'· 

Secretário. 

É lido o seguinte __ 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 49, DE t985. 

"lnt'roduz modificações na Consolidação das Leis 
do Trabalho, de modo a determinar que as cobranças 
judiciais de contribuições sindicais em atraso, se 
façam por int~rmédio da Justiça do Trabalho." 

O Congresso Nacional de_creta: 
Art. 111 O art. 606 da Consolidação das Leis do Tra

balho passa a vigorar com as seguirites modiflc~çõ"es: 

. "Art. 606 Às entidades sindicais cabe, em caso 
de falta de pagamento da contribuição sindica!, p[.oM 
mover a respectiva cobrança judicial, mediante .ação 
executiva que se prOCessará perarité ã Justiçi- do 
Trabalho, nos termos do disposto nos arts. 876 e se
guintes desta Consolidação, valendo como título de 
dívida a certidão expedida pelas autoridades regiaM 
nais do Ministério do TrabalhO. 

§ 29 Para os fiO~ da-c06ranQajudicial d8 contriM 
buiçào sindical, são extensivos às entidades sindicais 
os privilégiõs da Fazenda Pública que não colidam 
com os desta Consolidação." 

DiÁRIO DO CONGRESSO NACTONAL (Seção li) Abril de 1985 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso. sob a •esponsabilidade da Mes_a do Senado Fedet:al 

ASSINATURAS 

Via SupefJki_e: 

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

- Art.- 2~> Esta léi eritrar'ã em vigOr na ·aata de sua. 
publicação. 

Art. 39 Re~ogamMse as disposiçõeS em cOntrário. 

Justificação 

A idéia, trazida à consideração da Casa em atendi
mento a reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores 
nas lndústrias_de_ Papel, Papelão e Co_rti~a de S. Gonçalo 
e Magé, consiste__em. alterar a legislação consolidada para 
determinar que a cobrança judicial de contribuições sin
dicaü se façam nã'o mais através da Justiça comum, 
como manda o art. 606, mas por intermédio ~a Justiça 
do· Trabalho. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1985.- Nelson Carnei
ro. 

LEGISLAÇÃO 
CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

..... - .......... : .............................. . 
ArL_606 Ãs entidades si(ldicais cabe, em caso de fal• 

ta de pagamento da contribuição sindical, promover a 
respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, 
valendq como título de dívida a certidão expedida pelas 
autoridades regionais do Ministério do Trabalho. 

§ 19 O Ministério do Trabalho baixarã as instruções 
regulando a expedição das certidões a que se refere o pre
sente artigo, das quais deverá constar a individualização 
do contribuinte, a indicação do débito. e a designação d'a 
entidade a favor, a qual é recolhida a importância da 
contribuição sindical, de acordo com o repectivo enquaM 
dramento sindical. 

§ -29 Para os fins de cobrança 'judicial ~a contri
buição sindical são extensivos às. entidades sindicais, 
com exceção do foro ·especial, oS privilégios da Fazenda 
Pública, para cohrança da dívida atiVa~ -

( Ãs ComisSões de Constituição e Justiça e deLe-
gislação SocÚ:z!.) --

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) _:.0 projeto 
lido será publicado e remetido.às comissões competen
tes. _ 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai.ser Hdo 
pelo Sr. I ~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N~> 2, DE 198S 

Aprova u Relatório, a Conclusão e Recomendaçiio 
da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar 
os fatoS relacionados com as denúncias do Jornal O 
Estado de S. Pa~lo, sobre os acordos entre o Governo 
da República Federativa do BraSil e a Polônia. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ]I' Ficam aprovados o Relatório, a Conclusão e 
Recomendação da Comissão Especial destinada a Exa
minar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias 

_ do Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o 
Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil e a Polônia. 

Art. 29 Sei-ãó enviados ao ~oder Executivo pa:ra as 
devidas medidas saneadoras todos os depoimentos e do
cumentos sobre a disputa entre o 'lAA e a Trading Costa 
Pinto e envolvimento da MAPA. 

Art. 39 _ A Mesa do Senado Federal mandará editar o 
Relatório,-a Conclusão e Recomendação, bem como os 
Ant:xos referentes ao mesmo. __ 

Árt. 4~> Esta Resolução ent;a em vigor na data de 
sut~ publicação. 

Sa!a.das Comissões, 22 de março de 1985. -Itamar 
Franco, Pn.:sidente - Virgílio Távora, Relator - Octá
vio Cardoso - J oào Calmon. 

RELATÓRIO 

Da Comissão Especial do Senado, destinada à 
examinar e av~Jiar os fatos relacionados com as de
núncias do Jornal O Estado de S. Paulo sobre os 
acordos entre o Governo da RepúbliCa Federal do 
Brasil e a Polônia. 

(~n~xo do Projeto de Resoluçã-o nl' 2, de 1985) 

RelatQr: Sinador Virgílio TávOra. 
L- A Comissão Especial do Senado destinada a avaM 

liar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
-Estado de S. PaulO sobre os acordos entre o Governo da 
R.epüb.Jie<i Federatlv~ do BrasÚ e a Polõnia se instafo~-a-
14-9-83. 
II- Seguindo-roteiro aproyado pelo plenário da mes

ma; foram, ouvidos os depoimentos das seguintes p6s-
soas, todos, anex.os a este Relatório: -

20~9.:S3- 17: !O horas - Dr. José Carlos Madeira 
Serrano. 

22-9-83-17:15 horaS- Einbaixador J. O. Meira 
Penna. 

26M9-83- 17:15 horas - Dr. Carlos Langoni (ex
Presidente do Ban~~ Central.) 
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27~9-83 ........ 17:25 horas- Dr: Âtvaro Leal. 
28-9-83- 17:40 horas -Senador Severo Gomes. 
29-9-83- 17:15 horás --Dr. Humberto Costa Pinto: 
3-l 0-83 ..:.... 17.:30 horas - Dr. João Arthur Pereira 

Mello (Diretor-Executivo da Assoe. 'Bras. Exp. CaCaU.) 
5-L0-83 -17:20 horas- Dr. Arthur GoldlusL _ 
7-10-83-9:20 horas- Ministro Rubens Barbosa. 
J 1-10-83-9:00 horas- Einbã.ixador José Botafogo 

Gonçalves.. 
ll-10-83"--- 17:15 horas- Dr. Eduardo Carvalho. 
13-10-83- 950 horas- Dr. Porthos Augusto de Li-

ma. 
14-10-83-9:15 ~oras -Dr. Etiseu Rezende. 
17-10-83-9:15 Uoras __ Cel. Confúcio Pamplona. 
17-10-83--:- 16:45 'horas- Comendador Jean Vejan, 
18-!0-83 -17:00 horas- Dr. OliveirOs Ferreira~ 
19-10-8_3 -9:00.horas- Dr. Arnus Markus. 
19-10-83--11:00 horas- Dr. Marcc:"lo Perrupato. 
24-10-83- 17:00 horas --Dr. Maurício Cohen. 
21-11-83- 17:00 horas- Dr. Flávio Péco"ra. 
22-11-83-10:15 horas- Ministro César Cals. 
23-11-83--9:10 horas- Dr. Shigeaki. Ueki. 
28-5-84 -IO:f5 horas -Dr. Carlos Viâcava. 
III - Dos_esclarecimentos por elas Prestados e dos de

bates havidos em seguida, foi possível - em resumo, só 
se referindo estas conclusões a caso_s pertinentes ao as
sunto ~onsiderado - se chegou a uma nitida compreen
são do assunto que, sem paixão, nem parti-pris; o Rela
tor procurará apresentar·a seguir: 

-Para que_ _se possa analisar o problerria do comércio 
Brasil-Polônia, da dívida desta para com o Brasil e as
st,tntos correlatas, é fundamental que se o_s coloque den
tro de seus parâmetros m'aiores que, serii sombra de dú~ 
vida, são as questões de comércio exterit?r c acordos bila~ 
terais. 
-O comércio internacionaf é fundaffiental pai-a paí

ses como o Brasil, não apenas por representar o único 
meio de nos permitir acesso permanente.a bens que não 
produzimos em nosso território mais sim tambêm por 
propiCiar a â.mpliação do m~rcado para u~ma série de 
produtos que aqui produzimos em escala que de muito 
supera a capacidade de absorção do mercado interno. 

-Sendo crescentes as nossas necessidades de impor
tação, segue-se que para atendê-las, convenientemente, é. 
fund~mental que cresçam também as nossas expor
tações. 

--Independentemente da justeza das medidas internas 
de promoção das exportações, o crescimento destas é 
função sobretudo da diversificação de mercaqos, enten
dida esta tanto como diversifica"Ção da palita -de produ
tos de exportação quanto como extensão do número de 
países com que comerciamos. 

-COmO conseqüência dfreta da div"ersifiCação_ da 
pauta de exportações- ou seja, da ampliação do núme
ro de produtos que exportamos -o Brasil intensifica o 
processo de competição cOm outros países exportadores 
tradicionaiS, tentando, é óbvio, obter parcela adicional 
dos mercados. 

-Necessitando ~competir, o Brasil. deve apresent~r 
condições-de_ preços, qualidade, etc., se não mais favorá~ 
veis, pelo menos idênticas às doS demais exportadores 
tradicionais. 

-Via de_ regra, o elemento decisivo na compC?tição 
para a exportação de produtos manufaturãdos tem sido 
o chamado "pacote financeiro", que, além das queStões 
de preço, prazo de entrega, etc., ..,...., engloba todo um es~ 
quema de financiamento das exportações, onde os pra
zos - tanto de carência quanto de amortização - e os 
juros representam fatores decisivos nas decisões dos im-
portadores. · 

-Por questões, inclusive, de normas que regulam o 
comércio entre nações- estabelecidas e controladas por 
órgãos como o GA 1T - o ·ofé'recimento -de varitagens 
especiais aos importadores não se da por condição geo
gráfica. E isto não o_corre por duas razões. A prirri.eira é 
que o País que for beneficiado poêfera fazer arbitragem e, 
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com isto, transformarMSe em reexportador. A segunda é 
que as nações discriiltinadas terão toda a condição de re
taliar o país que assim age. 

- Em função desses· aspectos, as coõ~ições_ especiais 
- ou subsídios, se preferirmos usar este temia - são 
sempre ddini"das em termos de produtos e válidas para 
qualquer impo'rtadOr de qualquer país. 

- Entretanto, por questões que vão desde a organi
zação do sistema econômico de cada país até a da dispo~ 
nibilidade de divisas conversíveis- problema crónico de 
países em desenvolvimento- é comum que, por acordos 
bilaterais ou mesmo regionais, se estabeleçam _entre 
r;taç?es C?Squemas especiais .~e financíamento. e de liqui
dação das operações comerciais. Vale dizer, estabelecem~ 
se convênios em moedas de conversibilidade limitada oU 
âinda de c~ptas gr?ficas, prevalecendo, ne.ste último ca:: 
so,-·a irltenção decJa~ada de equilíbrio na b_alan.ca comer
ciàl entre os países signatários_dos conv:ênio-s_- normal
mente bilaterá_is. Parª o caS9 de não haver equilíbrio, há 
Sempre o estabefecimento de condições especiais de pa
g_a!:"en~o_ d_o.saldo, condições esta~ que, costumeiramen
te, incluem o pagamento até mesmo em moedas de livre 
convetSíbi!idade. 

-No caso do comércio Brasil-Polônia, s~ r:emontar
mõs à própria década dos sessenta ou setenta, não é difí
cil verificar que, conforme nonna e diretrizes adotadas 
para com todos os países do leste europeu, o interesse 
Primeiro do Brasil era _o de expandir o mercado ·a~ ex.
po_~~Ução para _pr~dut~s tradiciOnais. 
--De fato, via de regra, os produtos_ que essas nações 

poderiam oferecer ao Brasil eram de pouca atratibilida_de 
para os importado_res brasileiros e limitados praticamen
te a ben-s de capjtal. 

- Por outro lado, representavam interessante_ merca
dO para OC-nS agrfc-OtãS produzidos no Brasil e já_contin
genciados.no âmbito internacional- posto que, de ordi
nário, os países do leste europeu não fazem parte dos 
principais acor~os de comn:-~it_ies - assi~ _como_ para 
pi\)dutOs manu(atliradoS, tf~diciçmais, d_e ap~rba con
corrência no mercado internacional. 
-A ampliação das nossas exportações para esses paí

ses representava, como representa ainda hoje, a possibili
dade de garantirmos o emprego nos setores tradicionais 
no_ Brasil, setores estes grandes absorvedores de mão-de~ 
obia de baixa .qua:lifii::aÇãO. 
~O desequilíbrio do comércio com estes p<iises a nos

s_o_ faVor não chegava a representar, a~sim, problema 
inai_s· sério, me~mo qu8.!J.d~ não saldado· a curto prazo, 
em ~face da sempre _presente perspectiva de conversão 
desses sáldos, a longo prazo, em pagamentos em moeda 
conversível. 

-Importa realçar, porém, devido a esses eSquemas e 
interesses, que o. Brasil exerceu, tr~dicionalmente, a 
função de financiador líquido de países d_o mundo socia
lista, inde"Pe"ndeilteillente·de seu gr~w de desenvolvimen-
to. - - · .- -

·..::_-Dada--à dímensãõ-giobal df:Sse -fin3.nciamento (~ 
que"-era inicialmente de peqUena ·monta- quer se visse 
Óa p~rspectíva de curto prazo, q~er como investimento 

·necessário à abertura de novos e amplos mercados -); 
. nuncã fof qui!stionada essa decisão política. Ao con-

trário, em sucessivos govefnos, foi Sempre objeto de re~ 
CQ~~ndações no sentido de sua contínua ampliação. 

- Do acerto genérico desta pôsição, evidência insofiS
mável foi o desenrolar dos acontecimentos no mercado 
inte_rnacional, após a primeira grande crise do·petróleo. 

-Além de suas_ i~plicações mais __ ger<iis, que São-de 
pleno conhecimento do Congresso Naçjonal e da opi
nião pública, a primeira crise do petróleo colocou em ex
cepcional evidência a questãO da importação e disponibi
lidade de bens e matérias-primas estratégicas, entre as 
quaiS o petróle,o. 

-Pelas-alterações que a crise do petróleo introduziu 
nas questões de canfiabilidade de forne"cjmento de ma
têrias esifatégic.i~ e 'de disponibilidãde de ~iviSas Con
versívCiS, que passáram a ser fundamentais para a sua 
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aquisição, ganharam novos rumos, não apenas os pró
prios processos de industrialização -experimentados por 
países como o Brasil, COJ!l-O também sofreu tremenda 
re6rien~,ção-o ~q_méreio intermidona1,jâ que Os princi~ 
pais expOrtadoreS de petróleo não pertenciam ao mundo 
dos países desenvolvidos, mas sim ao mundo dos países 
em desenvolvimento. 

~ A_ busca de prod~ção íillerna aumentou drastica
mente, da mesma forma que aumentou a busca por fon
tes _alternativas de suprimento dos principais bens estra
tégicos, com preferência para diversificação em -áreas 
que não exigissem o dispêndio em moedas fortes. 

-A Polónia, dentro do mundo do leste europeu, as~ 
sumiu assim para o Brasil posição de destaque como país 
de enorme potencial para a expansão do comércio. ·Já 
agora não apenas por representar um mercado para nos~ 
sos produtos tradici~nais de exportação. 

- Nesta altura dos acontecimentos, e em que pes(. 
ainda a própria agressividade da Cia. Vale do Rio Doce, 
disposta a bater todos os conCorrentes no 'mercado inter
nacional, o interesse ma:ior na expansão dó comércio 
com a Polônia se deu em função de representar aquele 
país alternatiVa estratégica fundameiltal no fornecimen~ 
to de enxofre e carv.ão, dois insumos importantíssimoS 
para o desenvolvimento de nossa indústria petroquímica 
- que visava substituir importações -e para a indús
tria sidhúriícit - que já se direci6nava para o decisivo 
esforço de conquiSta· ào mercado externo- de divisaS 
convúsívefS,- i)Ortai-lto. . . 

-Como já àquela épo_ca os acordos bilaterais entre o 
Brasil e a Polónia previam que o pagamento dos saldos 
comerciais--púdiã ser feito também em divisas conversí
veis, a expansão das nossas exportações para aquele país 
não tinha contra~recomendação. Só as teria se, hipotetí
cam:tnte, estivéssemos desviando pira aquele patS a ven~ 
da de bens que, alternativamente, tivéssemos chance de 
colocar em outros mercados com pagamento em moeda 
conversível~ o que não era o casO~ A despeito disso, em 
noVCffibro- de--1978, por proposta do Presidente do Banco 
Centrá!~ O Ministro da' Fazenda limíioÜ em US$ 500 mi
lhões o teta máximo dos saldos dos créditos poloneses. À 
mesma época, foi firnlado"também acordo entfe o Banco 
Central e o Handlobank para a concessão _de crédito 
para refinanciar ...:.. em ãtê 6Õ% - os saldos devedores 
ãf>reSéiitãdos trimestralmente na conta principal do clea
ring, mais o vãlor agregado das Notas Promissóriãs vin~ 
cendas em cada trimestre, 

- Cõrrio O Senado deVe estar bem ciente, os anos que 
se seguiram à primeira ciíse do petróleo- foram anos de' 

·.contração global do comérciO eXterior, quando todoS 
qv.~riam vender mas ninguém.podia comprar, à exceção 
dos exportadores de petróleo. Vale dizer, estávamos em 
situação de mercadO do comprador, exceção feita aos 
materiais estratégicos, Infelizmente, I_tão está O Brasil ar
rolado entre os forneéedores de material estratégico. 

- Dentro deste ~ontextt;), as decisões tomadas pelo 
Brasil desde aquela época até 1980, de ampliação do co
m~r~!o CÇlm~ ~ Polô!li'a, eram plenamt?nte justificâ.ver.S; 
como justificadas airida o são hoje, mesmo quando se 
têm em conta as dificuldades que aqu~Ie país enfrenta 
para saldar sua dívida p3ra conl' o Brasil. 

-Com efeito, se pensãnrtos que a alternativa de não 
terrriOS, em- T981, um saldo acumulado de USS 1,7 bi
lhãC?, dos_ qu~is us~ 800 milhões se referem ao período 
I974j7CJ, com ·a PÓlônia, "era, simplesmente, a não
ri:8.Iização d~ exportaçÕes neste valor, a grande pergunta 
que se pode fazer, para avaliar a corTeção da decisão to
mada àquela época~ serã sem dúvida a_ d.e se saber se era 
preferíVel nãO termOs iO.crementado as exportações de 
têxteí$, cacau, minério de ferrá, magnesita (e, êonseqüen
temente, não garantindo empregos no mercado interno 
produtivo ilo setor e talvez perdido o mercado polonês) 
ouse _melhor é te~mos o crédit_o _cqm a Polônia; qrie sefá 
saldado no futuro.~ rliãntidos,_ ainda., os empregos nos se-
toreS ,tradicionais no Brasil. 
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.:..... Raciocínio praticamente idênticO pode e-de~e fazer~ 
se para avaliar os dois empréstimos em_dinheito feitos_à 
Polônia; o primeiro dos quais destinado a ampliar a pro
dução poloriesa de carvão para exportá-lo para o Brasil 
-empréstimo _este de USS 172,5 ffiilhôes feito em 1975, 
dois anos após deflagrada a primeira crise do petróleo, 
carvão este que será necessário para não tÕrnar o nosso 
salto siderúrgico de exportações plenamente vulnerâvel a 
qualquer evento negativo no setor de carvão nos USA, e 
no segundo de USS 150 milhões, destinado à expansão 
de produção de enxofre, cuja importação é vital para a 
petroquímica brasileira. 

- t. óbvio que, em tese, poderfamos ter aplicado os 
US$ 322,5 milhões nO fina-nciamento de qualquer outro 
tipo de investimento no Brasil àquela época. Pod~ al
guém, no entanto, nominar qual o investimento que pro
piciasse a produção daqueles insumos indispensáveis e 
que teria sido prejudicada no Brasil por termos estendi
do tal empréstimo à Polônía? Mais ainda, sabendo-se 
que o fluxo de importações de enxofre e carvão da Polô
nla. além daquele montante já estabelecido no acordo, 
continuará por prazo ilimitado, como poderíamos dizer 
que tal investimentO -não tem, nãO teve ou mesmo não te
rã jus~ificativa? Em todo o t_raosçorrer dos trabalhos des
ta Cõinissão, e aqui quero deixar cpnsignado, não houve 
um só depoente, não houve um só menlbro da Cõfilissão 
que declinasse um investimento alternativo melhor. Não 
houve uma só pessoa que di::monstrasse ou que indicasse 
com alguma segurança a impossibilidade do Brasil obter, 
como acordados, as impOrtações de enxofre e carvão que 
buscava obter. Inexistiram também indicações de alter
nativas de suprimento dessas duas matérias-primas vitais 
cujo pagamento não se previsse eTetuável em divisas con
versiveís - em dól3r pã.rii ser mais preciso. E note-se 
q'ue, só de carvão, as ímportaçôes da Polônia, no perío:.. 
do, ascenderam acerca de USS 100 milhões e as de enxo
fre a USS 42,5 milhões. 

- Em linha auxiliar de raciocínio, para aqueles que 
"afirmam hoje", embora sç:m nenhum arium~to_pa~á
vel, teriam preferido conter nossas exportações para a 
Polônia. questão de suma importância foi a_ opção políti
ca de ação do Governo brasileiro, quando constatadas as 
dificuldades conjunturais. da Polô_nia. Conjunt_urais, sim, 
pois aqui não houve.quem esposasse tese de desruptura 
permanente do sistema econômico daquele país. Segun
do as críticas, o Goverilo teria sido des.atento, ingênuo 
ou mesmo incapaz, por não ter percebido a tempo a crise 
polonesa - apesar de para tanto ter sido alertado p~o 
seu Embaixador Meira Penria ._...:.e tãmbéin -pai" tei-~ meS
-mo quando dela tomou conhecimento - sido tímido, 
tanto nos seus esforços para cobrar·as dívidas vencidas· 
quanto para deter o flu.xo de exportação para aquele 
país. ---

- Ülõ dados estatísticos disponíveis nós mostram, eri
tretanto, que os fatoS forain exatamerite opostos aOs des
critos pelos críticos_ do governo. Na realidade, medidas 
acautelatórias foram tomadas, não apenas no sentidO de 
se conterem as exportações na exa'ta medida em que· a 
Polônia deixava de honrar, nos. prazos devidos, seus 
compromissos, mas sim t8mbém de promover a 
cobrança dos débit(is venci.dos. . _ 
-h preciso reconhecer que o _Bra~il agiu exat~ente 

da forma coffio agein os crf:ctores int_ernaciOnais_ ciue têm 
consciê'ncia da transitoriedade da crise econômica pOr 
que passa o mundo como um todo. A um só tempo, pro
curou_ conciliar esquemas: de cobrança de seus créditos
com a continuidade do comércio,-0 que In-teressa ã-am=--
bas as partes. Em se tratando, porém, de negócios emba
sados em transações comerciãis reSPã.ldadas ou depen~ 
dentes de organismos estatais e definidas em tratados en
tre os governos dos dois países, esta adaptação, ao con
trúrio do que ocorre com as exportações para outros paí
ses cuja cobertura se faz em moeda conversível, deu-se, 
afinal, com redução substancial de nossas- expofiaÇOes 
para a Polônia. 

-Ainda 'de aco::H.do cOm as estatísticas disponíveis, so
freram forte a contenção as exportações de têxteis, deri
vados de cacau, etc. o que fez COm qUe o total exportado, 
em 1982, para a Polônia (USS 174,9 milhões) se reduzisse 
a menos da metade das' 'exportações efetivadas para 
aquele mesmo país no ano anterior (U&S 560,5 milhões.) 

-Quanto à_s import~ções, continuaram estas a cres
cer, fato inclusive; que permitiu a iriVer.São--da -óalança 
comercial entre os dois países, bastando notar que as im
portações que, em 1980, não somavam mais de USS 67,3 
milhões, já em 1981 ascenderam para US$ 72,2 milhões e 
para US$ 108,8 milhões em 1982. Houve, pois, ação tem
pe~tiva das autoridades para adaptar o comércio com a 
Polôníu às novas condiçôes econômíe<i.s que afligiam 
aquele país. Manteve-se apenas o fluxo das exportações 
estratégicas para o Brasil e que se concentraram em em
presas estatais. 

- No que tange à suposta incobrabilidade_ das Notas 
Promissórias representativas da dívida polonesa para 
com o Brasil, é importante considerar o seguinte: 

-Em nenhum momento o governo da Polônia colo
cou em dúvida ou deixoU de reconhecer a dívida repre
sentada nas Nota.s Promissórias, o que pode ser bem 
atestado pelo simples fato de ter aquele País já feito, até 
em período bastante recente, resgate de algumas delas: 

-A cláusula constante do rodapé das Notas Promis
sórias em questão em nada prejudica a sua cobrabilida
de. Apenas representa atestado explícito de que o resgate 
das mesmas poderá dar-se, não apenas cOntra o paga~ 
inento em moeda conversível, mas sim também pelo 
aproveitamento de saldo credor que haja: ou que venha a 
haver na conta "dearing" em favor da Polônia. 

·-Ainda a este respeito, críticas fcirain feitas à forina 
· com que o Brasil co'nduziu as tratativas com a Polônia 

no sen.ti~o desta retomar o pagamento de suas dívidas. 
Como alternativas à ação de fato deflagrada pelo país, 
apontam oS críticos, e-ntretanto, como única opção, a 
·açâO no Clube de Paris, seguindo neste sentido a alterna
tiva adotada pelos países desenvolvidos. 
- - Á1poca o Brasil entendeu Serem mais cOnvenientes 

as n·egodações bilaterais, já que elas pareciam mais pro
missOr~s. Na prâticit, as esperanças das autoridades bra~ 
Sileiras foram co_nfirmadas apenas em parte. Isto porque 
o- Brasil, ao contrário dos países que inicialmente teta
raro negociar com a Polônia, Via-Clube de Paris, conse
guiu receber uma pequena parcela dos atrasados daquele 
pafs. Noti:-se que_ essa pequena parcela, por pequena ql:le 
seja, apfõxim-a-::-se-do p~incipal dos empréstimos finan~ei
ros relacionados com o enxofre e o carvão, segundO se 
Vérifica nos dados em anexo . .t possívél, e até provável 
mesmo, que nossos negociadores não tenham sido muito 
felizes em suas negociações. É possível, e até provável . 
mesmo, que Pudessem ter conseguido mais! Mas 
pergunta-se: Que alternativa prática teria estado aberta 
aos nossos negociadores? Ao longo de todos os trabalhos 
desta ,Comissão, não hoúve neilhum depoente, não hou-

. ve ninguém, ilisto incluindo~se os membros desta Casa, 
que nos informasse d~ um esquema alternativo que tenh8. 
sido utilizado por qualquer pais com m3is sucesso. 

- Mais recentemente, o Brasil juntou-se aos países 
desenvolvidos e iniciou negociações coletiVas com a Po
lônia. Porém o fez após esgotar as possibilidades que via 
de sucesso de sua linha anterior. Serâ, no entanto, esta li
nha atUal miís Van·tajosa?"Estr'anhamente. não vimos, de 
nenhUm -crítico, opiniões a respeito. Nós faÚ:mos Votos 
que sím, até porque confiamos na capãcidade de julga
mentOdaqueles .que diariamente se debruçam sobre esses 
problemas. 

-A este respeito, tema que foi niuito perCutido nesta 
ComiS:;ão To i ci da.possíVel falta de senso .de responsabili
dade com que estaria agindo, genericamente, o Governo 
brasileiro, de 1980 para câ, em todo esseaffaire Polónia 
e, mais particularmente; o pessoal dó Itã.marati, da CA
CEX, do BanGo Central e da SEPLAN. 
-~Neste sentid_o, o primeiro ponto a se realçar é o da 

inconsistência dessas tríticas. Primeiro; Porque a evo-
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lução do comércio Brasii-Polô~ia, hoje sob forte conjun
tura adversa, é fruto de todo um trabalho que se esten
deu e se estenderá por inúmeras administrações. o se
gundo ponto a se realçar é que, no Governo Figueiredo, 
assim como no de seus antecessorys, a responsabilidade 
pelas decisões é 1 do Governo como um todo, o que é 

·afiançado pelo siffiples fato de serem os acordos entre 
páíses, firmados entre seus Governos. O terceiro poilto, 
ou seja, o da questão d~ descentralização de procedimen
tos, a.questão não pode e não deve.ser vista como pecu
liaridade que teria vigido apenas nos anos recentes. A es
trutura de comércio exteriOr po Brasil é e tem sido essen
cialmente _descentralizada. 

--À rigor, o· que ocorre i1o Brasil de hoje e, aliás, pa
rece ser inclusive o ponto foCal implícito nas críticas que 
se fazem à ação dos diversos órgãos governamentais que 
atuam na área de comércio exterior, é que uma estrutura 
que vem de muito longe está sendo submetida a novos e 
crescentes desafios, seja pelo volume creScente, seja pela 
complexidade cada vez maior do comércio exterior. É 
bom lembrar que, até 1967, as nossas éxportaçôes anuais 
não passavam deUS$ 1,6 bilhões, dos quais mais de cin
qUenta por cento ficavam por conta do café e outros pro
~utos agrícolas. Hoje, nossas exportações anuais situam
se na casa dos USS 25 bilhões- quase vinté vezes supe
rior ·ao que prevalecia hã menos de vinte anos -, dos 
quais a maior parcela é reP.resentada por exportações de 
manufaturados. É, portanto, possívél e provável que ne
cessite o Brasil de repensar todo o seu esquema de for
mulação e condução de seu comércio exterior. Esta cons
tatação nãO nos autoriza, no entanto, a formular críticas 
e conceitos que tenham como objetivo a intenção de de
negrir a integridade de instituições, órgãos e pessoas no 

· Brasil, que atuam na área de comércio exterior, e dentro 
desta, na dos acordos bilaterais. 

- t curioSo observar a este propósito que, apesar de 
toda a celeuma levantada nb affaire Polónia, que teria 
sido fruto da má condução do acordo bilatCral, não hou
ve, em nenhum momento dos trabalhos di::sta Comissão, 
qualquer suspeição de má condução de negodações ou 
de ações por parte dessas mesmas pesso-as em acordos bi
laterais de comércio com outros países do leste europeu, 
ou mesmo em acordos regionais de comércio. Que estra~ 
nho caso ou que estranha compulsão será esta que reser
va apenas aos ;iCOrdos Brasii-Polônia todos os erros do 
Itamarati, do Banco Central, da CACEX, do Banco do 
Brasil, do Ministé-rio da Indústria e do Comércio, da SE~ 
PLAN, e apenas de 1980 a esta parte? 

Neste campo, foi motivo de estranheza não só a pre
sença de exportadores brasileiros em missões comCrciaiS 
do Brasil ao exterior com ênfase na indicação da CO~ 
MEXPORT, mas sobretudo o fato de nussas empresas 
e~por!adoras não participarem do· esforço de financiar 
s.uas Próprias exportações ~·Polónia. Para os crítiêos, se
ria cond~nável que o Brasil financiasse a- Polônia e que 
nossos exportadores recebessem à vista o {ruto de suas 
vendas. Em nenhum momento, porém, se ouvitr, de de
poente ou de qualquer parlamentar, condenação da par~ 
tiCipação de empresários exportadores em quaisquer ou
tras missões comerciais do Brasil ao Exterior- sãlvo a 
misSãO-q-ue foi à Rússia, pois nela se incluía representan
te da COMEXPORT e de outras empresas exportadoras 
- nem do faia de que l,lOS exportadores cabe receber à 
Visfã em- todos os acordos de comércio firmados pelo 
Brasil. Todo e qualquer exporta~or. Exportador privado 
ou estatal, indústria ou comérciO~ A ·regra é geral e Con
suetudil).ária. 

Dentro da linha de ataques e críticas às deCisões de 
política-do governo brasileiro na condução dos acordos 
cQm a Polônia, muita atenção foi dada a possíveis ilções 
que envolvessem tráfico de influência ou favorecimento 
a empresas e pessoas que atuam na ârea de importação e 
exPortação. 

Largarilentc citada, em todas as fases dos trabalhos 
desta Comissão, foi a empresa COMEXPORT e seu Di
reter Presidente, Sr. Arthur Goldlust. Segundo criticaS~-
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tanto a citada empresa quanto seu diretor teriam sido fa
vorecidos pelas autoridades brasileiras, notadamente na 
área da SEPLAN e no iqterregno que vai do final de 
1979 aos dias de hoje. A ela teria inclusive sido reservado 
o monopólio da importação de enxofre, mesmo quando 
este se destinasse a empresas estatais. -

Pelos dados fornecidos pela CACEX e que cobrem ho
rizonte_de tempo mais amplo, é: possível verificar que 
aquela empresa não logrou, em todo o período no qual 
teria sido indevidamente beneficiada, lugar de maior d~
taque entre os exportadores brasileiros que negociavam 
com ci governo polonês. Como se vê, durante o perfodo 
de referência, a participaÇãO ·cfa citada empresa no co
mércio com aquele pais perdeu substância. De uma po
sição de 49 maior exportador para a Polônia em .1980 e 
1981, quando respondia por tão-sOmeD.te 6% dos negó
cios com aquele país, caiu a ciúidR emPi-cis3,já em 1982, 

·para uma modesta 6~ posição com 4,3% das exportaçõe's. 
Os maiores beneficiados da expansão do comércio com a 
Polônia foram, respectivamente, a- Cia. Vale do Rio Do
ce, a Soe. Algodoeira do Nordeste- atê 1981-, R Moi
nhos Rio Or.andenses, a Central de Coop. Rurais, a C<ir
gill, etc. Enquanto a COMEXPORT caiu de partici
pação, novas empresas que não haviam exportado, sur-
giram como exportadores de porte. -

No que respeita à participação nas 1inportações de en
xofre destinadas às empresas estatais brasileiras, fico-u 
bastante esclarecido que a COMEXPORT, desde.muito, 
detinha a representação no Brasil da empresa polonesa 
exportadora de enxofre, repreSentação -esta que cobria, 
no entanto, apenas os negócios-com empresas privadas. 
As compras de enxofre por empresas estatais -ligadas 
basicimente ao complexo PETROBRÃS - foram sem
pre, como continuam sendo, conduzidas pelas próprias 
empresas do sistema estatal. 

Mais aind~, ficou demonstrado que as exportações da 
COMEXPORT para a Polônia, que não de produtos 
têxteis, não foram, em nenhum momento, o carro-chefe 
dos negócios daquela empresa. Da mesma fonna, a im
portância das exportações de têxteis daquela emprCsa 
para aquele país não aumentou, mas sim, diminuiU exa
tamente no perfodo em que teria sido beneficiada por 
suas relações com autoridades governãmentais. Curiosa
mente é de se registrar, mesmo, que o gtãnde salto das 
exportações daquela empresa, em 1981, deve-se exata
mente a substancial volume de exportações de têxteis 
para a ~hina, exportações -ess-as pagas em divisas ConM 
versíveis, fato que deve ter contribuído _muito pãi-a que, 
em 82, o Presidente da COMEXPORT fosse aclamado 
"exportador_ do_ ano". Não, decerto, em ~irtude da per
formance de suas exportações para a Polôilia. A política 
de promoção da exportação de têxteis, particularmente 
a'pós 1978, fez mais pela COMEXPORT e demais em
presas do setor .do -que o. acordo com a Polônia. 

Fora dO âmbito das relações Bfasil-Polônia foram per
cutidas ainda questões especificas relacionadas· ao co
mén~io Brasil-França e Brasil-ROA. 

Foi o caso, par exemplo, das ~perações comerciais e 
firianceiras com a França. S.egundo as pessoas qué-rediM 
giram· as críticas. ao governo, as autoridades brasileiras 
teriam agido mal tanto em aceitar os financiamentos 
franceses quanto em despend-er parte desses recursos 
com importações· de equipamentos. Enquãnto no caso 
da França o governo é atacado por ter Obtido financia
mentos e: feito importações, no caso do comércio com a 
Polônia o governo é criticado exatamente pelas razões 
opostas, ou seja, por ter est~dido financiamento àquefe 
pais e por não ter importado o Suficiente ,Pirã aproveitar 
os saldos comerciais de que dispunha! 

Ê de não se esquecer aliás que a busca de financiamenM 
·tos externos e o esforço de atração de capitais alienfgenas 
são as duas únicas alternativas que qualquer país (fispõe 
para obter divisas adicionais às que gera pelas suas ex
portações. Pertinente lembrar ainda no caso- das ope
rações com a França de que não só os empféstiníos erám 
obtidos a taxas preferenciais-corilo tanlbém, que boa 

parcela desteS nào se encontrava amarrada a impor
ta~õ.e.s. Tanto_ quanto a expansão das t:xportaç~es para a 
Polônia e os emprêstimos para que esse país exPandisse 
sua capaci_dade de exportar carv~o e_ enxofre; os emprés
timos obti?os pelo Brasil na França significaram, antes 
de. tudo, o resultado de esforços muito sérios feitos Pára 
a obtenção das divisas necessáJias ªcobertura dos gastos 
extras a que nos obrigaram as duas crises do petróleo. 

Na mesma linha de críticas às importações de _bens de 
capital da França, foram também ditas pelos mesmos 
autores, nocivas ·as iniportações- âe guindastes da Re
pública Democrática Alemã, Importações estas que te
riam, inclusive, motivado o favorecimento de apenas 
uma empresa no Brasil que t.eria o monopólio da assis
téncia.técnii:R e· inõntagem dos guindastes. 

""'"""cOnlo ~áPicia-~ -f3.dh~ente. fi~u comp~ovado nesta 
Comissão, as impOrtações de guindasteS da RDA tam
bém nada tiveram de e?C-tra_ordinário. Em primeiro lugar 
porque o Brasil, por jã ter importado anteriormente, 
nada menos do que 241 desses guindastes da mesma fro
.t.a que aind'a hoje operam com toda a eficiência, aPenas 
deu continuidade ·ao programa de reaparelhamento de 
riossos portos com equipamentos que já tinham de
monstrado, sobejamente, sua durabilidade-e eficiência. 
Em segundo lugar porque, para cada dólar que o Brasil 
gastasse na importação desses equipamentos, 
comprometia-se a RDA a comprar do Brasil, 2,5 dólares 
de produtos. Mesmo, pois, que se argumenta~se com o 
,possível prejuízo que a indústria nacional prOdutora de 
bens decapita~ pudesse ter com tais importações, ~ntra 
este argumento se dev.eria cotejar o fato de que o setor 
exportador teria sido beneficiado em negócios duas ve
zes e meia maiores do Que as oportunidades que teriam 
sido perdidas pela indústria nacional prodUtora de guin
dastes portuários-. Como, porém, inexistia a PosSibilida
de da encomenda da totalidade dos guindasteS compi-ã
dos à indústria nacional, por falta de recursos para fi
nanciar tal compra, segue-se que o eventual prejuízo da 
indústria nacional de bens de capitaré meramente teóri-· 
ca. 

-NeSte episódio, aliás, da compra de guindast~, foi 
possível verificar com bastante clareza o desconheci
mento da realidade brasileira por parte daqUeles que 
procuraram ver nessas ações, intenções sulbalternas ou 
contrárias ao interesse nacional. De fato, foi apresenta
do como altamente suspeito o fato de 'terem sido tais 
guindastes montados por uma empresa brasileira ligada 
aoS exportadores e não por "qualquer outra empresa in

. dependente, esquecendo-se com isto tais críticos que, em 
qualquer negócio em que o piodutor é responsável pela 
garãntia do fupcionamento do produto que vende,. cabe 
a ele montar o equipamento e dar-lhe assistência técniCa 

. diretamente ou por emprésâ credenciada para tal. 
-E no caso dos guindastes, ·a empresa exportadora 

~ó não se encarregou de sua montagem porque a legis
lação brasileira, em defesa da engenharia nacional, de
termina que haja nesta fase participação de técnicos na
cionais~ Por iSto a eXistência, no Brasil, de uma 6mpresa 

.--_que -se-encarrega- desta fase. Por ist-o O fato de importar~

mos tais guindastes com.diSpêndio menor· de divisas. 
·onde tais críticos buscam suspeição teriam encontrado, 
se .tiVessem. eXarriinaéfo. O assunto com niais cuidado, 
mOtivo j)ãra elogiar a ,ação das autoriçlades governa
mentais. 

-Finalmente, no capítulo das relações pessoais entre 
autOridades repreSetitativas da SEPLA N e- empresâs 
que, como já visto, foram injustamente acusadas da 
atuaÇão -irregUrar, cabe, sinteticamente, dizei- que; 

Em primeiro lugar, a empresa COMEXPORT, ·que 
teria sido ~eneficiada airavês de ProceqimentOs irregula~ · 
res, teve suas exportações à Polônia reduzidas, tanto em 
valor absoluto como_ relativo. E esSe declínio ocorreu 
como resultado de ação do Governo para inverter o ba
lanço comercial com a Polônía. Ao contrário, as emore-
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sas- estatais, em particular a Vale do Rio Doce· e a Mag
nesita, é que se mantiveram exportando e e:m valores 
crescentes. Além disso, outras empresas, que não apare
ciam como export-ado~es, passaram a exportar para a 
Polônia. · 

Como se pode,-em verdade, considerar favorecida em
presa- que teve seus ~egócios redUzidos como conseqUên
cia da atuação governamental? Não houve pois favore
cimento e, portanto, procedimento irregular. Patenteia
se a inconsistênCia da acuSação poi- seu próprio suporte 
fátiCO. · 

.Muito menos, porta-nto, a aberração de imaginar que 
toda a estrutura ~o comércio exterior se teria mobfliza
do: __ .'diferentes órgão e dezenas de profissionais de 
maior qualificação": ·~pactuando com a montagem de 
um complexo relacioD.amento bilateral para bc!neficiar 
uma empresa que nu~ea ª-lcançou mais que 6% da ex
portação brasileira para a Polônia." 

NãO houV~ favorecime'nto, portanto . 
De outra parte, as vinculações do Secretário-Geral da 

SEPLAN co~ a __ COMEXPOROT remontam ao período 
em que de trabalhou fora do Governo. 

O Dr. José Flávio Pécora conforme evidenciado.em 
seu depoimento anexo sempre trabalhou no setor priva
do e, ao deixar o cargo de Secretário-Geral do Minis
tério da FazenQa, em 1974, retornou à sua vida profis
sional, fora do qoverno. 
~esse ~ontexto, entre outras atividades, fundou, em 

23 de maio de 1974, empresa de consultaria em que se 
denominou "Pécora & Leal, ConsultoreS Associados 
S(C Ltda". , 

Em 12 de outubro de ~979, retornando ao Gciverno, o 
Dr. José Flávio Pécora desligou-se da empresa que, In
clusive, mudOu su"á denOmfiiaçã·o social para EXPAN
DE C<ills-Ultores Associados SfC Ltda. 

E fez também em relação a todas as empresas a que se 
vinculara no período em que trabalhou fora do Gover
no. 

No caso da COMEXPORT, os registras que revelam 
a vida -soéietáfiã · coniprovaffi qÚe Õ atual Secretârio
Getãl da SEPLAN não pertenceu ao seu quadro de 
acionistas. 

A'einPreS3 fcii fUnda-da em 14-de fevereiro de -1973, 
Oportunidade em que não houve netlhulna ligação ei:tti-e 
o Dr. P:écora e a então COME:l( -- · 

Em 12 de junho d.e 1974, o Dr. José Flávio Pécora as
sumiu a Presidência do Conselho de Administração da 
C<;>MEXPORT. Um ano e cinco meses depois de s~a 
fundação. Suas ações eram em número simbólico para 

. ~tender a legislação_ br3sileira .que rege a vida societária 
nas empresas. 
. Exerceu, pois, traba.lho profissional muito depois de 
ter sido a empresa fundada e meses depois de se haver 
desligado do Mini_st~rio da· Fazenda. 

Em 24 de outubro de f97S, após ter sido reeleito para 
·a Presidência do Conselho, o Dr. José Flâvio Pécora, 
desligou-se, pof motivOs de ordem particular, da CO
MEXPORT. 

Quase um ano depoi~ de reingressar no s~rviço públi
co, no cargo que atê hoje ocupa. 

Não se pode, pois, estabelecer qualquer relação de in
teresse espurio entre o- Secretário-Geral da SEPLAN e 
os acordos com a Polônia (sua participação foi modesta 
e deClinante); nem o Dr. José Fiá~io Pécora mantinha 
qualquer vínculo profissional ou manteve com a ·co
M'EXPOB.T, desde outubro de i978;· nem a COMEx
PORT recébeu tratamento diferenciado das demais Cm
presas que exportaram,para a Polônia. 

Extrapolar, do simples fato de que o Dr. José Flávio 
Péc.an:l. foi Presidente do Conselho da Administração da 
COMEXPq_~T. de 1974- a 1978 -como 'p~o.fissional 
que é-, a conduta incompatível com a função pública 
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- não guarda relações com os fatos e se constitui mes
~o em procedimento irijusto e perigoso. 

Assuntos periféiíc-osq-ueJm.pottam nienciollii'f foram 
taro bém à sociedade esclarecidos pelos depoimentos 
prestados: 

- Operação Berísfcird: esta trading inglesa contratou 
a COMEXPORT propo-ndo vender petróleo ao Brasil e 
de nos comprar produtos a serem ainda _det~rmina!1os. 
O assu~to foi repassâdo- a _INTE:KBRÂS __ e PE
TROBRÁS que, desde eritão, conduziram as nego
ciações, o que fica claramente evidenciado no memoran
do de entendimel].tos· as~nado em Londres. Contudo •. o 
negócio prOposto não fói fechado. 

- C~edenciamento do Sr. Goldlust """":' _ÇOMEX
PORT- em Moscou pela missão brasileira que lâ foi 
par~ negociar com os poloneses em nome da mesma: 
não houve. . 

-Advertência do nosso Embaixador em Vars6Viã, . 
Meira Penna, sobre a situação da Polôni_a.; confirmada. 
Explicada a posição tanto do It.amarati qUanto das au
toridades monetãria.s, da, COLESTE. 

-.Atuação da trading MAPA no affaire polonês: não 
houve. Citada apenas, no caso açúcar e petróleo e·m ope
ração que não se realizou. 
~Aquisição da FIBRA: apresentada como altamen

te suspeita, a conipra da FIBRA, ou a sua nacionali
zação, além de vantajosa para o Pafs nada teve de excep
cional. Foi adquirida com recursos de_empréstimo obti
do no ~terior, empréstimo este que serã amcirtiiado em 
parcelas equivalentes a que aquela empresa remetia 
a~ualmente para 'o exterior como repatriação de lucro. 
O fato do preço da compra ser superior ao total d.o capi
tal exiemo registrado no Banco Central nada tem de 
anormal. É ganho legftifuo de ca:pital, sujeitó inclusive 
ao imposto sobre a renda.. De qualquer forma, a compra 
por USS 75 milhões de um parque industrial avaliado 
em USS 169 milhões, aproxi~adamente, foi étimO negó
cio. 

-Sigilo na questão Brasii~Polônia: cóino se consta
tou, amplamente, as· reuniões havidas no Brasil e benl ãs
sim as decisões torriã:das pelo Governo brasileiro não ti
veram carãter de assunto secreto. Foram todas objeto de 
divulgação de acordo com a praxe. Entretanto, não ga
nharam à época destaque na ímprensa, o que é feito rior
mal e corriqueiro. 

Ademais desses temas, adentrou como questão envol
vendo grande interesse jornalístico, mas nãó ligada a fi
nalidade da ComiSsão, a disputa entre o IAA-e a tradlng 
Costa Pinto e envolvimento da MAPA. DecisãO da Co
missão, que o Relator encampa, foi a juntada de todos 
os depoimentos sobre o assunto e seu envio ao Poder 
Executivo para as devidas medidas saneadoras. 

Louve-se, enfim, a atuação do O Estado de São Paulo 
que, com a sua série de reportagens sobre o assUnto, 
propiciou a oporturiidade do exame mais profundo, 
pelo Congresso Nacícinal, de uma matéria tão momen~ 
tosa e que estava a exigir, eSclarecimento à opinião 
pública. · ___ ---~-- -

A conclusão do Relatório é pois que,_- os fatos fa
lando por si mesmos- nos acordos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a.Polônia, se houveer
r:os e tropeços em sua execução, foram eles próprios de 
negociação dessa natureza que até nações mais desen
volvidas cometem, não havendo poisporque apresentá
los como atentatóríos aos interesseS-riacíoriais nertt com 
finalidades de favorecimento de firmas oU pessoas. 

Este o Relatório, 
Sala das ComissõeS, 29 de novembro de 1984 . ...:...Ita

mar Franco, Presidente - Virgílio Távora, Relator·
Marcondes Gadelha- João Calmon, vencido- Octá
vio Cardoso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O projeto 
lido serã publicado eposteriormente-inclutdo em Ordem 
do Dia .rios- termoS -regimentais. 

Sobre a mesa, -projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. I ~'-Secretário. 

É lido o segui!!!_e 

PROJÊTO DE RESOLUÇÃO No 3, DE 1985. 

Altera dispositivos do Regimento Interno do Sena-. 
do Federal. 

_o S_enado Fede.ral resolve:" 
Art. ~~·- 9 .it~m _(J .~o art. 52~ o art~ is~. caput," d.o 

Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

6) designar a Ordem do Dia das sessões, obser
vado o disposto no art. 188, e reÜrar:~atéria da 
p:auta para cumprirrieitto de despacho, correção de 
erro ou omissão ilo avulso e para sanar falhas na 
iilstruÇão; 

Art. 188 As matérias serão incluídas em Or
dem do Dia, a juiZo (jo Presidente ou por solici
tação de Líder de Partido Político, segundO Sua ã.ri
tigilidade e importância e, ressalvado o disposto no 
art. 422, b, será observada a seguinte seqaê·nci:i: 

ArL 2"' Esta Resolução entra _em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se á.s disposições em contrário. 

Jt,~stificação 

O Projeto qtre- temos a honra de oferecer ao elevado 
exame dos Ilustres Membros desta Casa tem o objetivo 
de permitir que os Partidos Políticos representados no 
Senado da República possam, também, influir na com
poSição da pauta da Ordem do Dia das Ses.sões Ordi-
nárias. · . 

Ao longo desses anos em que aqui estivemos pudemos 
verificar a dificuldade, na prãtica, de se observar dispo
sitivO regimental "que obriga a in-clusão de toda matéria 
em condição de figurar na pauta, que não o tenha sido 
no prazo de 30 dias. · 

Esse desvio tem ocorrido constantemente por absolu
ta falta de cOndições materiais e por insuficiência do 
tempo de duração das sessões implicando,- com isso, no 
acó.muio de matérias que aguardam inclusão na Ordem 
do Dia na Secretaria Geral da Mesa, não se vislumbran
do possibilidade de apreciação j>elo Plenãrio de inúme
ras matérias qUe serão arquivadas ao término da Sessão 
Legislativa. 

A par dessas observações, concluímos que se faz ne
cessária a adoção de medida através da qual se possa vo
tar matérias de iniciativa de parlamentares integrantes 
de Partidos. Políticos minoritários, rriediante simples so
licita:ção do respectivo Líder da Bancada. 

Assirri fazCndo, estaremos democratizando a forma de 
designação da Ordem do Dia, hoje restrita apenas ao 
Presidente .ou ao Partido do qual é integrante. 

Assim justificada, acreditamoS possa a presente ini
ciativa merecer a aprovação do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1985. - Henrique 
Santillo. 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- O projeto 
lido após publicado e distribuído em avulsos ficarã 
sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões a fifi de rece
ber emendas, após o que será despachado às comissões 
competentes. 

Abril de 19RS 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser ltdo pelo Sr. 
1"'-Seci'etâfio:.· . 

f: lido o seguinte· 

REQUE)UMENTO No_ 59, DE 1985 

Requeremos, nos termos regimentais~ que itão seja 
realizada sessão do Senado no dia 4 do corrente, nem 
haja expediente em sua Secretaria. · 

Sala das sessões, 2 de abril de 1985. ·-Hélio Gueiros 
- Líder do PMDB. 

-O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requeri
mento será imediatamente submetido à votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em coí:iseqaência, não haverá sess3.o nem eXpediCriie -

na.sêCreiària ao Senado Federal na data indicada: ·-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Hã orado
res inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-
ro, que. falarã como Líçler do PTB. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como . 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

·o Distrito F~deral vive, desde ontem, a greve dos mo
toristas_c;ie ôniPus. Isto importa- e é fácil compreender 

-·- niun grave transtorno para a cidade. Muitas das ati
vidades estão interrompidas, na sua inteireza, pela au
sência dos servidores. 

Pelos cálculos do salário-mínimo, a condução deve re
. presentar 6% e, no DishitO Federal, representa mais de 
30%, porque~ ãqUi, ao cOntrãrio do qUe ocorre em tOdo 
o Territói'iO Nacional, existem dois períodos de traba
lho: de -8 às 12 e de 14 às 18 horas. Evidentemente, quan
do esse transporte é feito pelas empresas contratadas 
pelo Governo, o funcionário nada sofre, mas é preciso 
pensar nos que não são funcionários p6blicos, na grande 
população do Distrito ·Federal que não é funcionái'i.ii 
pública. Essa população ·está sofrendo, hoje, as co.nse
qaências· da greve dos ônibus. 

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para mostrar, 
para insistir na·conveniência de se manter o horário cor
rido, estabelecido no Ministério da Previdência Social, 
desde outubro passado, pelo antigo Ministro Jarbas 

· Passarinho. Ali, a medida deve continuar a SCJ;" mantida, 
porque o expediente, começando às 7 horas, termina às 
i9 !:l~_ras,_ Pelo esquema atual, atê agora vigente, ficou 
decidido que l/3 do pessoal do,Ministério trabalharia 
pela manhã, de 7 às 13 horas, e·"'Íj3 na parte da tarde, de 
13 às 19 horas. É evidente que, fora desses esquemas, es
tão os que têm DAS, FASe os que-trabalham oito horas 
·normais, de 8 às 12 horas e 12h 30min às 18h 30min. 

Mas aí, Sr. Presidente, o maior beneficiãrio é o p6bli· 
co porque tem, durante esse período de-7 horas às 19 ho
ras, o atendimento no Ministério, que deve -ser a regra 
~era! em todos os _Ministérios.". 

O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O SR. MAURO BORGES- V. Ex• estã abordando 
assunto simples, mas de grande importância para o Dis
trito Federal, que ê a questão do reexame dos horários. 
Realmenle, há uma concentração que desfavorece o 
bom serviço de transportes, porque já se nota algum 
congestionamentO em Brasnia. Isso vai facilitar, comei v. 
Ex• dis:se.. para todos, jã hã um estudo, patrocinado pela 
Associação Comercial do Distrito Federal, cOm partici
pação do Governo çlo. Distrito Federal. Conside'ro de 
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toda oportunidade retomar esses entendimentos e partir 
para a realização das providências qÜe certamente vão 
redundar em beneficio geral para todos. Muito obriga~ 
do. , 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agredeço a oontri· 
buição de V. Ex•, dedicado aos problemas do Distrito 
Federal, que certamente não serã esquecido quando se 
tiver de decidir sobre os destinos desta metrópole. 

Mas, Sr. Presidente; essa campanha, que diz respeito 
à fixação dos horários corridos no Distrito Federal, é sa
lUtar, porque de meio-dia às 14 horas Brasilia fecha as 
portas, todas as repartições estão de portas cerradas, 
quando, muitas vezes, os que trabalham e têm folga nes
se horãrio, poderiam ir às repartições tratar dos seus ne
gócios. Então, se requer quê se trabalhe: menos, aPerias 
que haja uma preOcupação -de, dividíndo os funcio
nários em dois períodos, atender a um Rlaior número de 
pessoas que vão em busca de informações, de esclareci
mento, de levar as suas postulações· aos Ministérios dis
tribuídos no Distrito Federal. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com mUita honra, 
concedo o aparte a V. Ex' 

O Sr. Nivaldo Machado -- Senadqr_ Nelson 
Carneiro, à primeira vista, o assunto a qUe V. Ex• estâ se
reportando nesta hora, o do horário corrido, daçia a sua 

· conveniência, sentida principalmente por grande parte 
pela população merece exame refletido. Não só a ocor
rê'ncia da greve vem provar a sua necessidade, como 
tambêm os argumentos que V. Ex• está alinhando mili
tam em favor da adoção dessa medida, por oportuna e, 
sobretudo, repito conveniente. Podendo parecer que o 
assunto não tem aquela dimensão que muita gente pode 
deixar de ver e identificar. dentro desse conjunto d, 
problemas acumulados e múltiplos com que a Nação se 

· defronta, ele, entretanto, merece o nosso apoip, a nossa 
atenção e por isso V. Ex•, em boa hora, vem 'trazê-lo 
aqui a debate, com os esclarecimentos e as razões que 
justificam a adoção desse sistema do horârio corrido, 
conveniente para todos. Principalmente diante da emer
gência de greves, que sabemos um fato normal; como di
reito dos trabalhadores, e. por isso mais se justifica, im.: 
pondo uma atenção maior des~ Casa. Muitõ -obrigado 
a V. Ex• · 

O SR. NELSON CARNEIRO -Agradeço ao nobre 
Senador as generosas referências feitas a esta modesta 
intervenção, principalmente a contribuição da sua expe-. 
riência de homem devotado aos probleffias da Cidade e 
do Pafs, para assunto que, à primeira vista, parece irrele
vante mas que só tem um púlpito, ou uma tribuna onde 
deve ser disCutido. Porque, não havendo Câmara deVe
readores, não havendo assembléia legisla,tiya nO Distrito 
Federal e, sendo o Senado Federal o que legisla sobre os 
problemas do Distrito Federal, -através da sua comiSsão 
especializada; de que V. Ex' faz parte, é n"atural que es
ses assuntos sejam aqui discutidos. · 

O Sr. NiVàldo Machado --Só p::ira complementar, Se
nador: ~xatamente e ademais, por essas razões·a que V, 
Ex• está se referindo no momento,..;._. qual seria a Casa, 
através da qual se daria curso a uma série de reivindi
cações e· de debates dos problemas dos habitantes do 
Distrito ·Federal, pela sistemá-tica profissional vigente, 
senão o Senado d8 República'fbe modo que esse fato é 
importante e, sobretudo, àquele a que V. Ex' s~ rePor
tou - o problema da economia: o trabalhador, hoje, 
tem que despender do seu salãriõ cerca de 30% com o 
transporte. Evidentemente, isso llão pOde continuar as
sim. Daqui a pouco, o salário, dentro desse nível em Qu'e 
está sendo calculado, só vai dar para transportar o tra-

DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

balhador. E a residência, e a sua manutenção? É assunto 
grave, que até exige que o Governador adote medida de 
subsídio, ou dê uma forrna de salário indireto para com
plementar o ganho do trabalhador, que é muito peque
no, dentro do_ parâmetro do salário mínimo, que não 
permite ~_tender às_ necessidades mínimas, básicas, da 
sob~evivência humana, dentro das exigências da digni
dade da pessoa humana. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado, V, 
E• trouxe novos elementos para enriquecer esta modesta 
intervenção. 

Sr. Presidente, hoje, os economiários lutam pela fi
xação desse período de seis horas de trabalho corrido·. 
Lembro-me de que, há muitos anos, fui autor, ainda De
putado, no come_ço da minha carreira parlamentar, do 
prOjeto qtie assegUrou o horário corrido dos-bancários. 
São decorridos ri:tais de trinta anos. b natural que, ago
ra, essa mesma situação se estenda a todos os econo
miãrios do País, de modo que não haja as sequelas que 
movimentos grevistas naturais, num sistema- democráti
co, podem causar e, principalmente, o aumento crescen
te das tarifas, caracterizado no Distrito Federal por 
preços exorbitantes.. Acredito que o Distrifo F~deral 
seja o lugar onde a passagem de ônibus é a mais cara do 
Bras_il ou das Capitais brasileiras. 
~ __ A preciso que o Poder Executivo, a~sim que se instau
-re com _o novo Governador indicad_Q pelo Presidente da 
República e aprovado pelo Senado Federal, cuide desse 
aspecto que é, sem dúvida, da maior relevância, embora, 
à primeira vista, pareÇa que não tem a maior importân
cia. 
Era~ essas, Sr. Preside~te, as consideraçõ~s que que

ria formular neste_ ensejo·, pedindo a compreensão das 
autoridades_para. _eSse aspecto. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Coficedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

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

Através da impfet:tsa, tomamos conhecimento dos fa
tos criminOsos oCorrido's no Brasilinvest, envolvendo, 
na sua ~vi:thincha, nomes que reputo da mais alta respei
tabilidade. 

RefirO-me aos senhores Hélio Smidt e Wolfgang 
Franz José Sauer. Este Presidente da Volkswagen do 
~rasil e aquele Presidente da V ARIG - Viaç-ão Aérea 
Rio-Grandense. Se considerarmos os trabalhos eficien
tes e edificantes que-ambos vêm realizando à frente de 

-suas empresas de porte internacional, robustas no seu 
patrimônio, custa-nos aceitar a culpabilidade de envol
vimento desses émpresârios mesmo porque, além do 
bem sucedido desempenho de ambos, some-se o patri
mónio rriaterial de qUe são Possuidores. o Senhor Hélio 
já trabalha na VARIG hã cerca de quatro décadas.e·o 
Senbór "Sau_er já há alguns anos na Volkswagen do Br.a
sil, sempre voltados em bem servir as suas emPresas, 
procurando desenvolvê-las cada vez mais, com espírito 
criativo, trazendi)êttt conseq~ência maiores lucros pela 
preferência q11,_e vêm obtendo. . 

Não é sem motivo que os Senhores Hêlio Smidf e 
Wol_fgang Sauer, após o_noticiáriO que procurou tisná
los. na ação crimonosa do Brasililwest; vêm recebendo 
irrestrito apoio e de repúdio às incongruentes e malévo-
las insínu"<iÇõeS de seuS envolvimentos. . 

Esse julgamento apres,sado faz-me lembrar de Beau
march"ais. "Calunie, calunie, alguma coisa sempre fica
rá". Dentro desta linha de raciocínio, Douglas Jerrold 
diz: 

.. Se a calúnia fOsse uma cobra, seria uma cobra 
voadora: ela tanto rasteja como voa." 
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Minha admiração pelo trabalho que esses empre
sários realizaram e realizam, pela conduta que- sempre 
ostentaram sem imiscuirem~se em atos comprometedo
res, leva-me a solidarizar-me com as demais entidades e 
pessoas que, espontaneamente, vieram de público em 
abono à conduta inatacável de Hélio Smidt, veterano 
impulsionador e administrador da VARIO e Wolfgang 
Sauer, da Volkswagen do Brasil. Se não os conhece~se e 
se tivesse qualquer prova que os incriminasse, eu não 
_ousaria levantar minha voz em suas defesas. 

E o J orn~l do Brasil de hoje, em sua página n\', 18, re
gistra que: 

"A Procuradoria Geral da República apresenta~ 
esta manhã, à-Justiça Federal de São Paulo, denún
cia contra o· presidente do GrUpo Brasilinvest, 
Mário Garnero, que poderá ter a sua prisão preven
tiva decretada ainda hoje. A ínformação foi dada, 
ontem, no Rio, pelo Ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, pouco antes da posse do novo presidente do 
Conselho Federal da OAB- Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Hermann Assis Bfieta. 

Fernando Lyra revelou que a denúncia se baseia 
em provas documentais e que o Ministério da Jus
tiça Vai fazer us.o da lei. "O Ministério Público fez a 
sua parte. Agora, cabe à Justiça deciQir"- disse_. A 
denúncia a finge também dois diretores do Brasilin
vest, Marco Antonio Teixeira Pampa e Roberto 
Maoara Ferreira, ·mas exclui os conselheiros .da em
presa, entre eles o Ministro Mauro Salles e os em
presãrios Hélio Smídt e Wo\fgang Sauer; vamos 
nos concentrar no substantivo, comentou o Minis-
tro Lyra." · 

Sr. Presidente, acompanha o meÜ pronunciamento a 
solidariedade c(ue esses homens de empresa, inclusive o 
Ministro Mauro Saltes, vêm reCebendo. E incluo, neste 
meu testemunho, o Ministro Mauro Salles, porque co
nheço e. reconheço a propriedade desta inclusão, 

Muito obrigaôo. (Muito -beml Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOR
GE KALUME EM SEU PRONUNCÚMENTO: 

SOLIDARIEDADE A HELIO SMIDT 

Os membros do Conselho de Administração e da Di
reta ria da VARIO S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) 
vêm public:amente manifestar sua irrestritâ solidarieda
de a seu Presidente, Sr. Helio Smidt, em relação ao epi
sódio da liquidaçãO extrajudicial do BRASILINVEST 
S.A.- BANCO DE INVESTIMENTO. a cujo Canse· 

-lho de Administração aquele companheiro emprestava o 
co'nceito de seu nome, 

Os signaÜiriOs têm plena e fundada convicção de que 
o Sr. Helio Smidt não autorizou nem participou de ne
nhuma operação, realizada pelo mencionado Banco, 
que possa ter contribuído para~ situação a que foi leva
do. 

Somente a 9 de fevereiro de I 985 é que os efetivos díri
. ge~tes e ...representantes legai's do Banco trouxeram ao 
conhecimento do Sr, Helio Smidt e de outros membros 
de seu Conselho de Administração os recentes atos e ne
gócios, aparentemente rotineiros, que foram a verdadei
ra causa ·da iliquidez. Esse fato estâ documentado em 
ata de reunião mi qual o Sr. M~rio Garnero: Presidente 
do Conselho de Admi.nistração do Banco e da ."hol..
ding" BRASILINVEST S.A. ~ Investimentos, Partici~ 
pações e Negócios" - da quãl ele mesmo ê o acionista 
controlador, através de empresas de seu grupo -rela
tou, entre ou_tras circunstânciãs, a "existência de ativos 

_ _ilíquidos" _nos registras da instituição financeira. 
Em face da gravidade dos fatos então comunicados ao 

Conselho, o Sr. Helio Smidt observou que era "indis-
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pensâvel a contratação _Imediata de uma autoria de_ ,Por
te internacional para fevantarhiento detalhado da si
tuaçãO do Grupo". 

Os fatos se precipitaram e foi decretada a Hquidação 
pelo Banco Central. 

Os abaixo assinados estão seguros de que serâ reco
nhecida e proclamada a incolumidade e a lisura de CQO

duta do Sr. Helio Smidt, que, em sua boa fé, apenas foi 
vítima da sonegação de informações que impediu a ele e 
a outros membros do Conselho de Administração do 
Banco BRASILINVEST de atalharem, em tempo opor
tuno, os atas e negóCios que geraram a crise. 

Os Conselheiros de Administração da VARIG S.A: 
l) Gotz Georg Herzfeldt- Vice-Presídente- 2)' Fer
nando Maciel Moreira_ QsóriQ_ ~ 3) José da Costa Ro~ 
chedo - 4) Erni Silveira Peixoto ,..:_ ~) João Adolpho 
Lorenz - 6) Lauro Zerwes. 

(Encontra~se enfermo o Dr. Adroaldo Mesquita da 
Costa) 
Os Diretores da V ARIG S.A. 

I) Rubel Thomas_- Diretor Vice~Presidente e Co
mercial- 2) Edgard Nascimento de Araújo- Diretor 
Vice-Presidente (Adm. e Controle) - 3) Aguinaldo de 
Mello Junqueira p,.- Diretor Jurídico- 4) Antonio 
José Schittini Pinto- Diretor de Operações- 5) Car
los Isidoro Amodeo - Diretpr_ de_ Trá_fego e Vendas~ 
Nacional- 6) Carlâs WiUy Engels- Diretor Regional 
(Porto Alegre) - 7) Eduardo Carnargo Neves- Dire
tor de_ Tráfego Internacional - 8) Gotz Georg Herz
feldt- Diretor Técnico.-:- 9) Harro Fouquet- Dir~

tor de Planejamento - 10) Joaquim Fernandes dos 
Santos·- Diretor Financeiro e de Contabilídade -
II) Oswaldo Cândido Tr"igUeiros Jr.- DiritOr-de Ven
das Internacional - 12) Sergio José Ramos Prates
Diretor Serviço de Bordo- 13) Tarso Osman Gued~.
Piegas - Diretor Adjunto. 

NOTA A IMPRENSA 

Mencionados pelo noticiário em tor-nei dó- Bfasilin
vest, sentimo-nos no dever de trazer à opinião públíca os 
seguintes esclarecimentos: A Brasilinyest S/ A - Inves-_ 
timentos, Participações e Negócios, surgiu em_ 1975 
como um instrumento de estímulo a? intercârhbiÔ.de in~ 
vestimentos entre_o-Brasil e o exterior, Jã na Fun9.ação, 
congregara, em torno de seus altos propósitos, empresas 
brasileiras e estrangeiras da maior representatividade, 
numa demonstração eloqUente e inquestionável do total 
apoio que tanto o setor público coiTto a iiliCiativa:·pfiva
da· vieram a emprestar-lhe. 

Essas instituições, no total dt 80, provinham da ãrea 
governamental, da iriicia~iVã p[i\iáda nacional e da área 
externa. 

Várias dessas empresas se fizeram- reprCsen-tãf, por 
seus Presidentes, no Conselho de Administração ou no 
Conselho Consultivo da Bnisilinvest, cristalizando-se, 
assim, o apoio que a iniciativa: mefecer~ de seti.!facioniS-
tas. _ 

Àqueles Conselheiros, é impo-rtante registrar, não ca~
bia qualquer ingerência direta nos. negócio-s sociais, OS 
quais sempre estiveram na área de influência direta do 
Sr; Mário Gamero. 

Da semente original- a empresa de participações
vicejaiain muitOS OutrOs Crilpréeiídimenlos, em largo es
pectro de diversifícaçãO, de~tacando~se, em 1978, oBra
silínvest S.A . .;,_Banco de Investimento_- empreendi
mento que, por suis características de flexibilidade ope~ 
racional, instrumetalizaria adequadamente os projetas 
do já formado Grupo Brasilinvest. . 

Lamentavelmente. nos derradeiros meses .de 1984, o 
Banco se envolveu em Jmla série de operações que, mal 
condUzidas pela área exectJ_tiva, lhe trouxeram progtes~ -
siva perda de liquidez. Paralelamente, evidenciou-se_ 
que, através de várias subscrições e compras de ações; o 
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controle acionário da empresa holding (Brasilinvest 
S.A.- Investimentos, ParticipaÇões e Negócios) vier_a a 
centrar-se em empresas sob comando do Sr. Mário Gar
nero. 

Somente quando a situação se tornou in.slistentável, é 
que os Co~rrselheiros de Administração, entre os quais os 
si_gnatári_os, foram convocados, em 9-2-85, para ~ela to~ · 
mar coôheCiTnenlo e, a partir daí,juntãr esforços na pro
cura de soluções- apesar de representantes- de acio
nistas minoritários. Nesse momento, ordenaram os. 
Conselheiros que se procedesse no Grupo, por êmpresa 
de_ auditoiia de renome internacional, ao completo le-
vantamento da situação, que pudesse balizar uma sO
lução negociada. Dessa providênçia se deu, oficialmep.~ 
te, conhecimento à Autoridade compete~te-~ 

Impunha-se esse levantamento pericial porque, em 
nenhum momento anterior a 9~2-85, chegara ao conhe~ 
cimento dos signatários qualquer evidência de irregula
ridade que pudesse ter sido detectada pela auditoria ex
terna ou -pela própria fiscalização do Banco CentraL 

Ante a decisão de Autoridade de colocar em liqui
daêão extrajudicial o Brasilinvest S/ A --Banco de ln

. vestimenta, não resta aos signatãrios outra alternativa 
senão aguardar que aquela Autoridade e a própria Jus
tiça definam causas e instrumentos de tão deplorável in
sucesso empresarial. 
__ A essa Au~oridade çontinuaremos a prestar toda a co~ 
laboraçãoo que estiver ao nosso alcance, para que esse 
objetivo seja alcançado o mais rapidamente possível. 

!':: de máxima importância ressalvar, por fim, que as 
organizações a que· pertenCemos não se vincuJam ao 
Grupo Brasilinvest, a não ser na reduzidà escala de uma 
participação minoritária meramente ·simbólica (menos 
de 1%). 

São PautO, 21 de março de 1985.- Hélio Smidt, Pre-
s.idente, VARiá S.A- Viação-Aéria Rio~Grandense
Wolfgang Franz José Sauer, Presidente, Wolkswagen do 
Brasil S.A. 

O SR. PRESJDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, como Líder 
do PDS. . 

O SR. J\10ACYR DUARTE (PDS- RN. Pronun_cia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. $~nadares: 

Dando seqüência ao nosso· pronunciamento .de Qn
tem, atravês do qual procuramos perquirir a origem das 
reyoluções~ .tese e .antítese, nasc~tes, gênese, causas e 
efeito_s_, esfo(çando~nos por conceituâ~las nos seus aspec~ 
tos políticos, filosófiéos e s9ciológicos, inclusive numa 
tentativa de-autocrítica .da Revolução de.l964, s~us ac_er~ 
tos e desacertos, suas causas e_ qf!lissões, suaS frus
trações, suas_ aspirações. suas conquistas, para 'chegar~ 
mos ao corolário de suas metas, que foi a abertura de
mocrática, culmJnando com a implantação e _o aprimo
ramento_çi_o regime, temos~ diz_er,_sr .. Pres_ide~~ e Sfs .. 
serlãdores, que, ao lado das revoluções armadas, caini
nh~m paralelamente as revoluções culturais, industriais, 
econômicas e reli_gjosas. 

Assistimos em toçlo-o-m_undo às revoluções do d~en
volvimento que correm concomitantemente às revo~ 

luções .científicas, todas elas abrindo perspectivas verda
deir3.mente fantásticas ao futuro _do homem_e __ a_o destino 
do _universo. 

A revolução científica, que é uma revolução técnica, 
transforma, todo o corpo soei~! e faz_ deSencadear fof'Ças 
ocultas e energias insuspeitadas qUe .causam vertigem à 
inteligência e deixam o home_~ atônito e perplexo di~nte 
dos horizpntes que se descortiÕam. --
M~s a, grªp.de __ re~gJ1;1ção, a verd~~eira revolução so~ 

cial, a revolução do homem Para o ho-mem, esta vem-se 
operando no campo das idéias, onde se forjam os siste-
ffifJ.S e as teorias que aPontarão os caminhos da plenitu
de humana, da valorização do trabalho, abrindo uma 
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nova etapa na "hominalização do homem", para usar a 
termin_ol~.gia d_e Edgar Morin. 

Para que esse estágio seja alcançado teremos de ultra
passar totalmente as etapas mais primitivas de nossa 
evolução, cuj'os resíduos_ aind_a. ~persistem no subsolo de 
noSsa herança cultural e de nossa herança bárbara. Um 
desses obstáculos, talvez o mais profundo e grave e que 
hOje deverá ser vencido a todo custo é o que coristitUi, 
em todOs os regimes e povos, a mais importante reivin- -
dicação revolucionária: e·xtingtiif a exploração do ho
mem pelo homem. Isto implica, em princípio, numa ra
dical reforma do próprio ser humano. 

Vivemos um rilóinento trágico da vida em que um 
conglomerado de sistemas de valores inconcitiados se 
_lançam uns contra os outros: a farriflia contra o Estado; 
o Estado coritra a Igi-eja; a vida, em seu,mais amplo sen
tido, contra a negação da própria vida; a arte.guerreira 
contra a religião; _a jUStiça contra a misericórdia; a Igreja 
em busca do poder temporal; a·liberdade contra a igual
dade; a classe ~ontra o Pais. 

Adolf Berle Júnior dassífiCou ·essas lutas de "guerras 
de fantasmas" que são convocados por "espíritos de ce
mitérios pagãOs"-em cujo nome-se odeia, se mata e se as~ 
salta o poder. Esses fantasmas, que precisam ser exorci
zados, em verdade são: capitalismo, comunismo~ impe
rialismo, nacionalismo, racismo e fanatismo religioso. 

É oportuno e justo o comentário de Francesco Nitti, 
de que os sistemas políticos antagônicos não vivem mais 
pacificamente, não coexistem construtivamente, não se 
tolerani humanamente, nem colaboram científica e ideo
logicamente. 

As cruzada~ ideológicas ~e sucedem no calendário das 
guerras de conquista e colonização, e vemos a invasão e 
a submissão de países e nações; os mais fortes e podero
sos esmagam os mais fracos, negando-lhes o direito de 
construírem o seu destino, pois desejam vê-los rendidos 
e dependentes, gravitando como satéiite.o; em torno do 
seu cósmico sistema solar. · 

Dessarte, o bolchevismo se propõe destruir o sistema __ _ 
capitalista nos demais países; os pa1ses reacionários têm, 
como linha de ação, destruir bolchevismo. Limeira Tejo 
sintetizou es,se ~stado de espírito, na fris.e que denion-s-
tra· o passionalismo cego das posições antípodas: 

"Para Os Estados Uni_dos, pau é pedra; para a 
União Soviética, pedra é pau." 

Dessa forma, o mundo está dividido em dois blocos 
a:ntogônicos e inconciliáveis, e a cada dia se_ torna mais 
profundo o fosso cavado entre os sistemas riv_ais. 

Nes!ia atrz:tosfera apO~líptica que envolve boje a ter
ra, o "homem revoltado", de que falava Cam~s. se sente 
como prometeu acorrentado, com a águia da _dúvida a 
devorar-lhe as. entranhas .. Há que escolher entre os dois 
caminhos,-e toda escolha é uma opção; toda opção, um 
engajamento; e todo engajan:t~~to, uma tragé_dia. Vive
~Q,'l o drama s.hakeSpeareano do "ser ou não ser", pro
jetado e_m dimensões de catástrofe, gerando a angústia e 
a neurose _na _alma coletiva. · 

Jimenez de Parga nos dâ uma lição egrégia ao co_ncei
turar: ••oe um lado temos as democracias clássicas ou 
tradicionais, Qiie seriam aS democracias, políticas, de 
resídUO burguês-liberal, de estrutura econômica capita~ 
lista; e do outro lado, as democracias econômicas ou. 
progressistas., que seriam as democracias sociais, de con
tendo socialista e feição intervencionista. A Prhneír"a, -
baseada no princfpio do auto-governo; a segunda, na 
idéia de governo autoritário." 

E prossegue o .insigne! mest[e em-suajudiciOsa anãlise: 
... No primeiro sistema. o princípiO de racionalização do
poder ·submet'e toda a vida social ao regime da legalida
de, e, portanto, ao controle jurisdicional, como efetiva 
garantia do indivíduo, no que tange aos direitos e liber
dades que lhe foram outorgados. ~.este, o regime políti-
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co do Estado de Direito. No segundo sistema, prepon
derando o irracionalismo político das massas, que favo
rece o domínio econôm_ico de uma classe, or8;anizado 
sob feição autoritária, os direitos individuais e as libei
dades públicas já não existem ou não têm o mesmo sig
nificado. O regime político (Jue então vigora é o d-o Esia~ 
do monocrático ou ditatorial. Verifica-se,' pois, que a su
premacia da Constituição e, das leis, de- um lado, con
trastando com a ditadura do partido e a oligarquia dos 
grupos que o dirigem e empolgam o poder políÚco, a 
pretexto de realizarem as aspirações dos trabalhadores, 
constitui a·-paiiio críticO CeSSe formídãvel dueto ideoló
gico, que ameaça degenerar-se na guerra mortífera. de 
dois mundos antagónicos". · . 

Na linha do mesmo raciocínio, o analista político 
João Camilo de Oliveira TOrres digressiona: "Á cfise 
polítiCa Que assola Cjuase todos os país'VS e ameaça fazer 
submergir o mundo no cães d~ desordem e do despoÚsw 
mo. provém de um paradoxo: excesso de poder e defiw 
ciência de autoridade". Para ele, o panorama sOcial se 
resume nesta dolorosa e inquietadora conclusão: "Estaw 
dos cada vez mais fortes, governos cada vez mais Irac_os, 
despotismo em marcha e anarquia como solução." 

. No entrechoque das ideologias conflitant~, superexw 
citadas pela pregação pasSional dos dem8.gogos e arquiw 
tetas do caos, diante do absolutismo e da apatia da "sow 
ciedade tolerante", vemos crescer e prosperar a ação miw 
litante dos grupos ativistas, qu'e em nome da liberdade 
apregoam o advento da igualdade, que outra coisa é se
não o holocausto _da própria liberdade ao despotismo do 
Estado. de que é exemplo o imperialismo bolchevista. 
Há um brocardo jurídico que diz: "A liberdade desenw 
freada leva à' tirania desenfreada." 
~ usando a liberdade que se procura atraiçoá-la. Em 

nome da liberdade se pede a igualdade que, para os 
teóricos e arautos do socialismo, reside sa,mente no re&iw 
me marxista. E o marxiSmo nãc:i prega outra coisa senãO 
a luta de classes, a ditadura do proletariado, a revolução 
permanente, a negação da família, da propriedade, do 
direito, da liberdade e da cultura. Portanto, o caminho 
da igualdade traçadO pela engenharia comunista não é 
Outra senão o que leva ao arquip~lago Gulag, ao inferno 
siberiano, ao genocídio stalini.Sta. 

O marxismo baseava sua filosofia económica e põlítiw 
cano princípio de que uma classe (a- do proletariado) de
veria empolgar o poder e exercer a.ditadura, liquidando 
a classe burguesa Declarava que a luta de classes, a exw 
ploração do homem pelo homem e de uma classe por 
outra, desapareceria corri o advento pleno do sociâ.lis
mo. E afirmava que o prOJetar-ia-do venceria nO CãmpO" 
propfcio e fértil para a implantação de seu domínio, que 
era a sociedade industrial. Ora, a luta de classes longe de 
desaparecer continua mais acirrada no socialismo, onde 
uma burOcracia milit.ar exerce a mais cruer' das Qitaduw 
ras." E o marxismo triunfou na Rússia, oride· não havlã 
indústi-ia, tendo sido esta" ·a contradição maior que 
sobreveio ao regime elaborado por Karl Marx:, segui'tdo 
o <:Omentãtio de Ortega y GãSset. -

Não ê concebível um regime que apregoe a ditadufa, 
que preconize 'a tirania, -quif:stimule o conflito SOcial e 

·Promova o ódio e a cizânia entre as-Classes, entregando 
o poder a um grupo privilegiado para efetuar a des-
truição, o expurgo; o banim~nto e o extermínio de grii:. 
pos rivais. 

Uni 'dos mais abalizados mestres do_Dii-eito e da Sow 
cioiOgia, o Professor Darcy Azambuja, doutrina: .. TodO 
regim~e que pretende dar a uma classe, seja ela dos ricos 
ou dos pobres. a dos capitalistas ou dos operários .• o 
exercício exclusivo do poder, é-um regime de opressão e 
de injustiça, e não teria permitido que florC:sC:essem as 
idéias que a democracia acalentou,. defendeu e reali
zou". 

E prossegue: "A democracia política não pode ~er a 
participação de todos no exercíCio do poder, a.ssim . 
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como a demoCracia social não poderia ser o uso da pro~ 
priedade por todos. Todos têm, sim, o direito SribjetiVb 
à aptidão legal de possuir, de u~ar·a propriedade, e o Esw 
tado-deve facilitàr os meios de adquiriwla." · 

E -ritãis: "A Constituição e as leis devem limitar o pow 
-der político, de modo que ninguém dele uSe para oPri
mir a sociedade, cerno também lirrilte o direito de pro
priedade para que riinguém use dela cOnio instrumento 
de exploração e predOmínio". 

No mesmo sentido e coerente com a· mesmo pensãw 
mento, o Ca-rdeal Mercier delineava a democracia com 
que ele sonhava, como sendo .. a democracia ampla, sew. 
rena, leal: e, numa palaVra, cristã; a deffiocraCia que 
quer assentar a felicidade da classe operária não-nas ruí
naS das outras classes, mas .na ieparaçãci dos ag(ã.vos 
que- ela, até agora, tem ,curtido". -

_A revol':l_ç_ã~_ -~rasil~ira de ! 96<f. assinalou o eclipse da 
R.epóblíCa Sindicalista, que se encÕntrava em geStação
nO Venfi'é-do governo deposto. 

O País chegara, naquele ano, ao caos político, instituw 
cional e moral. A ruptura da hierarquia militar, com a 
SUb!ev8.ção nos quartéis, tutelada pelos mandarins de 
!!ntão, ao lado da bancarrota, arrastavam o Pais para ·a: 
revolução social, a guerr,a civil, de o~de não sairíamos
senão com o sacrificiõ de muitas vida-s e a débacle nacio-
nal. ' 

O Brasil vivia um perfodo de visível conturbação naw 
cional, quando as forças subterrâneas da agitação dírigiw 
da atiravam poeira e cinzas rJas faces e nos olhos do po
vo. 

Um_ rãpido balanço da fase anterior a 1964 aponta o 
desgoverno em_ que o País estava_ merg11-Ihado, 

A administraÇão pública direta se via invadida Pelo 
nepotismo, e entregavawse progressivamente à admin}sw 
tração indireta, aos institutos de previdência, às econow 
inias mistas, às autatquias, ao pOpulismo desenfread~; 
ao afilhadismo -.;oraz, quê-liquidou o sistema de méritO e 

· entronizou o negocismo e o aventureirismo na coisa 
_pública. 

A demagogia era o prato do dia em todas as apre'senw 
tações do governo diante das maSs~ fermentadas pelas 
mudançaS Víolerita-S <inundadas, inclusive com a trobe
teada reforma agrária a s_er eXecutada pela SUPRA (Suw 
Perirlténdéncià de Reforma Agrãria), que acenava com a 
redistribuição das terras, sua expropriação e a ex~inção 

_da prioridade_privada. _ 
As greves se sucediam semanalmente e jâ havia um 

comandowgeral, funcionando sob as vistâs complacentes 
e cú-mplices do goVerno, acionando os dispositivos parew 

-diStas, com vistas a levar o estamento burguês, as classes 
patr.onals e os núcleos de pfOdução ao desespero, à inw 
solvência e à falência. Paralelamente a isso, promoviawse 
à desapropriação- de terras a preço vil ou a preço new 
nhum, a nacionalização das empresas estrangeiras e a 
guerra aO capital internaCional. 

,A ideologia do governo hostilizava os partidos, ignow 
rava as orgániziições de classes conservadoras e_ funciow 
ilava di~etamente ligado com os sindicatos de categoria 
profissional. As postulações mais absurdas, os moviw 
mentes mais radicais, as reivíndii:ições de toda natUre-:

-za,_fontanto que vulnerassem as instituições tradicionais 
e clásSicas do sistema capitalista, eram prontamente 
atendidas, mesmo com desrespeito à legislaç~o e aps 
preceitos vigentes. 

Na área social o Estado modorrava na estagnação. 
Não havia em f~ncióriam~nto, ex-ecução ou prograw 
mação, qualquer plano, projeto ou programa de desef!.w 
volvimento urbâ.no, habitação, saúde e saneamento bâ'
sico. A educação se fossilizava no imobilismo e os curw 
soS funcionavam como células de treinamento ideológiw 
co, com o marxjsirio traduzido ·em vulgata para pene
tração fácil nas mentes primária~ à semelhai-I~ da cartiw 
lha níaofsta. 
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co-m· relação ao Nordeste não se fazia: riada, 
procurando-se transformar a região em zona de turbuw 
Iência, em foco de agitação permanet1tC; coni as Hgas 
cani_P'o"ilesas enl est;~do de contínua rebeldia, sabotando 
. a-jirodllcão, queimando as plantações, matando os rebaw 
ilhas e pondo em pânico· as organizaçÕes- rUrais. -

Não havia regime econômico plánejado e definido, 
nem polítiCa Social. nem sistema politico. As reformas 
sociais apregoadaS ~ram apenas tema para oradores inw 
flamados de comícios Predatórios e violentos, com abuw 
so da terminologia socializante e da retórica demagógiw 
ca, onde as autoridades militares respeitáveis sofriam os 
mais desabridos insultos de políticos ligados ao gover
no, como parte de um plano estratégico e psicológico de 
d"iúTocãd-idiS-iDSiiúl(çõÇS,-iú-avés dã-dC:smora~ização de 
seu-s líderes e chefes_ O governo estimulava o populismo 
est~tizan~e e esquerdizante, enqUanto tentava controlar 
as claSses cónservadoras, que se viam encurraladas dianw 
te de onda de ameaças e agitação das hordas agressivas. 

Se n~s fosse permitido fazer a análise conj-untural da
queles tempos, .Se nos .fosse cometida a tarefa de, à ma
neira de Erich Fromm, fazer a-psicanálise da sOciedade 
de então, tudo com vistas .à realidade brasileira, havería
mos de diagno:1ticar que a nação estava enferma, valetu~ 
dinária, anquilosada, e que as massas estavam intoxiCa
das pelos venenos que lhe davam a beber na taça trans
bordante do absinto rubro que a demagogia l}le levava 
aoS-lábios. 

A Nação estava narco,tizada pela·propaganda sem Jiw 
mites nem peias, financiada pelos Cofres públicos, pelas 
entidades estatais desvirtuadas e assaltadas, pelos fun
dos de toda a natureza manipulados pelo esquema situaw 
cionista. E a propaganda, que é urila ciência e uma ãrtC, 
exercitada pelos têcnicos- e profissionais que se aper
feiçoaram nas manobras subterrâneas, estava solapando 
os alicerces iia democracia cristã em nome de um falso 
nacionalismo, que é a doença do patriotismo, e utilizan
do a demagogia, que é a doença da democracia .. 

A ação militar e civil das forças democráticas pôs um 
fim ·ao governo anâ:rquico, reconduzindO o país à ordem 
pública, à tranqUilidade social e aO progresso nacional. 

Fezwse a revolução. 
_Começouwse a tarefa de reconstrução do país'. A orw 

dem, o progresso, a segurança, o desenvolvimento, o 
bemwestar social, foram considerados metas prioritárias. 
o-gOverno surgente af'astou da vida pública, da militân
cia partidária e da -organização administrativa, os ·políti
cos e gestOres acumplicíados com a subversão e a cor .. 
i'upção. · 

Editaramwse atas inSiitUcíõnais, átos complementares, 
decretosw!eis, e todo um elenco de medidas de exceção, 
inqenes ao exame do Poder Judiciário, que propiciassem 
ao governo revolucionário a limpeza da área, com a er~ 
radicação dos bolsões que minavam a vida pública. 

~tabeleceuwse o regime bipartidârio, que foi a primei
ra e drãstica reação contra o pluripartidarismo vigoran
te~ Havia no Brasil. à época, cerCa de 13 partidos políti
cos; Úma ninhada dC: iegendas, em. que ãPenas 2 ou 3 
pos~uianf eStatutos e _pr«;>grama~ de conteúdo le$itima~ 
inente ideológico: A. 8rande ri-taioria Cxistia Somente 
como instrumento de_ coligações espúrias, concertadas 
às vésPeras dos pleitos, em festivos leilões de siglas, onde · 
se bargan~avam votos e apoios. · 

No campo sOCial, a Revolução fez nascer, usando da 
imaginaçãO criadora, instrumentos de i!SSistênciã, tais 
cOmo o FGTS, õ PJS, o PASEP e o Fuitdo de Partidw 
pação Social, com a aposentadoria para o trabalhadc;>r 
ruraL · 

A educação teve umã exparisão, talvez, excessivamen
te rápida, desde o MOBRAL até o gigantismo do ensino 
superior. Foram ocupados os espaças vazios do campo 
sociãl; com a imPlãriti:tção de programas de- envergadura 
como os de:· Habitação, Saneamento Básico, Nutrição, 
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Centros Sociais Urbanos, Treínani.erito. Profissional, 
Transportes Cóletivos, Desenvolvimento de Regiões 
Metropolitanas, D~envolvimento !ie Cidades Médias, 
EletrificaçãO, Telecótnunicações, Programa Nuclear, 
Fretes, Indústria Naval, Indústria Aeronáutica, e_tantos 
outros. 

A reforma social alcançou a estrutura sócio
econômica-política do Nordeste, através_ de progra:mas 
como o POLONORDESTE, Projeto Sertanejo, Redis
tribuição de Terras, Programa dç: Apoio ao Agricultor 
de Baixa Renda. 

O modelo econômico se situou dentro da filosofia e de 
um neocapitalismo moderno, eqüidtstante do estéril ca

. pitalismo do Estado e do tentacular capitalismo selva
gem. 

.Implantou-se, através do PROÃLCOOL e outros 
programas congéneres, a estratégia capaz de dar ao País 
uma solução duradoura para o impasse criado com a 
crise do Petróleo. -

Cotiteçou~se o processo de distensão política que to:.. 
n'lou impulso com a revogação dos atas instit.ucionais e 
a anistia, partindo-se, assim, para a consolidação de 
uma verdadeira democracia e o retorno à plenitude do 
Estado de Direito, consoante a vocação operOsa e ordei
ra do povo brasileiro. 

A revolução edificou no _Brasil aquele tipo de socieda-
de pluralista que, no dizer do Presidente Gisc;ard d'Es- __ _ 
taing, .. exclui o imobilismo e torna inútil a _revolução de 
carâter socialista", Ela passa pela reforma. Mais exata
mente, ela pressupõe que o corpo social encontra em si 
mesmo energia necessária para melhorar o que deve ser 
melhorado, a maturidade indispensável para os debates, 

DIÃRIODOCONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

V .Ex• podefã ser lido com a atenção que merece, pelo 
-pronunciamento sério que vem- fazendo. 

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço o aparte de 
V. Ex• · 

O Sr~ Lenoir Vargas- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Poís não! Ouço, com 
_o- maior prazer, o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Lenoir Vargas- Nobre Senador, não quis du-. 
rante o seu discurso, interrompê-lo para não quebrar a 
seqUência _do seu raciocíriio -mas, igualmente, como fa~ 
l9_u _o nobre S_enado_r J_utahy Magalhães, _apreciei ime'1-
samente esta retrospectiva feita por V. Ex~. sobretudo. 
esses destaques e esses pa'ntos colocados e~ relevo do 
que· foi reilizado de positivo nesses últimos vinte anos. 
Efetivamente, é uma obra grandiosa, eminente, que, nos 
seus detalheª'- tem sido duramente castigada por aqueles 
que a. ela se opunham mas, na sua expressão maior, no 
seu volume, ~i" obra realizada durante esses vinte anoS é. 
expressiva e V. Ex.• acaba de· demonstrar, embora não 
tendo descido ·a detalhes, assinalou em todos os campos 
de atividade, naquelas culm_inânCias, o que essa cordi
lheira de realizaçõe:s assegurou para a· vida da Naç~o 
brasileira. Muito obrigado 

O Sr. Virfil1io Távora - V. Ex• dá licença para um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MOACIR DUARTE- Ouço1 com muita hon
ra, a intervenção dO nobre Senador Virgílio Távora. 

a paciência para enC-efar as reformas e a tenacidade de O Sr. Virgmo Távora- Primeiro, c-omo seu colega de 
levá~ las a bom termo. A força do leão e a paciência da bancada, para louvar·a sua atitude e o seu pronuncia-
raposa. ______ ~ento, cujo término parace que hoje estamos assistindo. 

Sr. Presidente, Srs. Sç:nadores, a hora é de construir, Negar o que foi feito nesses vinte anos, a mudança que 
de olhar para o futuro, de somar esforços, de conhecer sucedeu dentró deste Pais, é tarefa muito iilgrata e pres-
as tarefas e de enfrentar os desafios. ê urgente que todos supõe um partidarismo levado às últimas conseqilên-
saibam, todos juntos, governo e ~posição, decifrar o di- cias. Examine qualquer grande setor de infra-estrutura 
lema do desenvo_lvimento __ com estabilidade, da ju!!tiça desta Nação. O.saldo é positivo. Uma comparação com 
social sem demagogia estéril, da liberdade sem subver- pafs vizinho, em 1964, por exemplo- essa data qu~ tao-
são. É necessário que se use a capacidade de fabricar o tos dela_;ie beneficiaram e, hoje, a amaldiçoam, marcava 
nosso próprio destino, pois esta é a maior obra: de enge- para a Argentina e para o Brasil, praticamente, o mesmo 
nharia social a ser feita em nosSo País, Não é hora de re- nível de exportação. Varnos tomar esses dados; ordem 
vanchismo, não é hora de antimilitarismo e· de icono- de_-grandeza de 1,5 bilhão di dólares. Hoje, veja V. Ex~ 
clastia. ~ preciso enfrentar o destino. Já dizia André se é poss(vel comparar em termos numéricos, o que ex-
Malraux: "Quando o homem enfrenta o destino, o desti- porta aquele Pafs vizinho, o que exportamos nós. De-
rio termina. O homem passa a ser responsável por si pró- pendíamos - aí, sim: é preciso dizer, qu~ndo se fala 
prio, o homem emancipa-se". tanto no nosso atrelamento às finanças, à economia 

O Sr. Jutahy M_agalhães- Permite V, Ex• Uin aparte? 

O SR. MOACYR OU ARTE ~Ouço Y. Ex•, com 
muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não queria, nobfe Sena
dor Moacyr Duarte, deixar que V. Ex• encerrasse seu 
brilhante discurso sem a manifestação de um compa
nheiro seu de Bancada que, desde ontem, aprecia o tra
balho que V: Ex.• vem desenvolvendo com um pronun
ciamento profundo a respeito da revolução como uma 
tese e do direito de revolução, também, como uma tese 
teoricamente sob todos esses aspectos. Agora, V. Ex' en
tra na parte·prática, na parte Tãctual, quando começa a 
analisar, me$ffiO em rápidas pinceladas, a Revolução de 
64, que realmente não poderia passar, como nã-o passou 
aqui, em branco no Senado, quando tantos anteontem, 
aplaudiam, tantos que tinh~m solidariedade incondiçio.::
nal a ela e que, hoje, estão em campo oposto e já -se es- . 
queceram de tudo que foi feito. Sabemos dos acertos e 
também dos erros. Aqui, já tivemos oportunidade de fa
lar a respeito do assunto, mas gostaria de parabenizá-lo 
pelo trabalho. Se V. EX! não fosse_t.Un _ _m~stre, diria que 
estaVa defendendo uma tese de doutorado,· mas sei que 

mundial - dependíamos, p.ãra a nossa própria subsis
tência, de importação, praticamente, importação, repe
timos, praticamente de todos os insumos básicos, com 

·ex.ceção, óbvio, do minério de ferro, do exterior. Hoje, 
V. Ex• vê, passamos, quanto ao alumínio de importador 
para exportador; ao estanho idem, idem, só para citar 
esses dois; do -petróleO, de que dependíamos - chega
mos a depender em 83% - baixamos este número para 
40%, só par~ citar- a V. Ex• os dados mais signifiCativoS: 
H ouve errqs nesse período? Muitos. Como toda obra 
humana, executada por pessoas falíveis, realmente, 
apresentou empreendimentos que poderíamos discutir 
muito qu-anto a sua prioridade. Apresentou,,realmente, 
um alargamento da faixa que separa a concentração da 
riqueza superi-or da pobreza inferio"f- não tenho a me
:hõr dúvida. Mas, se nós olharmos para traz, a Justiça, 
na ~oz da História:; Parodiando o nosso último lmpera
dQr, daqui a 50, 60 anos serã feita ao acervo das reali
zações deste períodO -e, nfriguém m.ais dfsCUtirã qi..ie··o 

_ Brasil de 1985, guardadas as proporções,· mesmo no 
transcux_so do-s 21 anos, era completamente diferente da
quele d~ 1964. Este o aparte que gostaríãirios de inserir 
no seU prinioroSo diSCurso, parabenízanao:.:o mais- llffi.a 
vez, porque V. Ex~ não faz como o que hoje está muito 
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comum, o comportamento de Clóvi~, quando de seu ba
tismo, reCebendo a ordem do Bispo de Reims que na
quele tempo fazia entrar no Cristianismo o antigo povo 
francO: ''Curva-te, sicambo. Qüeima o que adoraste, 
adora o que· queimaste" 

O Sr. Octávio Cai-doso- Permite V. ~x• uni aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com satisfação~ 
.o aparte do _eminente Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso- Felicito V, Ex• pela aborda
gem que está fazendo. Da maneira como terminou o-Ci~ 
elo revolucionário, com Uma onda imensa de imprensa 
em sentido contrário e de opinião pública, uma opo
sição cer-rada à Revolução, à sua obra e aos sCus ho
mens, eu imaginaVa que p-assaría-moS muitO tempo sem 
poder- abordar esses temas que se tornariam malditos, 
pela inauguração de uma Nova República, com novos 
métodos, novos homens, novos processos, novos pa
drões •. enfim, uma Nova República. Mas, no momento 
em que _se vê, nobre Sen?-dor Moacyr Duarte, que o pre
sidente de uin Partido, sem desfazer a importânCia desse 
Partido, o seu valor l'luinérico, o seu valor intrínseco 
cpmo Partido, sem desfazer a pessoa do seu presidente, 
mas, quando se vê que um presidente de Partido assume 
ares de primei{O-nlinistro, quando se vê que ele se reúne 
com o seu colega do Partido da Frente Liberal para fa
zer a partilha dos cargos, imagino o que não teriam dito 
de nós e da Revolução se fizéssemos ÍS$0 na instalação 
de um -novo governo. Seria conside~ado isso a vergo~ha 
~as_vergonhas. Na verdade, não se discute doutrina, rlão 
se di;cute program~. Óiscutem-se escalões: primeirO, se~ 
gundo, terceiro, quem fica com quem, quem leva quan
to. Mais do que isto, eu imaginava que, na escolha dos 
cittgos, os critérios fossem completamente novos. En
tãO, hoje; vi, estarrecido, que os critérios são critério 
polftico, critério qe probidade, critério da representativi:. 
dade. Mas, ouvi também urrí ilustre parlamentar da 
Oposição dizer que o Dr. Ulysses escolheria e' levaria ao 
Presidente Sarney para nomeãÇão. Uma inversão total. 
E não sei a que ponto chegaremos quando a autoridade 
do Presidente se prestar a isso, não sei se isto acontecerá; 
espero que o Presidente S~rney repila este tipo de esco- · 
lha e de partilha da sua autoridade e do seu poder. Vejo, 
por exemplo, que para resolver os problemas do Institu
to du Açúcar e do Ãlcool é preciso escolher um grande 
devedor, certamente porque o devedor conhece bem a 
lista âoS-seus confrades. h certo que a Nação deve muito 
a um ílustre ex-Parlamentar deste País, mas estou seguro 
de que nào deve nada ao seu fi!ho para fazê-lo Presiden
te do InstitUto do Açúcar e do Álcool. Vejo que se inau
guram métodos novos na Nova República. A Agricultu
ra confiilua sem dinheiro, e o Ministro do Planejamento 
fala em aumentar impostos, e o MinistrO da Fazenda 
achâ que o tabelamento, o controle de preços, o policiã.
men~o pelo CIP é uma solução. Práticas novas, não co
nhecidas, só conhecidas agora 'na Nova RepúbliCa. En
tão, antes do que eu imaginava, jâ se pode falar o-que V. 
Ex' está falando, jâ se pode dizer o que fizeram os Go
vernos revolucionãrios. Dizia-se que, em 180 dias, se te
ria saudades de Delfim. Acredito que, em 90 dias, jã se
rão muitos os_saudosos da sua política econômica. 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço os apartes 
com que me distin-guiram os nobres Senadores Jutahy 
Magalhães, Lenoir Vargas; Virgflio Távora e Octâvio 
Cai-doso, e os incorporo a·o meu pronunciamento, como 
subsídíos ·altamente valiosos e que o enriquecem sobre
modo, e, ao m_esmo tempo, os conceitos q).le S. Ex•s enii
tiram sobre as palavras que estou proferindo- eu os re
colho tão:-Sorriente c.o_mo frutos da excessiva generosida· 
_Ç{e_ dos m.eus eminentes colegas_ de Bancªda. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. EX.' um aparte? 
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O SR. MOACYR DUARTE- Tepho a honra de ou
vir o aparte do nobre Senador Fâbio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre' Senador Moacyr Duar
te, e'm verdade, o maior discurso quê eu, pOr exemplo, 
poderia fazer sobre o golpe militar de 1964, que V. Ex• 
denorpina, impropriamente, de Revolução, seria o dis
curso do silêncio. Mas, como no princípio era o Verbo, 
eu ouso, diria, apartear V. Ex• em consideração à pro
fundidade extraordinária doS dois discursos que V. Ex• 
pronunciou, nesta Casa, sobre o assunto. Ontem, V. Ex• 
se referiu aos conceitos de pré-legitimidade, de quase le
gitimidade e de legitimidade, enunciados por Guglielmo 
Ferrero. v. E-x, deixou de citar o título, o nome do livro 
e, com a sua permissão, eu o faço. Esses conceitos se en
contram ... 

O SR, MOACYR DUARTE -No "O Poder". 

O Sr. Fábio Lucena - r•·no "O Poder .. , cujo título' 
real é "Os Gênios Invisíveis da Cidade ... Analisando 
.bem, Ex•, observamos que o regime castrense, que se eS
tendeu por quaSe vinte e 1,1m anos neste Pafs,janiais atín
giu a sua legitiniação. Percorreu todos os escalonamen: 
tos definidos por F~rrero, sem sair da ilegitimidade. Se-
ria nauseante diSsertar sobre essa ilegitimação que du
rante tantos anos manteve o. nosso País sobre o guante 
do arbítrio .. Toda vez que se quis legitimar o Poder, o 
ptóprio Poder se escusou de fazê-lo, abrindo ~ cada dia 
retrocessos que foram penosameitt~ cumpridos por nos~ 
sa Nação. Concordo, plenamente, com o Senador 
Virgflio Tãvora; não se pode esquecer a RCvolução, 
como rotula V. Ex• o golpe; os seus teres e «enteres", os 
seus fatores positivos ou negativos, ao longo de sua du
ração. Jã se cometCu esse erro certa vez, e o Senador Tá
vora, que é profes;or de História, principalmente His
tória militar, bem sabe que o erro mais trágico foi come
tido pelos Bourbons, quando da Restauração, depois da 
derrota de Napoleão I, ao tentarem substituir todo o 
período napoleónico J?Or um suposto Luiz XVII cJue não 
existiu, porque o último dos Luízes, guilhotinado por si
nal, fo.i Luiz XVI. E o Luiz que substituiu ao período 
napoleónico recebeu o número de ordem XVIII, após a 
restauração. O mesmo errO--cometeu Napoleão III, ten
tando fazer vCr que houve. Napoleão II, que, na realida
de, não existiu. Logo, nobre Senador,. não pretCndemos, 
em hipÓtese alguma, cometer esses erros, porque seria, 
de fato, iQcidir num antíjulgamento melancólico da nos
sa História. Convém fazer ver, todavia, a diferença dos 
tempos, aqui apontada pelo Senador dctãvio Cardoso. 
Ele reclama da instalação çlo novo Governo, dos cri
térioS que se_ estabeleceu e. esvurma a· natureza dos 
preenchimentos dos cargos. E eu diria a V. Ex•, nobre 
Senador, que, de fato, é bem diferente o Governo cjue 
ora se instala do Governo instalado há 21 anos: não 
houve cassação de mand3.tos, não hoUve prisões arbi
trárias, não houve o estraçalhamento e o estilha-çamento 
da Constituição; não houve banimentos, não houve 
pena de morte, penas cruéis.outras estabelecidas pelo re
gime totalitário, .bem caracterizado ao lonio da gestão 
do Presidente Médici, ó que se diferencia do regime au
toritário. Sabe V. Ex' que. enquanto o autoritarismO' 
visa simplesmente ao domínio isolado dos cidaçlãos pelo 
Estado, o tOtalitarismo visa iio -domfnio total da Socie
dade, desde o .íntimo dos cidadãos, até as suas manifes
tações mais extrínsecaS; desde a sua alma, desde o seu 
espírito, até as relações sociais a que está condicionado. 
Assim, Senador Moacyr Duarte, nós, dC fato, Partiffios 
para uma nova era. Não sei .se a designação certa seria a 
dC Nova República; mas ê, sem dúvida alguma, outra 
era que presume que esqueçamos, que anistiemos, com 
toda a sinceridade, eSses 21 anos. E, reportando-ine ao 
trecho final do aparte do Senador Virgflio Távora, q'ue
ro recordar que quando Danton, o .. tigre" da Revo-

-DIÁRIO DOCONGRESSO~-ACIONAL (Seção II) 

loção Francesa. caminhava rumo à guilhotina, voltou·se 
para Robespierre, que lhe seguiria o caminho dias de
poig, e disse estas palavras candentes: .. Em certo mo
mento da repressão, eu fiz constituir os tribunais de ex
ceção, e peço a Deus e aos homens que me Perdoem." 
Não sei se Deus e os· homens jã perdoaram Danton, 
como não sei sC os homens e Deus perdoarão ·as crimes 
cometidos e até hoje não apu~ados, -ao-longo deSses -21 
anos. frogredimos, é verdade, mas o· preço foi alto. Esse 
preço foi o da tortura, o do terrof., o do banimento, .o 
dos desaparecimentos, o das suspensões arbitrárias de 
direitos políticos sem direito da defesa etc., etc., etc. A 
esse preço,- nobre SenadÕr, a Nação simpleSmente .não 
quer resgatá-lo, a Nação quer esqut:_cê-lo. É o aparte que 
me senti' no dever 'de dar a V. Ex' Muito obrigadO. 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço o aparte, 
comei tantos outros, reconhecidamente erudito com que 
o_ nobre Senador Fábio Lucena me distinguiU: S<~:be S. · 
Ex• que toda revolução se constitui num ato de fo~a; 
sãbe S. Ex• que·toda revolução c01;nete violências; sabe 
S. 1;2t• que toda revolução agride direitos, e esse itine
rário não poderia a Re\roluçãode 1964 deixar de trilhar. 

O Sr. ~ábio Lucena- Se me permite, devo dizer a V. 
Ex• ... 

O SR. MOACYR DUARTE - Que cometeu exces· 
sõs, nós o reconhecemos ... 

.o Sr. Fábio Lucena- V. Ex~ me permite, nobre Sena
dor? 

O SR. MOACYR DUARTE- Apenas para concluir 
o meu raciocínio. Como co~eteram exCessos tS:mbém 
aqu-eles que a ela se opuseram, com os seqUestros, os as
saltos à mão armada, os roubos, as violências, os assas
sinatos, as cenãS de sangue, páginas que tiSnaram tam
bém a H:istóriã. Pátria. Se formos lançar o olhar retros

-Pectivo para os últimos vinte anos, chegaremos à con
clusão de que não existem inocentes, nem culpados; to-
dos nós somos vítimas. . · 

. O Sr. Fá6i0 LUcena - V. Ex• me premite? 

O SR; MOACYR DUARTE - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Devo incluir nesses ato"s lamen
táveis e os mais deploráveis de todos, piores até talvez 
do que os seqUestros e as guerrilhas que houve na dura 
fase da repressão, ria chamada contra-rev"àlução. Devo 
incluir, nobre Sen3.dor, a corrupção generalizada, os as~ 
saltos aos cofres públicos, a desgraça, enfim, que gover
nos despreocupados com a coisa pública permitiram, 
por ação ou por omissão, mais por IOmissão, e que resul
taram na calamitosa situação em que se encontra o nos
so Pais. Finalizando,, devo di~er-lhe, e V. Ex' comoju.: 
ris_ta perfeito, contra a'coisajulgada, e não hâ revolução 
so.bretudo contra o direito natural. 

O SR. MOACYR DUARTE - V. Ex• certamente 
deve ter perquirido a história das revOluções. E se o fez 
haverá de constatar que o direito adquirido e a coisa jul
gada jamais pa~s.aram de meras utopias em ce'rtas e de
terminadas revoluções como a Revolução Cubana e 

-como a Revolução Russa. O que existia, ~ verdade, 
nessas outras era o "paredón" e a .. solidão' siberiana". 
·o direito adquirido e a coisa julgada representavam· a 
tábula rasa no catecismo daqueles chefes e líderes revo
Iuci~mârios. Mas eu me permitiria ... 

O Sr. Fábio Lucena- Permita-me V. Ex• apenas di
zer que não há. diferença entre o "paredón" e o Riocen
tro,. ·Não hã diferença nenhuma. 

O SR. MOACYR DUARTE- V. Ex•s, pró-homens 
do Governo. responsáveis hoje pelo Governo, estão na 
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obrigação moral, na obrígação moral, intransferível, de 
procurarem apontar, de procura~em apurar, indicando 
à execração pública os responsáveis pelos desvios e pelo 
malbaratarTtento dos dinheiros do povo. 

Aqueles que foram colhidos com a mão no alheio não 
deverão escapar das malhas da Justiça. Esta responsabi
lidade caberá aos catões do Governo, aos homens que 
hoje dirigem o PaíS; maS, ao que parece, pelo menos no 
alvorecer desta Nova República, o comportamento está 
sendo diferente. Alguns deles, pegados com a mão na 
cumbue&, estão sendo até favorecidos como registra -a 
imprensa, com 900 bilhões de cruzeiros, como vai ocor
rer com a injeção de recursos no conglomerado Sulbra
sileiro e Habitasul. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluindo: 
Ingressamos no último estágio para o encontro defini

. tivo com a democracia._~ a fase mais diflcil, a etapa 
mais pe'nosa, onde âs maiores i~compreensões e injus
tiças se perpetram. Verdadeiro e atual é o ~agistério do 
genial Alexis de TocquCVille quando dizia, há mais de 
um século: "O momento mais dificil na vida de um regi
me autoritário é exatamente ·aquele em que êle começa a 
melhorar, isto é, a abrir-se e a deixar-se ;trejar pela críti
ca e pela 'participação de setores mais amplos". 

Sr. PreSiden'te, para se penetrar no terreno sagrâ.do da 
democracia, é necessárlo, como cantava o poeta, nave-
gar. Sim, "navegar é preciso", conclamava Fernando 
Pessoa. E Robert Prost complementa: "Mas temos pro
messas a manter, e milhas para vencer, antes de poder 
dormir, antes de poder dormir ... " 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, para uma bre
ve comunicação. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Parà uma 
breve comunip:açãa.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Desejo 1er, para conhe_cimento do Plenário; teX:tO de 
comunicação recebida do Sr .. Governador Esperidião 
Amin, encarecendo apoiamento à posição por ele adota
da em face. de decisão do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, considerada prejudicial aos interesses do Estado 
de Santa Catarina. · 

A proVídência, com 'efeito, se confirmada, suspende
ria a comercialização do carvão pré-lavadO produzido 
em Santa Catarina, .acarretando irrecuperâveis Prejuízos 
econômicos e sociais. 

Daí insistir S. Ex•, fuOtO-ao Ministério das Minas e 
Energia, no sentido de que sejB.m imediatamente remó
vidos os empecilhos criados pela indigitada medida, que 
ameaça de parà!isação a região produtora, onde vive 
uma população de mais de ,700 mil catarinenses. 

É a seguinte a íntegra do telex jã referido: 

"Exm~>. Sr. Senador Lênoir Vargas Ferreira 
Senado Federal 
Brasflia- DF 

Ao transmitir texto de telex que dirigi ao Senhor 
Ministro das Minas e Energia, c:ncareço o valioso e 
indispensável apoio de V. Ex• ao pleito do meu Go
verno nele contidO, da maior importância Para a 
economia cat3;rinense, em especia1 a do setor car· 
bonífero: 

Ex.m~ Sr. Dr. Aureliano Chaves 
DD. Ministro das Minâs e Energia 
Brasflia- DF 

Cumpriineilt~ndo V. Ex•, permito-me solicitar 
sua especial interferência na solUção imediata dos 
entraves provocados pela decisão do Conselho Na
cional do Petróleo, suspendendo, através da Com
panhia Auxiliar. de Empresas Elétricas Brasileiras. a 
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comercialização do carvão energético resultante do 
processamento do ca-rvão Pré-Lavado produzido 
em Santa Catarina. - · 

Embora seja iniitha intençãO visitá-lo proximil
mente, este assunto, que julgo do maior signifiCado 
econômicO e social para meu Estado, será objeto de 
discussão em reUni.ão convocada pelo Secretãrio~
Geral, Dr. Paulo Richer, na próxima terça-feira, 
com representantes do Sindicato Nacional da In
dústria de Extração de Carvão~- dos miriél-3dores e 
do meu Governo. 

Espero contar com a senSibilidade e com o eleva-. 
do espírito público de V. Ex•, pois a decisão do 
CNP foi unilateral e, consumada, acarretará o total 
colapso da produção de carvão na região mínCira, 
responsãv~I por 15.000 empregos diretos e onde vi
vem mais de: 700.000 catarinenses. 

·Atenciosamente Esperidião Amin, Governador 
do Estado de Santa Catarina" 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins FilhQ)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para uma 
breve comunicação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
uma breve comunicação.)_-:"Si. Presidente e Srs. Seriil-
do_res: · 

Ontem o Presidente em exercício, em solenidade 
pública, demonstrando acuidade política, assinou o De

. creto n"' 91.178 que dispõe sobre a criação do Programa 
de Desenvolvimento da Região Nordeste, bem como o 
Decr'eto n"' 91.179 que dispõe sobre a definição da estra
têgia de desenvolvimento rurã.i para pequenos produto
res, e a criação do Programa de Apoio ao Pequeno Pro
dutor Rural, no âmbito do Prográma de Desenvolvi
mento da Região· Nordeste- Projeto Nordeste. 

São- projetas e estu-dos feitos na administração passa
da e que não foram institucionalizados porque ainda se 
faiiiiiif neCesSárias algumas definições. 

Disse que o Dr. Sarney havia demonstrado- acuidaae 
políticà porque, com esse·s decretos, quis dar a entender 
uma prioridade ao Nordeste, na hora em que se discute, 
no Congresso, o Caso 'dO Sulbrasileiro; 

Nada se deve dizer contra· esta preocupação de ordem 
política. mas, Sr. Presidente, não posso deixar de mani
festar minha preo6ipcição quando vej~ a implantação 
de um projeto que diz visar preferencialmente ao- peque
no produtor rural nordestino, sem que o Ministério da 
Agricultura tenha sido ouvidi:l.Todos sabemos que o ex
Ministro Nestor Jost recusoú-se a fiimar o decreto éxa
tamente por não ter participado da .discussão e não ter 
interferido na elab_oração do projêto. Hoje, pelos jàr
llais, ·tomamos conhC:címento de- Que O 3.tliaf Mitlistro 
Pedro Simon também pensou em não -assinar o decreto 
pelas mesmas razões. Tenho, Sr. Presidente, em diversas 
oportunidades, manifestado.minha posiçãO em relação à 
agricultura brasileira e à nordestina Cm particular. 
Manifestei-me contra a distribuição fundíãria do Nor
deste, ao meu v_er, uma das principais causas do atrasá 
da "região e princípalmente da agricultura nordestina. 
. O Projeto Nordeste diz que visa modificar este qua

dro fut).diãrio. 
Hoje vivemos um novo regime, no qual prevalece a 

democracia sem adjetivos. Estamos y.endo o Governo · 
Federal enviando para o Congresso mensagem para 
atender aos reclamos gaúchos, e socorrer o Sulbrasilei
ro. Assunto polêmico que -merecerã a decisão fi.rial do 
Corig-resso. No entanto; Srs. Senadores, ao Congresso 
não é dadt;> o direitO de definir as diretrizCS -do Projeto 
Nordeste. Recebemos as decisõ_es encontradas nos gabi~ 
netes dos .tecnocratas, sem a participação parlamentar. 

leHãfuõS muito ·a discutir e certamente muito a pro
por. Só de saída lembraria a necessidade de se examinar 
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as ·despesas previstas só cOm a administraçãO do projeto. 
Ao que sei, ultrapassa de muito o que poderia conside
rar a sua real necessidade. 

Sobre o· ãssunto voltaremoS;- mãs o ideal Seria s~_ão 
Congresso coubesse definir os objetivoS ~-a forma de 
execução do Projeto N ardeste. 

Era o que tinha a dizer. (Muito be"m!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
· palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)_--Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

Decidi-me discutir, embora de modo rápido, dois 
problemas cuja importância justifica minha presença 
agora nesta tribuna, prometendo fazê-lo o mais demora
çlâmente e~ reuniões subseqUentes. 

Um deles, Sr. PresidentC,_jâ devia ter _sido de minha 
parte o'bjeto de debate nesta Casa. Refere-se às decla-

. rações que.o eminente Miriistro de Minas e Energia, Dr. 
Aureliano Chaves, fez hâ sete dias, a respeito Pe sua dis
posição, de sua decisão, de cobrar tarifas módicas às po
pulações de baixa renda. 
-=-É o que estâ escrito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 

em jornal desta cidade, noticiando a posse do Diretor do 
, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. 

Salientava, na oportunidade, o MinistrO AU.reliano 
Chaves que era necessário proporcionar o ensejo para 
que' grupos cada vez maiores de pessoas obtenham, me
lhOr dizendo, fruam do serviço, não diria do benefício, 
da energia elêtrica a preços razoáveis, visto qué esta con
cessão à camada de população carente, vale djzer, de 
baixa renda, tem o sentido de justiça social. Essa decisão 
que O· MinistrO Aureliano Chaves acaba de tomar e Ctue 
vai fazer cumprir, em todo os seus termos, determinan-

-- do a venda, a preÇos módicos, da energia Para uso dOmi
CíHar, Contarã com todo nosso apoio. E S. Ex• justifica
va que jã se concedia aos empresários esse benefício, e se 
cobravam tarifaS a preços menores, visandQ diminUir o 
preço da produção, quando usado esse insumo, em be
nefício do consumidor, o ciue infelizmente raramente 
acontece. Sem melhores dados sobre o assunto, baseado 
na decisão_ do Ministro Aureliano Ch_av~._q!].ero triier
lhe, nesta 0Porilli1idade, a minha palavra de apoio e de 
aptauso, uma vez que essa providência, de sentido hu
mano, Vem corresponder ao princípio de justiça soCía] 
que deve nortear- a po-lítica econômica do Governo. 

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente e 
Srs. Senãdore.s, é o referente à aSstnatura, ontem, pelo 
Presidente José Sar~ey, de dois a toS que tornam exeqUf~ 
vel a nova p~lítica de desenvolvimento regional para o 
~ordc;ste. Não preciso, aquj,·dizer que o Nordeste estã 
necessitando, e exija mesmo que a Nação compreenda o 
seu drama. Drama ·de uma regiã·o-pobre, onde os dois 
terços dos que habitam o semi-ârido sobrevivem em 
condiç_õeS infra-humanas. 

O Sf. Aderbal Jurema- Permite V. EX• um aparte? 
-(Assentimento do orador.) -Nobre Senador Nivaldo 
Machado, não- quero interromper a explanação de V 
EX,~- !nas qUero me solidarizar com as SUas- palavras 
qUando· ch<i.ffia a atenção, mais uma Vez, dês ta Casà· e do 
País para a situação do Nordeste, Congratidando-Se-Com 
o· Presidente José Safney,- Pelos a tos -onteffi assiiuidõs. 
Ein vel-dàde, nO Nordeste; nós -Vivemos de teiffiosos_
jã dizía o vçlho polític-o Ágamenon Magalhães. Mas, 
.essa teimosia faz com ·que nós terihamos esperanças que, 
de agora em diante, com a assinatur'a desses atos, possa
mOs_, sem dúvid_a,., eii_veredar pelo caminho_ certo que t9-
dos nós aspiramos -hoje, ontem e :lma'nhã. Portarlto, re
ceba o meu apoio às suas palavras como conterrâneo, e 
como_correligionârio que vê na presença de V. Ex•, aqui, 
nesta Casa, o Nordeste que sempre foi esquecido, mas 
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que não o será, porque sua palavra de Senador novo tra
rá, sem_ dúvida, à lembrança de to_dos nós os problemas 
nordestinos~ Ainda há pouco, eu via que o Recife era a 
cid8de que_deiinha -a rriaior taxa de desemprego. Em ver
dade, ainda oritem, Conversando cpm o Governador de 
Pernamhuco, o dinâm"ico Professor Roberto Magalhães, 
S. Ex~ _dizia ·que tinha esperanças de que, no fim do seu 
governo, essa taxa diminuísse com a · teabertura das 
fãbriqas'têXtís e com· o mercado de trabalho, que a ima
ginação do nordestino irá criar, com o apoio-do Gover
no Central. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR- NIVALDO MACHADO -Senador Aderbal 
Jurema, honrado com o aparte de V. Ext, aparte lúcido, 
aparte oportuno; peço permissão para incorporá-lo às 
ligeiras considerações que estou fazendo em torno desse 
problema· ciue ·aflige todos nós, que aflige V. Ex', coino 
político pernambucano, integrado nessa região pobre, 
mas em processo de desenvolvimento, num esforço dra
mãtiCó, que está a merecer, portanto, o apoiq e- a 
atenção das demais regiões que desfrutam de posiçõe~. 
senão privilegiadas, mas, pelo menos, mais vantajosas 
do que as do nosso N ardeste. 

V+_ Ex' tem razão, quançio, ~obretudo, traz, no seu 
aparte, a preocupação do Governador Roberto Maga
lhães, do Governador de um Estado pobre, encravado 
numa região igualmente pobre, de ver a criação de mais 
frentes_de trabalho para absorver grande parte da popu
lação da capital pernambucana, para a qual confluem, 
comq y. Ex' sabe, que é um sociólogo, aquelas popu
lações que se sentem desamparadas, sem ajuda e sem 
oportunidades, no interior pernambucano e atê nos Es
tados vizinhos. Óe modo que ~colho o aparte de V. Ext, 
com muita honra para mim, e o incorporo, com sua per
missão, às palavras que estou pronunciando. Mas, Sr. 
. Presidente, Srs. Senadores, esses decretos do Presidente 
JoSé Sarnéy dão conseqüência a estudo que se faz ·no 
Nordeste, hã muito temp'o, para redirecionar a atuação 
da SUDENE, para contextualizá-la, dando oportunida
c(e_ ão um maior rendimento das vultosas verbas que se 

'têm aplicado naquela região. Diria vultosas mas não su
ficientes, para atender às necessidades básicas da região. 
Eu diría VUltosaS mas não :;;uficientes, repito, para aten~ 
der ;a toda uma faSe de descaso, a toda uma fase em que 
a região _ficou pi'aticainente esQueCida, sem peso nos Al
tos Conselhos da República, 

Esta op_orturiídade surge agora, com o redireciona
mento da novã política a ser adotada no Nordeste, com 
base na SUDENE, masjã sob novo enfoque, 'com a in
corporação do Polonordeste, do Projeto sertã:nejo, do 
Prohidro _e outros pequ_enos projetas, ao Projeto Nor
deste. ·o aí a esperança de que agora, em termos mais ob
jetivos, em termos mais práticos, se possa caminhar a 
passos largos, para compensar todo o tempo perdido, 
todo o tempo em que o Nordeste ficou marginalizado 
dos beneficias, das decisões e das preocupações, dos al
tos Conselhos da República. 

É cla~o que, depois do· advento da SUDENE, nó:;; pas
samos a receber maior fluxo de recursos para atender à 
solução de problemas prementes e básicos da população 
que ali vive com tanta dificuldade, V. Ex' podê oferecer 
o seu testemunho, sendo como é um daqueles que jamais 
se omitiram diante da urgência; da necessidade e da jus
tiça, ·de' se resolver o problema daquela ârea. Portanto, 
hoje, quando o Presidente acabei de assinar dois impor

-tantes decretos, redefinindo a política de desenvolvi
mento regiOnal e traçando novas diretrizes para o enca
minhamento e solução dos problemas do Nordeste, en
tendi de trazer, como disse -de ín[cio, mesmo de modo 
rãpido, o meÜ_ aplauso, o meu apoio, ao Presidente da 
República e aos liomens que lutam pela região. Enfim, o 
meu apoio, que embora saiba de pouca valia, é mais 
uma contribuição que trago à palavra dos que aqui sem

. pre pugnaram pelo maior desenvolvimento regional. 
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Portanto, a minha colaboração, nesta hora, será exata~ 
mente a de registrar um ato, como este, _na assinatura 
desses_ dois decretos pelo Presidente José Sarney, um 
nordestino aflito e impaciente, lutando, há muito tem
po, no desempenho dos seus mandatos, pela solução dos 
problemas nordestinos, trago essa palavra desvaUosa, 
mas que dá o testemunho de que o Nordeste continuará 
a lutar, esperamos contar com o espirita de justiça da
queles que estão _dirigindo os destinos do nosso País. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para uma 
breve comunicação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) -=,--Sr. Pre-
·sídente, Srs. Senadores: - ---

0 Diário Oficial de hoje publica atos de Sua:-Excelên-
. cia o Senhor Vice-Presídente da República, no exercício 
da presidência;- que criou riãõ--SO O Pioiriirúi_d_e--DeSen~ 
volvimento da Região Nordeste, o chamado PrÇ)jeto 
Nordeste, como também define a estratégia de des-envol
vimento rural para pequenos produtores e institUí OPA
PA; Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor, no âm
bito daquele programa Projeto Nordeste, assirii- como 
essa a razão de aqui estarmos a fazer· esta comunicação . 
- a exposição de motiVoS respectiva que o MilüStro do 
Interior endereçou à Sua Excelência, qUe ém6aSOu estes 
dois atas. 

Por que um homem da Oposição faria: essa: rápida co
municação ao· Senado? PoiQtie; justamente, -·achã:mos 
que devemos colocar as responsabilidades nos devidos 
lugares, seja do Governo, si;Ja da Oposição. · 

O Programa Nordeste, _o _chamado Nordestão, fruto 
da capacidade e da Visão de um ex-Ministro, o antigo 
Ministro do Interior, Mário David Andreazza, repro
duz, em escala regional, aquilo qu~. c_om o apoio de S. 
Ex•, havíamos conseguido para o nosso Estado t3.mbêm 
implantar o Projeto Ceará. E aquí"ii.lfo estamos afirman
do esta última parte como explosão de vaidade, mas ape
nas porque sabemos" que uns e OUtros têm a mesma fonte 
de recursos. Hoje, no momento em que, não regateando 
aplausos à iniciativa, gostaríamos de chamar a atenção 
dos nobres Senadores, principalmente do GoVerilo e do 
Nordeste para o fato, como poderão deduzir da· Expo
sição de Motivos, esse programa, tendo na sUa.execução 
recursos, na maior parte, -oriundos do Banco Mundial e 
do BID, pressupõe que, passando da teoria para a práti
ca, os recursos da _con.trapartida nacional sejam libera
dos, sem o que, a exemplo do que houve daquele projeto 
atrás citado, que estava limitado apenas ao Estado do 
Ceará -curiosidade até- o a.tual Governador, que era 
o nosso Secretário de Planejamento, a Washington foi, 
após assinatura em nome do Goyerno do Estado, já que 
no momento não podíamoS nos afastar da terra." teve 
como ponto vulnerável a prisão, não uma, mas Variadís
simas vezes, dos recursos do Banco Mundial, dos recur
sos do BID, pela simples razão de que o Governo Fede
ral não apartava a necessária colitrai)artida. -

Lembramos, também, que ainda estatuído desde o 
tempo de Andreap:a e seguido pelo seu sucessor, esse 
programa se estenderá ao Nordeste, mas nb momento 
atingirá dos Estados, Sergipe e Rio Grande "dô Norte, 
cujos contratos de progra:ntas, nessas du~s áreas, ainda 
este semestre, deverão ser assinados em Washington. 

Não são restrições que aqui um oposicioniSta faz, são 
depoimentos de quem, em escala menor,lidou com esses · 
dois órgãos, em programa exatamente igual a este, no 
s.eus propósitos, e qué vezes vârias teVe-, merCê da ina
dimplência do Governo Federal em fornecer a contra
partida nacional, muito prejudicadas as suas atividadeS 
ou, pelo menos, na maior parte da vezes,, reduzidas 
muitíssimo. 

Fazemos estas considerações lembrando que, realmen
te, o Governo Federal vai entrar como o_ grande avalista, 

o grande parce"iro·desse empreendimento Junto 3.o BfD, 
junto ao BIRD, porque recursos suplementares não são, 
como, aliás, desde o início estava projetado_, destinado_s 
que não àqueles que_constituíam a contribuição do Go
verno da U~iào para es_~~ pr<?_gramas outros que _ele 
substitui, iSto é, o PÓLONORbESTE, o Projeto Serta
nejo, o PROHIDRO e o PROCANOR. 

Lembramos, também, Sr. Presidente, que, em oportu
no, já que o Congresso está recuperando todas as suas 
prerrogativas, que devemos -e issO, consultando a Li
derança de nosso Partido, procuraremos fazer- pedir a 

- --- esta Casa, como esperamos que a Câmara dos Deputa
dos assim também proceda; a presença de S. Ex• o Mi-

- nistro do lnt~rior, para que dê as explicações :riecessárias 
e receba as cOiltribuições .que, certamente, serão valiosas, 
daqueles representantes da região que desejam, acima 
-das suas divergências partidárias, o progresso da ãiea 
-tão carente de r:ecursos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao ilustre Senador Mifton CabraL 

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR~ . . SERÁ PUBLiCADO POSTERIOR-
MENTE. . . 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
pal.avra ao nob~~- Senador Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES ~GA:J)ELHA (PFL- PB. Pro
. nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sen·a

do:res: 
No último dia iS de março, e depois de váriOs anos de 

_complicadas démarches e negociações, a Comunidade 
Econômica Europêia anunciou formalmente aos gover
nos- de Porfugal e da Espanha sua concordância com a 

-; !lclmissão destes dois países no seu âmbito, a partir de I'~ 
_d~ janeiro de 1986. 

·A nótícia foi recebida por ambos os_ povos com um jú
bilo que bem expressou o alto significado deste fato para 
aquelas nações, até aqui afastadas economicamente de 
uma pujante organiza_ção econômica supranãcional, cuja 

- coátigaidade geográfica lhes eq.tpresta uma voCacional 
afinidade. 

Ainda que fosse ·pelo simples fato do sucesso obtido 
por estes dois países irmãos, num empreendimento tão 
anelado quanto arduamente conquistado, a notícia já 
J!lereCeria ser formalmente trazida a .este plenário, a fim 
de que, por intermédio do seu Senado, o Brasil apresen
tasse as suas vívidas congratulações aos povos ami"gos, 
por esta grata realíza~o~ 

Nào obstante, Sr. Presidente e nobres Senadores, o 
fato traz ainda .rdevantes implicações e desdobramentos 
que afetarão, de maneira- considerável, a~ relações co
merciais brasileiras. O ingresso esPecialmente de Portu
gal nit Comunidade Económica Européia - ou a sua 
perspectiva - tem servido de objeto de especulação aos 
técn'icOs em coinérdo exterior, que epxergain aí uma no-. 
táVel porta de entrada para as exportações brasileiras em 
um mercado de 320 milhões de -consumidores dotados de 
altíssima renda per capita~ 

Essà PrOmissora perspectiva ê ·continuadamerite reen
fatizada, no nível político, pelos altos dirigentes do go
verno português, como o Primeiro-Ministro MãiiO-Soa
res, -na ocasião recente_em que honrou esta Casa e toda a 

- Na_ção Brasileir~-Com sua presenç~_t~o solidária_e frat~r-
1líi, ao ínaugu-rar-S"e a_ Nova RepÓ.blica. 

Neste momento his~óric~- que se aProXima dos nosSos
irrilãos.portugueses, e em vista de sua declarada e gene
rosa intenção de facilitar a iniciativa exportadora brasi
leira, quando tal atívidade adquire um caráter vital para 
a".i·esofucão do problema de nossa dívida externa, impõe
se que o Governo Brasileiro repense, de maneira corajo
sa e objetiva, suas relações comerciais Ccim Portu~a[ 
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Sabemos todos que o vulto das trocas.· comerciais luso
brasileiras permanece muito aquém do que permitiria su
por a longa tradição de "amizade- o real parentesco
entre nossos povos: Sobre esse assunto, Sr. Presidente e 
nobres Senadores, permito-me inclusive voltar em outra 
op?rtunidade a este Plénário para apresentar algumas 
estatísticas que estou coletando, e que o momento ade
quado a esta comunicação ainda me impediu de trazer. 

Nào desconhecemos, por outro lado, que a vinculação 
de Por~ugal à CEE obrigará aquele país a adotar a políti
ca alfandegária da Comunidade, impedindo, dessa for
ma, maiores favorecimentos fiscais aos produtos brasi
leiros de exportação. 
· Assim mesmo desejo sustentar que poderá ser de ex
trema utilidade- CJue o Brasil propicie, ainda que unilate
ralmente, um bom elenco de facilidades aduaneiras para 
a importação de produtos de origem portuguesa. 

De fato, na mecânica das felações comerciaiS interna
cionais, a íliteh.SiftcaÇãO do fluxo comercial.em determi
n~do sen~ido costuma implicar uma conseqUente tonifi
caçãc:' do seÍltido oposto, como decorrência das _na~urais 
pressOes comerciais tendentes a equilibrar o volunle dos 
crêditos bilaterais. · 

Por outro lado, devemos ter presente o fato de que a 
própria natureza e compoSição da pauta de exportação 
portuguesa torna desnecessários quaisquer cuidados ten
dentes à proteção da ind~tría brasileira, com a qual sel.).s 
produtos, de maneira geral, não competem. 

Não desejo alongar-me, Srs. Presidente, na tessitura 
destas poucas considerações, que têm apenas o .propósito 
de traZer ã reflexão desta Casa uma questão cuja impor
tância económica_ e política não pode sei exagerada. Jul
go, de fato, ser da maior relevância e oportunidade que o 
excelente relacionamento entr~ o Brasil e Portugal: a fra
ternidade permanente que permeia estes dois povos, ini
cie finalmente o ciclo de ricos resultados práticos, pas
sando da retórica à ação cada vez mais intensa, em be
neficio"-d_o_futuro comum. 

Esta é a comunicação que desejava fazer, Sr. Presiden
_te, (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filh.o)- Concedo a 
palavya _ao riobre Senador Jorge Kalume, para uma 
brevíssima comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -·AC. Para um·a 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre-
sidente e Srs. Senadores: 

Desejo encaminhar à Mesa o seguinte prOjeto que alte
ra o Regimento Jnte"rno do Senado Federal. 

O Regimentç Interno do Senado Federal pass3."ria a vi
- gorar com as alterações, constantes do mesmo, 

O objetivo é desmembrar da Comissão de Educação e 
Cultura, formando-se- outra Coinissão, a de Cultura, à 
semelhança do que foi feito, agora, pelo Poder Executi
vo. 

E a minha justificação traduz este nosso desejo. 
O referido projeto está vazado nos seguintes termo$: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO, 
N9. , DE 1985. 

(Do Senador Jorge Kalume) 

Altera o Regimento Interno do Senado F~deraJ. 

Art. {9 O ·Regimento Interno do Senado 'Federal 
passa a vigorar_ com as seguintes alterações: 

I) o n"' 7 do art. 73 passa a ter a seguinte redação 

"7) ~"Educação (CE);" 

2) o ãrl."73 ê"acrescido do item: 

"IS) de Cultura (CC)" 

3) o n<:> 6 do aft. 78_ passa a ter a seguinte redação: 

"6) Educação (9)" 
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4) o art. 78 é acrescido do item.: 

"17) Cultura, 9 (nove)." 

5) o art. 107 passa a ter a seguinte redação: 

.. !07) À -Comissão de Educação compete emitir 
parecer sobre educação ei instrução em geral; e iris~ 
tituições educativas." 

6) É acrescentado entre os arts. 107 e 108 o seguinte ar
tigo, ren umerando-se os demais: 

. "Art. À Comissão de Cultura çompeteemitir pa
recer sobre letras, artes, cultura.em geral, patrimó
nio histórico, arqueológico, artístico e cultur~l." 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação 

Art. J9 Revogam-se as dispOsições em contrário. 

Justificativa 

Novos ventos sopram em favor da cultura, como re
sultado de um esforço de intelectuais, artistas, jornalistas 
e parlamentares. 

O problema tem sido para nós uma p~eocupação cons
tante, desde o infcip de nossa Vida pública, no distante 
Acre, onde lutamos em defe-ta do p3:trimônio cultural, 
até os dias atuais, no Parlamento, onde temos procurado 
apresentar proposições no sentido de um aprimoramen
to e desenvolvimento cultural. 

Entre essas iniciativas, podemos lembrar· a criação da 
Universidade do Acre, quando tivemos a hom:a de go
vernar aquela unidade da Federação: e o estabelecimen
to _do Dia da Cultura, através da Lei nc;t 5.579, de 15 de 
maio de 1970, resultante de proj~to nc;> 3.380, de 1965, por 
nós apresentado quando exercíamos o mandato cie_:Oe
putado Federal. 

No campo do_ h~ecutivo, essas mudanças. tiveram 
maior alento no Governo do Presidente Figueiredo, com 
a nomeação de Aloísio Magalhães para a Secretaria de 
Cultura do MEC, prosseguindo com seu sucessor no car
go, Marcos Vinícios Vilaça. Recentemente, o Ministério 
da Educação e Cultura foi dividido em dois, por iniciati
va dó Deputado José Aparecido de Oliveira, nomeado ti
tular do nove! ministério. 

No campo do Legislativo, pouco tem sido feito para 
acompanhar essa nova mentalidade. Desde Q __ ano de 
1982, estamos empenhados na criação, no Senado, de 
uma Secretaria de Recursos Humanos e Património Cul
tural, que se encarregarâ da preservação das idéia_s e rea

·lizações emanadas de parlamenta.res dlsde o império e 
que cohStitu"em uma Riqueza de nossa Pãtria:. · 

Toda essa luta nos inspirou no sentido de criar a Co
missão de Cultura, passo quase automático para 3]
cançar esse desiderato. O imensO-acervo das nossaS reali
zações e os planos futuros neste setor tornaram urgente a 
providência, com a finalidade de adequação do Parla
mento à nova realidade nacional é internacional. 

Sala das Sessões, abril de 1985. 
Ei-a. isso, Sr. Presidente. E estoU certo_de que os meus 

estimados pares saberão acolher com urgência essa nossa 
proposição. . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito b~m!) 

O SR. PRESIDENTE .(Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senado;: Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON C~RNEI!Ul_{!'TB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma das tarefas mais difíceis, neste País, é a dos 
Agentes de Defesa Florestal, que não chegam a mil fun
cionários para vigiar mais de seis milhões de quilómetros 
quadrados da nossa flora naturál, abrangendo a floresta 
amazónica, o panta~al .de Mato Grosso e o que ainda 
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resla da mata atlântica e da floresta de araucária, seja no 
litoral brasileiro ou nos altiplanos do Estado d'o Paraná. 

Não apenas o e.fetivo dos chamados Guardas flores
tais está muito aquém das necessidades do IBDF como, 
também, esses servidores não são convenientemente re
munerados. Na verdade, o vencimento mensal de pouco 
mais de duzentos mil cruzeiros, com o último reajuste, 
está a merecer uma revisão, proposta pelo IBDF ao 
DAifP. . . . • 

Por outro lado, os Agentes ele Defesa Florestal traba
lham em condições duríssimas, no recesso das matas, 
não apenas sob a ameaça dos animais bravios mds, tam
bém, enfrentando os "gateiros" e contrabandisja!! de pe
les, os promotores do desrnatamento, os agentes do des
caminho, principãlmente nas nossas frOnteiras com o Pa
raguai e a Botívla. Entretanto, não recebem esses· servi
·dores o auxílio periculosidade, de sessenta por cento, 
pago aos agentes rodoviários e aos agentes da Polícia Fe
deral. 

Evidentemente, os parcos vencimentos e a total carên
cia de estímulo ao trabalho, por parte do Governo, tende 
a levar ao desânimo os mais dedicados guardaS flores
tais, enquanto alguns, tangidos pelo estado de necessida
de, terminam aceitando propinas de infratores e contra
bandistas, para -melhorar o nível salarial. 

Nunca podemos eSquecer-nos de que o setor fiscal, em 
todos os serviços públicos, é cercado de maiores regalias 
salariais, justamente para ·garantir a exação do servidor,, 
evitando-se o maior prejuízo do Estado, resultante do 
conluio eiitre o fiscal e o contraventor. 

.Ao reclamar a melhoria salarial e o auxílio periculosi
dade, um Agente de Defesa Florestal, funcionário do 
IBDF, lembra, em carta que nos endereçou: 

. "Até a presente data ninguém, no Brasil, preci
sou andar com placas nas ruas, pedindo medidas ur
gentes para·a proteção da natureza, como acontece 
ria- Eu.roPa·. Mas, sê não co-meçarem a tomar- proví- · 
âênci8.s -....:.. nãõ apenas PaliatiVas- ag-ora, muito em 
breve isso vai acontecer. É preciso que alguém lute 
severamente por nós, propiciando-nos condiçõ~ 
pára efetuar um bom trabalho em defesa da Nature
za." 

Aqui fica o apelo, que encaminhamos ao IBDF e ao 
DASP, em nome dos nossos abnegados Agentes de Defe-
sa Floresta!. - · 

Era o que tínhamos a dizer, Si:. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
pala~ra ao nobre Senador Henrique Santitlo. 

O SR. HENRIQUES~NTILLO (PMDB- GO.J>ro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O jornal O Poputar, conceituadíssimo órgão de im
prensa, d 1 cidade de Goiâhia, aniversaria amanhã. Ini
cialmente como bissemanário e tiragem de 3 mil ex~m
Piares, foi fundado em 3 de abril de 1938 pelos jornalis
tas Joaq 1im Câmara Filho, Vicente Rebouças Câmara· e 
Jayme Cimara, passando a jornal diãrio no ano de 1944. 
Fazendo parte da mesma organização empresarial, em 
1954 foi incorporado à Rádio Anhanguera e, em 23-10-
63, foi ao ar a TV Anhanguera. Em 5-12•72 iniciou-,se a 
edição do Jornal de BraSI1ia, jã conceituado diãrio .da 
Capital da República. 
· O Popular tem tiragem de 37 .oqo exemplares nos dias 

úteis .da semana e de 42.000 exemplares nos domingos. 
Sua .posição indepêndente e sua linha editorial intransi

. géritemente ao lado doS interesses do Estado fiZeram des
se jor~al diãríõ .6rgão nacionalmente conceituado. Re
gistro, portanto, minhas congratulações por seu aniver
sário,"-na certeza de que continuará percorrendo a senda 
do sucesso e da defesa dos interesses na~ionais. 

'Compõem a Organização Jayme Câmara, presidida 
pelo ~mpresãrio Júnior Câmara, alérÍl de O Popular e do 
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Jomal de Brasília, a Râdio Anhanguera de Goiânia, a 
Rádio Araguaia de Goiânia, a Rádio Jornal de BrasíJja, 
a Rádio Araguaia de Araguaína, a TV Anhanguera de 
Ooiânia, a TV Anhanguera de Araguaína, a TV Rio 
Formoso de Gurupi, e a TV Tocantins de Anãpolis. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal·- Eunice Michiles- Américo de Souza 

-José lins--:- Alfredo Campos- José Fragelli- Ál
varo Dias - Enéas F3.ria - Alcides Saldanha. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre :i me
sa, projeto de resolução que vai ser' lido' pelo Sr. lC1-
Secretário. · 

t li?o o segUinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 04, DE 1985 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. lc;o O ~egimento Interno do. Senado Federal 

passa a vigorar com as seguintes alterações:· 
I) o n"' 7 do art. 73 passa a ter a seguinte redação: 

, "7) de Educação (CE)". 
2) o art. 73 é acrescido do item: 

: "18) de Cultura (CC)". 
3) o n~" 6 do art. 78 pas~a a ter a seguinte redação: , 

. "6) Educação (9)". 
4) o art. 78 é acrescido do item: 

. "17) Cultura, 9 (nove)". 
5) o art. 107 Passa a ter a seguínte redação: 

"I 07) À Comissão de Educação compete emitir 
parecer sobre educação e instrução em geral; e insti
tuiçQes educattvas." 

6) É acrescentado entre os arts. 107 e 108 o seguinte 
artigo, ren umerando-se os demais: 

"Art. À Comissão de Cultura compete emitir 
parecer sobre letras, artes, cultura em geral, patri
mônio histórico, arqueológico, artístico e cultural." 

<\rt. ?c;o. Est~. ~!?solução entra em vigor· na data de 
sua publicação. 

ArL 3.\' Revogam-se as disposições e'm contrário. 

Justificativa 

Novos ventos sopram em favor da cultura, como re
sultado de um esforço de íntelictuais, artistas, jornalistas 
e parlamentares. 

O problema tem sido para nós uma preocupação cons
tante d~sde o início de noss~ vida pl1blica, no distante 
Acre, _onde lutamos em defesa do patrimônio cultural, 
até os dias atuais, rio Parlamento, onde temos procurado 
apresentar proposições no sentido de um aprimoramen
to e desenvolvimento cultural. 

Entre essas iniciativas, podemos lembrar a criação da 
Univet:sidade do Acre, quando tivemos a honra de go-
vernar aquela unidade da Federação: e o estabelecimen-

-to do Dia da Cultura:, através da Lei n"' 5.579, de 15 de 
maio de 1970, resultante de Projeto n' 3.380, de 1965, 
por nós apresentando quando exercíamos o mandato de 
Deputado Federal. 

No campo do Executivo, ·essas mudanças tiveram 
maior alento no Goverflo do Presidente Figueiredo, com 
a nomeação de Aloisio' Magalhães para à Secretaria de 
Cultura do MEC, prosseguindo com seu sucessor no car
go, Marcos -V inícios Vilaça. Recentemente, o Ministério 
da Educação e Cultura foi dividido em dois, por iniciati
va do Deputado José Aparecido de Oliveira, nomeado ti-

. tular do noVe! ministério. 
No campo do Legislativo, pouco tem sido feito para 

acompanh3r essa nova. mentalidade. Desde o ano de. 
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1982, estamos empenhados na criação, no Senado, de 
uma Secreta ri~ de Recursos Humanos e Património CUl
tural, que se encarregarâ da preservação das idéias e rea
lizações emanadas de parla~entares desde o império-e 
que constituem Utl)a riqueza de nossa Pátria. 

Toda. essa luta nos inspirou no sentido de criar a Co
missão de Cultura, pass·o· quase "automàt1Co para al
cançar esse desideratum. O imenso acerco das nossas 
realizações e os planos futuros nesté s<:tor torriáfam -ur
gente a providência, com a finalidade de adequação do 
Parlamento à nova realidade nacional e internacíonã.l. 

Sala das Sessões, 2 de abriLde 1985 . ....,.,Jorge KaiUme. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto 
lido após publícado e distribuído em avulsos ficarã sobfe 
a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões, a fim de receber 
emendas após o qut: serã despachado às comissôes.com~ 
petentes. 

O SR. PRESIDENTE (Martins FHho)- Ein reSpeito 
ao que prescreve o§ 49do art. 180, do Regimento lnter~ 
no, a Presidência suspenderá a sessão pelo prazo de 10 
minutOs, acionando as campainhas por igual pCríodo, 
por -não se encontrar em PlenáriO õ mínimo de li Srs. 

. senadores. - -
Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 55 minutoS, a seSsão érea~ 
berta às !6 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ reaber-
ta a sessão. 

Persiste a falta de quorum. Nestas condições, vou en~ 
cerrar a presente sessão, designando para a sessão ardi~ 
nária de amanhã a segui~te -

ORDEM DO DIA 

Votaqão, em turno úníi::o, d-o Requerimento n9 1·5, de 
1985, de autoria do SenádOr Humberto Lucena, solici~ 
tando a consütuição de Comissão· Pail.amentar de ln--
quérito.destinada a· investigar os fatos que colocaram em __ 
risco o controle acionário, pela União, da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 37/85, 
dos Senadores Roberto Campos e José Jgnãcio Ferreira, 
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.} 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de 
1985, de autoria dos Líderes· Gastão Maller e Moacyr 
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi

, mento Interno, urgência paia o Ofício n9 S/2, de 1985, 
do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, so-
licitando autorização do Senado Feder.al para realizar 
operação de créditO externo no valor de cinciaenta mi
lhões de doláres. 

3 

V atação, em turno único, do Requerimento n9 58, de 
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr 
Duarte, solicitando, n-os terrrios do_art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Oficio n9 S/8, de 1985, 
através qo qual o Prefeito municipal de Anápolis (Gó), 
solicita auto-rízação do_ Senado para que aquela prefeitU
rà possa realizar operação de empréstimo externo no va
lor de US$ 3,500,000.00. (três milhões e quinhentos mil 
dólares). · 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-
nado n9 26, de 1919, de autoria do SenadOr Orestes 
Quércia, que acrescenta paráirafos ao art. 517 da COn
~olidaçào das Leis do Trabalho, tendo 
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Par~cerrs, -sOb n'?s. 184 e 18.5, de 1984, das Comissões: 
- de Constituiçilo e Justiça, pela Constitucio"nalida

de e JuridicÍdade; e 
_ - ·de Legislação Social, f~vo~ável. 

Votãção, em primeiro turno, do ProjetO de l(:i do Se: 
nado n9 2, de 198:0, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, que dispõe sÔbie=a escOli-e a ~omeação dos diri
gentes das Fundações de Erysin<?_ Superior, terido 

Pareceres, sob n9s 747 e 748, de l98T, das COmisSões:. 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade, com YOt() vencido, em separado, do 
Senador Moacyr Dalla; e 

..:..._·de Educação e Cultura, favorâvd. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado ·n9 18, de 
19!:!0, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico; tendo 

-.:.--Pareceres, sob n"' 1.032, de 1980 e n~' 415, da Comis-
-sã"O: 
~de Constituição e Justiça, J9 Pronunciamento: pela 

- inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexa
me solicitado em Plenário)- ratificando seu pare--
cer anterior: · 

Votação, em primeiro tui-no, (apf~~ação preliminar 
da juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 1980, de 
autoria do Senador- PedrO -Siillon, que revoga a Lei n9 
6.815, de'i9 de agosto de 1980, que define a situação jurf~ 
dicu do estrangeiro no Brasil, cria o-conselho Nacional 
de Imigração e dá outras providências, tendo 
-Pareceres, sob n"' L!41!.dc 1981, da Çomissão 
- de Constituição -e JUstiÇa., pela injuddlCidade. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ encer
Aada a sessão. 

(Levanta-se a sessão àS 17 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÀO DE 2/-4-IJ5 
E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O discurso do Presidente Tancredo ·Neves, contendo 
aS dirctrizes básicas para a 1\fova República, que foi lido 
pelo V ice-Presidente· José Sarney, durante a primeira 
re_uniào ministerial realizada no ~_ia 17 último~ afirmava, 

- nb trecho decficãdo à~ edUcã.çãO: - -

"Quero ainda ressaltar a necessidfl.de de darmos 
alta prioridade aos estudos orientados para a refor
ma do sistema educativo do País, inclusive de sua 
_Universidade. Atendelldo aos reclamos que tãntas 

. vezes. nos foram apresentados durante a campanha, 
uma comissão de alto nível, cujos nomes indiCãre
mos em conjunto com o Excelentíssimo S~nhor Mi
nistro da Educação, está sendo incumbida de estu
dar a_siiuação e formular propostas que possam ser 
imediatamente consideradas." 

Menos de quinze dias haviam passado qu.lndo, n3:-úl
tima_s.exta-fe.ira, dia 29, o Vic~Pre;sidente José __ Sar:ney, 
no exercício da Presidência e acatando e.xposição de mo
tivos feita pelo Ministro da Educação, Senador Marco 
Maciel, assinou Decreto criando a "Comissão Nacional 
para formular Nova Política para Educação Superior". 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sua exposição de 
motiVoS lembra muito b~m o Sr. Ministro da Educação 
que, em bom concedendo prioridade à educação bãsica e 
empenhando o melhor de SceUS esforços para torná· la de-
mo_crdtica.e universal, o G~~erno não pode ignorar a si
tuação de grave crise pela qual passa a universidade bra
sileira. 

Afirma o Ministro Marco Maciel: 

"A Nova República encontra a univerSid<ide bra
sileira em es.tado de crise e perplexidade, após vários 
anos de crescimento desordenado. As .universidades 
públicas, em particular, defrontam~se com uma pie
tora de difiCuldades que vêm comprometendo seria
mente sua função social. Não há como desconhecer 
a inexistência de adequada e justa estrutura de re
muneração dos professores,- a carência de equipa
mentos e laboratórios impres.cindíveis a um ensino 
profissional de qualidade, a descontinuidade das 
pesquisas, as restrições ao acesso daqueles que pro
curam a universidade pública, ademais da necessi
dade de democratizar-se o processo de adminis
tração c de escolha dos quadros dirigentes. 

O ensino superior privado, que atende à demal(l
da da maior parte dos alunos que freqüentam a uni
versidade, .arrosta igualmente ingentes problemas. 
Seus cres.centes cuSt9s estão gerando ónus insupor
táveis para os alunos, embora sejam, so_b outro as
pecto, ínsuficicntes para assegurar educação de me
lhor qualidade. Desse modo, elevam-se as Pressões 
par~ gue o Governo aumente as subvenções destina~ 
Qas à universidade _privada, embora não dispondo 
dos meios adequados para acompanhar e avaliar a 
qualidade da educação por ela proporcionada. 

O papd do Estado em relação ao ensino superior 
brasileiro também requer uma profunda "reava
liação. Conquanto sucessivos diplomas legais pr(ieo
nizem a autonomia das universidades, elas têm sido 
submetidas a controles administrativos e burocráti
cos centrali:wdos e a um emaranhado de normas 
q~e, ~m verdade, tolhem seus. rilovimentos. De mais 
a mais, é indispensável assegurar~se, na seleção e 
promoção dos docentes uni-versitários, a prevalência 
do sistema do mérito .. " - --

O ~r. Ad~rbal Jurema_- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema-: Quero associar-me ao discur
so de V. E~•, porquanto estou inscrito para fazer consi~ 
derações sobre a mensagem que o ministro-da Educação, 
Senador Marco Maciel, enviou ao Presidente Josê Sar~ 

· ney, constituindo ComiSsão de alto nívC! a fim de que 
seji-eSiudada uma reforrili\Unlversitáúa em profundida
de. Sabe V. Ex' que este é um dos assuntos que m'ais ine 
seduzem nesta Casa e na outra, durante oS Vinte e seis 
anos de mandato. Por isso quero, desde já, dizer a V. Ex• 
q_ue me associo às suas considerações e, em seguida, ten-· 
do oportunidade, ainda hoje falarei sobre a mensagem 
do Ministro Marcos Maciel. 

O'SR. HUMBERTO LUCENA- Muit.o obrigado a 
V. Ex• que, justamente pelos títulos que ostenta, de inte
lectual e sobretudo _especialista em matêria de ensino, es-

. tá sendo a1çado, como homenagem da Aliança Demo
crática e, creio, de todOs os partidos do Senado, à alta 
condição de Presidente da Comissão de Educação do Se
nado Federal. 

Prosseg\,.le, ainda, Sr. Presidente, Srs. senadOres, o Mi
nistro da Educação: 

"Uma sociedade que se desenvolve e se organiza 
-democraticamente requer uma universidade autô
noma, moderna, crítica e. participante. Essa nov:a 
univefsidade não pode isola:~se como corporação 
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fechada e alheia às solicit~ções sociais; tampouco 
pode ser considerad~ como mera prestadora de ser
viços, sem atender-se para sua complexidade interna 
e sua dinâmica de instituição viva a -atuante, Deve, 
igualmente, ser capaz de garantir a liberdade de pes
quisa e de pensamento e o c-onfron,to de idéias. Em 
suma, com' o saiientou_ o .F'residente Tancredo Neves, 
em recente pronunciamento, ... precisamos de uma 
Universidade que atue juflto com as forças vivas da 
Nação e que seja reconhecida como pólo de elabo- _ 
raÇ,ão criÜca e de difUsão do saber". 

A crise do ensino superior e os ii.ovos tem-pos que 
aporitam para a construção da sociedade·democrâti
ca brasileira impõem a formul~çào de uma política 
educacional compronletida com uma Nova Univer
sidade." 

Foi exatamente pafa executar essa tareCa fundamental, 
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, que foram convidados re~ 
presentantes de vário~ segmentos da sOciedade brasileira 
para compor a Com:isSãõ -que, num prazo de sessenta 
dias, deverá apres~ntar suas conclusões ao Ministério da 
Educaçã_o. 

t fmportaiite- regisfrãt'-aqu( o iionfe e a: -Cftialificação 
dos q1embros dessa Comissão d_e alto nível que será pre
sidida pelo Dr. C3.io Tácito Sá Pereii:f de Vasconcelos, 
Membro Titular do Co"OSelho Federal de Educ_ação e te
rá como Secretáriõ~Executivo o Dr. José Eduardo Faria, 
Professor de Filosofia, Teoria e Sociologia do Direito. 
São eles: 

- Amilcar Tapiassu - Mestre em Sociologia Política 
pela Universidade de São Paulo (USP); Professor Titular 
da Universidade Federal do Pará (UFPa). 

- Bolh•ar Lamounier - Doutor em Ciência Polttica 
pela Universidade da CaJifórnia; Professor da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PU C) e da Univer
sidade de São Paulo (USE)._ 

- Oirlos Nelson Coutinho - Professor de Filosofia 
do Colégio B"ennett, Rio de Janeiro; Doutor em Ciência 
POTítíCã~ 

- Oementino Fraga F~lho - Diretor do Hospital 
UniverSitário da Universidade Federa( do Rio de Janeiro 
(U FRJ); Professor Titular de Clínica Médica da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

- Edmar Lisboa Sacha- Doutor pela Universidade 
de Yale; Professor da Universidade de Brasília (UnB) 
(1971-1979); Professai da Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro (PUC_- RJ). 

-Eduardo de Lamônica Freire- Doutor em medici
na pela Universidade de Brasi!ia (UnB); .Reitor da Fun
dação Universidade_ Federal de Mato Gfosso (UFMT). 

-Fernando Jorge Lessa Sarmento --Pró-Reitor de 
Planejamento da UniverSidade Federal da Bahia (UF-
Ba). · 

---:- Francisco Javier Alfaya.- Estudante de Arquitetu-
ra da Universidade Federal da Sabia (UFBa). -

-Guiomar Namo de Mello :...... Doutora em Edu
cação. 

- Haroldo Tavares - Doutor em Engenharia Nu
clear- Diretor da Escola de Enf:l:enharia da UniverSida
de Estadual do Maranhão (UEMa - 1968 a 1974). 

-Jair Pereira.dos Santos- Sindicalista. 
-Jorge Gerdau Johanpeter - Bacharel em Direito; 

Empresário. 
-José Leite Lopes-- Professor do Instituto de Físi---

ca da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
Integrante -do Centro Brasileiro de l?c;:squisas Físicas. 

-José Arthur Gianoti - Professor de Filosofia Ge
ral, em cu~so de Pós-G~aduação da Universidade de São 
Paulo (USP). . 

-Lourenço de Almeida Prado - Monge Beneditino 
....:.. Médico;_ Professor de Filosofia_ e Teologia do Mostei
ro de ·são Bento. 

- Lulz Eduardo Wanderley-'- Doutor ein Sociologia 
pela Universidade de São Paulo (l!SP); Reitor da Pon
tifícia Universidade Católica de Silo Paulo (PUCJSP). 
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- Marli Moisés - Pedagoga. 
- filulo da Silveira Rosas- Professor de Psicologia 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPe); Dou
tor em Psicologia pela Universidade Federal de Pernam
buco (UFPe). 

-Roberto Cardoso de Oliveira - Professor da Uni
versidade de Brasília (UnS) (1972~1985); Doutor em So~ 
ciologia, pela Universidade de São Paulo (USP); Profes
sor Titular da Universidade Estadual de Campinas (U
NICAMP). 

-Romeu Ritter dos Reis.....:.. Professor de Pedagogia e 
Administração;. Doutor em Direito Internacional e, 
Comp~rado pela Universidade de Strasbourg. 

-Simon Scbwarb:man.ii - D·outor em Ciências Polí
ticas, pela Universidade da Califórnia - Berkley; Pro
fess9r do InstitUto Universitário de Pesquisas do Estado 
do Rio de Janeiro (IUPERJ). 
~ importante ainda salientar, Sr. Presidente, Srs. Se

nadores, que a Comissão deverá promover. consultas a 
especialistas, entidades e itistítuições, bem como exami
nar o acervo de estudos e propostas existentes para a me
lhor consecução de seus objetivos. 

Neste sentido vale destacar também a intenção, clara
mente expressa na Exposição de Motivos do Sr. Ministro 
da Educação, de consultar especialmente a comunidade 
universitária, de forma direta ou através de suas entida
des representativas, como a ANDES e a ADUnB. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume --Estamos ouvindo, com muita 
ail!grlã, ci pi-onullciaffitmto de V. Ex•,-tfazéndo ao conhe
C-imento da Casa e, pa"r que nã·õ dizer, da Nação inteira., 
este desejo do Governo de aprimorar mais a Educação. 
Mesmo porque, como dizia Voltaire: .. "Nada liberta 
como a educação". Estamos de pleno acordo. Nc mo
mento oportuno, estaremos aqui em condições de pres
tai ColãboiãÇã-õ~-pOJS -õ -nõSsõ disejo é ver-:este--isslltliO 
cada vez mais aperfeiçoado, sem esquecer que, se buscar
mos as estatísticas, nos idos de 64, de cada cem mil habi
tantes, só tínhamos 100 estudarites nas universidades, e a 
estatística d_e _1984 provou que esse número de 100 pas
soq para mil. Espero que, daqui para a frente, possamos 
aumentar muito mais. É esse o nosso desejo, e as nossas 
congratuiações pelo pronunciamento de V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato a v: 
Ex~ pela sua solidariedãde ao meU pronunciamento. 

·Quanto aos dados que V. Ex• traz sobre a expansão do 
ensino universitário no Brasil, -aChO que, evidentemente, 
esse a_umento considerável de vagas se deu num período 
razoável, porque se passaram vinte anos, de 1964 a 1984. 

O .Sr. Jorge Kalume - Mas se não crescesse, 0-.que V. 
Ex~ diria? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Estou dizendo que 
cresceu. Agora, o período foi de vinte anos. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex' tem que felicitar o Brasil 
por ter aumentado o número de matrículas nas un_iversi-
dades. V. Ex•. está ironizando! · 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Absolutamente, 
esto·u apenas lembrando a V. Ex• que" o período foi longo 
- 20 anos~ Foi natural o crescimento. 

O Sr. Jorge Kalume- Màs o certo é que nós ficamos . 
480 anos, desde o descobrimento do Brasil, sem crescer. 
Daí esse grande crescimento. . 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não foi bem as· 
sim, houve crescimento. 

.O Sr. Jorge Kalume ~O crescimento foi quase zero. 
Mas peço a Deus, faço minhas preces- e disse outro dia . 
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aqui que quero colaborar, quf:ro que cresça- para que, 
neste instante em que a Nova República vai dominar a 
velha, comandada por elementos da antiga e da Velha 
República, faça muito por este País, e com a nossa cola
boração. Silo os nossos votos. 

O Sr. Pa~s Pôrto - Permite V. Exf. um ·aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Humberto Lu
cena, creio que a soHdariedade é plena a esta Comissão 
cria.da pelo Sr. Ministro para exame da crise da universi
dade brasileira, O desenvolvimento acelerado da econo
mia do Brasil, e do próprio processo educacional, gerou, 
evidentemente, uma sêrie de deformações que deveriam 
levar, como não poderia deixar de ser, a uma crise da 
universidade brasileira, que tem que se adaptar às cir
cunstancias e ao jristante que estamos vivendo. A única 
coisa que tenho a lamentar ou a criticar na criação dessa 
coniissão, é não ter participado dela o eminente Senador 
João Calmon, que há mais de 10 3.nos se dedica à Edu
cação, tendo sido autor de vários Encontros, simpósios, 
particiPou, ao-longo de sua vida públiCa e parlamentar, 
sobretudo, a serviço da Educação, é uma das figuras, um 
dos números tutelares da reforma universitária no Brasil, 
e sendo Ministro da Educa~ão um Senador que conhece 
mais ~o que ninguém a importância de João Calmon na 
universidade brasileira, só lamento ter sido omitido o 

.- nome dé S. Ex" nessa comissão ilustre, à qual ninguém 
pode fazer crítica a cada um desses participantes, mas 
que ela poderia ter sido acrescida com a presença ilustre 
deste eminente -~enador pelo Espírito Santo que, inclusi
ve, seria um elemento de ligação, quem sabe, atê·, de par
ticipação nossa, já indireta, do Poder Legislativo, nessa 
grande comjssão para a reforma do ehsino universitáriO 
no Brasil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Tenho para mim, 
·rrobre -senador Passos -pô"rto~ -qüe;-tahrez-, is:sõ- tenha-âe:. 
corrido do fato de ser uma comissão constituída pelo Po
der Executivo. Naturalmente, o Sr."~Ministro da Edu
cação incluiu parlamentares, até porque o resultado final 
dessa comissão será um prOjeto a ser encaminhado ao 
Congresso Nacional. Acredito que ficará muitO melhor 
ao Senador João Calmon, na devida oportunidade, 
quando vier mensagem sobre a reforma do ensirio ao 
Congresso Nacional, S. Ex~, com certeza, compor -
quem sabe!- até_num lugar de maior relevo, de presi~ 
dente ou relator, o órgão técnico que vai apreciar a ma
téria no âmbito do Poder Legislativo. Seria um constran
gimento para S. Ex• participar de uma comissão do Po
der Executivo que tem por finalidade essencial elaborar 
uma proposição a ser enviada ao Congresso Nacional. 

O Sr. Joào Calmon- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.)- Desejo agradecer as generosas 
referências _do meu nobre colega Senador Passos Pórto e 
também, a gentileza habitual do meu Líder do PMDB, 
nobre Senador Humberto Lucena. EU creio, realmente, 
que a intenção do Ministro da Educação foi a constí
tuiçãci' de uma corilissão Íntegiada apenas por elementos 
ligados ao Poder Exe~tivo. Mas", eu aproveitaria a 
oportunida9e, _9-epois de manifestar a minha profunda 
gratidão a essas referências tão gentis, para lamentar 
que, por enquanto, a ação não está correspondendo ao 
discurso. O P.residente Tancredo Neves, numa mensa
gem dirigida à III Confei-ência Brasileira de Educação, 
que se reuniu no dia 12 de outubro do ano passado, em 
Niterói, na sede da Universidade Federal Fluminerise, 
declarou; "Em meu Governo, comprometo-me a cum
prir a Emenda João Calmon, na sua letra e no seu espíri
to'\ Entretant«;~. neste ano de 1985, o orçamento desviou 
da á"rea do ensino cerc.a de quatro trilhões· e quitihe"ntos 
bilHões de cruzeiros. Obviamente, a responsabilidade 
desse desvio criminoso não cabe à Nova República. En-



Abril de 1985 DlÃRTÕ DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11) 

úetanto, já depois do dia 15 de março, ocorreu um fato 
que me preocupa. Foi tomada decisão do Poder Executi
vo do cortar 10% do orçamento de todos os Ministérios, 
inclusive, obviamente, do Ministério da Ect.ucação. Ora, 
não se justifica, de forma alguma, esse corte na área do 
Ministério da Educação, porque, além- dÕ qUe já decla
rou o Ministro Marco Maciel, que educação não é des
pesa, é investimento, hã um outr<;~ argumento da IDaior 
relevância: é que essa verba para a educação é uma verba 
sagrada, estabelecida através de um artigo da consti
tuição introduzida por uma emenda aprovada Pelo Cmi~ 

· · gresso Nacional. Aproveito esta oportunidade, meu . 
nobre Líder, para estranhar que esse corte de 10% vá afe
tar o Ministério da Edu_cação. Logo depois, já esTarilos 
lendo nos jornais que se cogita ·de um novo corte no 
Orçamento Fiscal de 8/10%, para o saneamento finan
ceiro do Banco Sulbrasileiro. De maneira que n6s deve
mos lembrar, num momento em que a Nação está em
polgada pela idéia_ da convocação de Assembléia NaCio
nal Constituinte, que é necessário respeitar rigorosamen
te o que determina a Carta Magna, por decisão de mais 
de 2/3 do Senado e da Câmara. ESsas verbas -para i edu
cação são intocáveis; são sagradas e não podem, de for
ma alguma, ficar a critério de -tecnocratas da Velha ou da 
Nova República. 

O Sr. Alberto Silva- Muito bem! 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem o meu 
pleno apoio e de nossa Bancada para a justa reivindi
cação que faz. E devo dizer cjUe há questão de 48 horas, 
em audiência com o Sr. Ministro da Educação, Senador 
Marco Maciel, falava-lhe a respeito do assunto, dizendo 
da imperiosa necessidade de o Ministro da Educação rei
vindicar, do Senhor Presidente da República, o cumpri
mento estrito do dispositivo constitucional, isto é·, dos 
!3% para as despesas do ensino no Brasil, conforme a 
emenda de V. Ex', aprovada pelo Congresso Nacional. 
Esta batalha n1io é sua, é de todos nós; queremos presti
giar o Poder Legislativo no BraSil. 

Quanto à reierência que V. EX' iaz iO Corte de lü% e a 
essa ameaça de mais um outro corte ... 

O Sr. João Calmon - De 0,8%. 

O SR. HUMBERTO. LUCENA - ... de 0,8% para 
atender a despesas cdm o saneamento TxflànCeiio do Ban: 
co Sul brasileiro e do HABITASUL, eu lhe afirmo que le
varei, aos Srs. Ministros do Planejamento e da Fazenda, 
a questão levantada por V. Ex~, com.muHa oportunida
de, e que preocupa a todos nós. Devemos salvaguardar, 
desses cortes, o· Ministério da EducaçãO e creio que ou~ 
tros Ministérios também, da área saciai, e bem assim o 
Nordeste, pois um dos maiores compromisSos· do prO
grama da Aliança DemocrátiCa ê .inclusive, com a exe
cução de um plano de emergência, Para atenuar pelo me
nos, a situação de desespero, de miséria- e de fofne que · 
atravessam as populações braslieiras. 

O Sr. João Calmon, --Senador Humberto Lucena, 
apenas para um rápido adenda: vou mais longe_,... estou . 
absolutamente convencido de que o Senador Marco Ma
dei não teria concordado em ser Ministro da Educação, 
se houvesse qualq!Jer dúvida, em seu espírito, sobre o 
cumprimento desSe solene compromisso assumido, es~ 
pontaneamente, pelo Presidente eleito Tancredo Neves. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente! 
O Sr. Alberto Silva.- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre 
Senador. 

O Si. Albi!fto Silva - Nobre S_eri.ador, quêro 
congratular·me com V. Ex• pelo discurso que faz esta 
tarde, abordando tema de tal importância. Tanto- que V. 
Ex~ já. teve apãrtes dos nobres Senadores Passos Pôrto e 

· João Calmon.' Apenas queria congratular-me. com o Go
veruo por ter constituído esta ComiSsão, e-lembrar Q.ue 
uma Comissão· de tamanho porte, de pessoas tão ilustres, 
deve levar em consideração que'não é só o ensino uni ver-

sitárío que está a merecer m'n~ ~nálise, porque o que ali
menta a elite universitária é o ensino básico, e este che_~ 
gou ao seu ponto mais baixo. As oportunidades que o 
ensino básico poderia dar, por exemplo, na área técnica, 
jlté hoje não foram equacionados em nenhum dos planos 
que lel-nos visto, salvo aquela proposta, do então Minis~ 
tro Jarbas Passarinho, de um ensino profissionalizante a 
lltvel d~o segunOQ grau. Eu queria lembrar à Comissão, 
que não se esqueça, de que é na ju-.:e-niude·qUese prePa
ra, no primeiro e- segundo graus, aqueles que se;rão capa
zes de ir à universidade. A massificação do ensino uni
versitário, como está acontecendo, nobre Líder, não tra
rá ao Pafs uma elite capaz de conduzi_:-lo; a massifiCaçã_o 

------n~ão constitui uma boa normá para ensinai" a juventude a 
sCr capaz de coriduzir um país do tamanho do Brasil. É 
necessáriO Ciualidade, acima de tudo, no ensino universi
tário, se qlliseúilos ter um País forte, com 'técnicos à altu~ 
ra do desenvolvimento que precisamos. 

O_SR. PRESfDENTE (Enéas Faria. Fazendo soar a 
campainha.)- Eminente Senador Humberto Lucena, a 
Mesa comunica a V. Ex• que o seu tempojâ está esgota
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem toda ra
:zàq_nas suas considerações, mas eu chamaria a sua 
atenção p'ara uma passagem da Exposição de Motivos 
do Sr. Ministro da Educação, em que S. Ex• diz: 

"Embora concedendo prioridade à educação bá
sica e empenhando o melhor dos seus esforços para 
torná-la democrática e universal, o Governo não 

- pode ignorar a situação de grave crise, pela qual 
passa a Universidade ·brasileira." 

Portanto, a prioridade a que se refere V. Ex•, é para 
com a educação básica, e, inclusive, estou de pleno acor
do com o seu ponto de vista, de que jã tarda, no Brasil, a 
expansão do ensino de 21' grau profissionalizante, para 
que se crie no País o chamado técnico de nível médio, 
abrindo-lhe opOrtun·idades no nosso mercado de traba
lho, -c-omo--acontec-e- ·nas- naçõ·errJt;nlis desenvolví-da!Çã 
=~emplo dos Estados Unidos da América do Norte. 
--Eu apenas lembro a V. Ex.f que me pedem aparte que 

---estou advertido pela Presidência. Se S. Ex• o Sr. Presi- -
dente o permitir, terei muito prazer, ein ouvir oS nobres 
Senadores_ que·Interferem agora no meu discurso. 

o·sR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- A Presidência 
quer comunicar a V. Ex•, nobre Senador e aos demais 
Senadores; que temos ainda inscritos, nesta hora 4o Ex
pediente, o Senador Roberto _Saturnino e vários outros 
Senadores. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço vénia aos Srs. 
Senadores Virgílio Távora e Lenoir Vargas, diante da de~ 
cisão do Sr. Presidente, por não poder conceder-lhes os 
aPartes solicitados. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica feito 
da Tribuna do Senado Federal o registro de mais essa 
in-iciativa da Nova Repúbliça que, de forma democrática 
~-~onsoante os compromissos assumidos em praça públi
ca _corp ~- Nação brasileira pela Aliança D_emocrática, 
busca _soluç_ôes para uma das mais perversas. heranças 
dos vinte anos de autoritariSmo_ que atravessamos: a gra-

. ~ve---Crlse da Universidade ·brasileira. 
Sr. Presidente, Srs. Sen<\dores, antes de concluir não 

poderia deixar, em rápidas palavras, de cumprir um 
compromisso que assumi, como Líder dó Gov~rno n"o 
Senad·o, com o Líder Roberto Saturnino. S. Ex~. há pou
cos dias, ocupou a atenção do PIC;!nário para solicitar ao 

-uoverno esclarecimentos a respeito,de um aviso do Sr. 
Ministro da Fazenda Francisco Dornelles, ao Sr. Minis~ 
trO da Justiça Deputado Fernando Lyia, a r~peito da 

. ·pUnição dos reSponsáveis pelo débâcle financeira .do 
BRASILINVEST S.A. 

Tenho em mãos o Aviso n"' 202 que vou ler para co-_ 
nhecimento de S. Ex•, a fim de que fique comprovado 
que; realmente, o Sr. Ministro da Fazenda foi muito 
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maiS <lb'r~ngente do que pareceu informar o noticiário de 
imprensa; 

AVISO N9 202 

Exm"' Sr. 
Deputado Fernando Soares Lyra 
DO. Ministro da Justiça 

Senhor Ministro; 

Em 19-3-85. 

O Banco Central do Brasil cientificou o Ministério da 
Fazenda, de que a instituição Financeira BRASILIN~ 
VEST S/A Banco de _Investimentos incorreu nos fatos 
descrito_s na documentação anexa. A referida instituição 
é dirigida pelos Senhores Mário Bernardo Garnero, 
Marco Antônio Teixeira Bampa e Roberto Manara Fer
reira, que compõem a sua Diretoria Executiva. 

2. Sendo tais fatos enquadráveis na legislação ban
cária e penal como infraçôes passíveis de sanções admi
nistrativas e criminais, desde arresto de bens até prisão, 
levo ao conhecimento de Vossa Excelência essas irregu. 
!aridades, tendo em vista a possível aplicação das medi
das de sua competência, especialmente a ciência ao Mi
nistério Público, inclusive para a eventualidade de pedi
do de decretação de prisão preventiva, nos termos do 
Código de Processo Penal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os meus protestos de elevada estima e distinta con~ 
sideração. -Francisco Domelles, Ministro da Fazenda. 

Seguem~se os anexos e solicito ao Sr. Presidente que os 
faça constar do meu pronunciamento, como lidos. 

Era a infonnação que tinha a prestar ao Plenário do 
Sen<ldo e, em particular, ao Senador Roberto Saturnino, 
Líder do PDT, nesta Casa. (Muito bem!) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO.) 

Ao 
Exm"' Sr. 
Francisco Oswaldo Neves Dornelles 
DO, Ministro da Fazenda 
Nesta 

Senhor Ministro, 
Refiro-me à decretaçito, nestâ data e na forma do dis

posto na leí n"'- 6.024/74, da liquidação extrajudicial do 
BRASILINVEST. S.A. Banco de Investimento, cuja Di
reteria Executiva era composta pelos Srs. Mário B.ernar
do Garnero, Marco Antônio Teixeira Bampa e Roberto 
Manara Ferreira. 

A propósito, levo ao conhecimento de V. Ex• que, no 
curso dos procedimentos de: fiscalização levados a efeito 
por esta Ailtarqt,~ia, apurou-se a prática de uma sêrie de 
irregularidades _no âmbito daquela instituição, consoante 
se pode ver dos fatos arrolados na súmula em anexo, 
acarretadoras da calamitosa situação econômico
financeira põr·era Osteriüda, que reflete_deficit patrimo
nial da ordem deCr$340 bilhões (data-base de31·1-85). 

-sem einõargo de que o conjunto das irregularidades, 
iaJ qual descritas, configuraria, em tese, a prática do cd
me de gestão temerãtia (Lei n9 1.521, de 26-12-51, art. 39, 
IX), ao qual é cominada pena de I a 4 anos de reclusão, 
caberia assinalar, dentre elas (item 8), a que diz respeito 
à concessão de el:npréstimo, vedado pelo artigo 34, I, da 
Lei n"' 4.595/64, favorecendo administrador da própria 
instituição, tipo delituoso a cuja prática a lei comiÍla 
igualmente pena de reclusão de I a 4 anos. ' 

De destacar, da mesma forma, a falta de recolhimento 
de Imposto de Renda, retido na fonte, da ordem de apro
ximadamente 2,700 bilhões de cruzeiros. 

Ante o exposto, e sem prejuízo da adoçào das medidas 
legais pertinentes no âmbito deste Banco Central, é o que 
me curripre, no rrioiTien1o, levar ao conhecimento de V . 
Ex•, para as providências julgadas cabíveis. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex' pro· 
testas de estima e consideração.- Antonio Carlos Braga 
Lemgruber, Presidente. 
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Súmula das irregularidades verificadas pela fiscaliM 
zaçüo do Banco Central do Brasil junto ao Brasilinvcst 
S.A. BancO de Investimento: · 

I) concessão de fin<\nciame'ntos para capital de ffi<:l'
vimento a -empresas reci<m-oonstituldas, sem prévia a
nálise d<l situação econ(imico-financeira das mutuárias, 

Data de Contrato 

Empresa Constit. N• Data 
Osanol 23.05.84 01.0098/84 28.06.84 

Kithara 23.05.84 01 0097/84 28.06.84 

Kalanda 02.07.84 01.0117/84 28.07.84 

Thakimar 02.07.84 01.0118/84 26.07.84 

Lumpuente 14.08:84 01.0144/84 28.08.84 

Pucnte 14.08.84 04.0109/84A 18.10.84 

Lu fine 14.08.84 O!.Oi69f84 01.10.84 

Osmac 18.06.B4 04.0!05/84A 01.10.84 

Lanora 24.09.84 01.0185/84 24.10.84 

Jodari 24.09.84 04.0107/84A 15.10.84 

Observações: 

I) Rcp:1--.qc de Res. 63, corre$pondente a USS 2,000,000. 
ri) Idem; correspondente a USS 2.000,000. 
lll) Idem, correspondente ll USS 500,000. 

2) concessão de empréstimos/repasses sem análise 
econômico-financeira das financiadas, como a_ seguir 
descrito (.item XXVIII da Resolução n~' 18, de 18~2~66, 
do CMN, cfo ar(. 44, § 4•, da Leín'4.5~5. de 31-12-64): 

Financiada: Valença S/C Lida. 

ContratO: n~' 01.0040/84, de 16-3-84, venct~' 12-09--~4:. 
principal de Cr$ 4.450 mil. 

Empresa 
Osilnol 
Kithara 
Osmac 
Thakimar 
Kálanda 
Lumpuente 
Pucnte 
Lu fine 
Jodari 
Lanora 
Panga 

Empresa 
Muriaé 
Cajaíba 
Itumirim 
Ercchim 
Piruju 
Somar 
Valença 

Data 
31.12.83 
31.12.83 
31.12.83 
31.12.83 
31.05.84 
.31.12.83 
31.12.83 

Comentários: não foi efetuada a adequada análise 
econômico-fintmceirn da mutuária, apenas em 16-S-84 o 
BI solicitou à empresa os documentos necessârios à a-
nfllisc em questão. . 

De forma idêntica, foram deferidos à Pifaju Partici
paçõe~ s;c Ltda. os seguintes financiamentos: 

-contr. 01.0111/84, de 13-7-84, valor CrS 1.060.000 
mil 

Data4e Capital Risco 
Constit. CrSmil Principal 
23.05.84 3.000 5.140.000 
23.05.84 3'.000 '2.800.000 
'!8.06.84 1.000 6.028.086 
02.07.84 1.000 4.560.000 
02-07-84 1.000 4.362.200 
14-08-84 . 5.000 2.698.618 
14-08-84 5.000 ' 7.744.000 
14.08.84 5.000 7.010.346 
24.09.84 1.000 . 3.871.000 
24.09.84 1.000 3.000.000 
24.09.84 1.000 1.000.000 

Totais 48.214.250 

4) concessão de financiame~~os para capital de mo
vimento a empresas deficitárias, como a seguir exemplifi
cado (item XXVIII, letra b, da Resolução n<:> 18, de 18-2-
66, dÕ CMN, cjc art. 44, § 4"' da Lei n"' 4.59_5, de 31-!2-
64): 

Último Balanço 
(em milhares de cruzeiros) 

Risco em · 

Cap.=Res. 
.-. 896 

1.053 
896 

3.179 
2.111 

1.579.874 
11.09'9 

Patr. Líq. 
(29.743) 

(244.638) 
(181.841) 
(298.462) 

(2.763.897) 
(814.860) 

(2.944.103) 
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como a seguir discriminado (item XXVfii da Resolução 
n<:> 18. de 18~2-66, do CMN. cfc art. 44, § 4<:>. da Lei n~' 

4.5.95, de 31-12·64): 

Principal 

CrSmil 
3.500.000 
2.300.000 
2.600.000 
3.060.000 
1.600.000 
4.874.000(1) 
1.800.000 
4.634.000(11) 
2.000.000 
I .218.500(111) 

- contr. 04:0014j84, de 13-2-84, valor US$ 1,000,000-
- contr. 04.0051/84, de 3_0-5-84, valOr US$ 1,400,000 

3) concessão de finanCiamentos para capital de mo
vimento a empresas destituíd<Js de condições econômico~ 
financelfas para fater face aos riscos assumidos, como a 
seguir desci-ito (item XXVIII, letra d, da Resolução n~' 
18, de 18-2~66, do CMN, cjc art. 4~', § 49, da Lei n9 4.595, 
de :\!·12·64): · 

(Cr$ mil) 
Sd. 31.10.84 
8.169.872 ' 
4.466.306 . 

6.183.324 
5.880.376 
5.488.299 
4.389.155 
8.176..160 
7.469.563 
Hl3.255 
3.039.769 
1.027.204 
38.203.883 

31.10.84 
2.374.262 
9.000.053 

11.594.230 
9.385.]98 

13.864.017 
13.272.101 
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5) concessão de firiaridam"en-los para- C:..lpitái de.mó~ 
vimcnto sem a constituiçãõ- de garanlías reais, a seguir 
referidas (item XXXI da' ResOlução n~' 18,·de 18-2-66, do 
CMN, c/c 44, ~ 4•, da Lei n' 4:595, de 31-12-64): 

Financiada 
Osanol Soe. ParL Repr. Com. Ltda. 
Kithara Soe. fart. Rcpr. Com. Ltda. 
Lumpuente So-e. Coml. Repr: Ltda. 
Puente Soe._ Comi. Ropr. Llda. 
Lufinc Soe. Comi. Repr. Ltda. 
Osmac Repr. Com. Ltda. 
Lanora S/C Ltda. Part. 
Valença SfC Ltda, 
Piraju Part. SfC Ltd.a. 

· Comi. Kalanàa Repr. Ltda. 

GRUPO 

- Brasilinvcst 

- Cimeilto Santa Rita 

-Arlindo CarvalhO Piil-tõ Neto 

- Osmar Antonio Olivieri 

Sub-totais ... 

-Outros Devedores_, 

Totais , ..... 

TOTAIS DAS RUBRICAS ..... 

Contrato n"' 
01.0098/84 
01.0097/84 
01.0144/84 
01.0169/84 
01.0169/84 
04.0105/84 
01.0185/84 
01.0040(84 
01.0110/84 
01.0117/84 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

6) concessão de financi<.~mentos corrl ConcCntruç_ão 
de riscos, ·caril infração ao princípio de diversifiCação de 
risco~: como á seguir evidenci<ldo (item II, n"' 6, da lns
truçlio n~' 25.3, de I 1-10-63. du ex-SUMOC, cjc art. 44, § 
4•. da Lei n' 4.595, de 31-12-64\ · · 

a) com base no demonstrativo referente à posição dos 
vinte maiores devedores da instituiÇão, posição de 30-9-
84, verific<l--Se que u sua responsabilidade total represen
ta 62% das Operações ativ<;~s; 

b) a responSabilidade de 6 grupos de empresas e de 9 
outras, no -monta-nte de CrS 322.735 milhões, representa 
cerca de 81% do saldo dUs opemções ativas (CrS 396.720 
milhões) da institUição; - · 

c) o total de Cr$ 1.35.217 milhões, correspondente ao 
risco dOs 4 maiores grupos devedores, represent'a 59% do 
saldo das operações alivas, conforme demonstramos: 

Cr$ milhões 
Op. Créd. Coobr. Total% 

5I.ll3 51.11312'1' 

49.250 ID.637 59.88715% 

66.013 66.01317% 

48.027 . 10.177 58.20415% 

' 163.290 71.927 235.21759% 

87.518 87.51822% . 

250.808 71.927 322.73581% 

314.899 8L371 396.270100% 

7) liquid<tção de optorações de crédito com recursos Comentários: 
provenientes de novas operações, e não com recursos fi- a) na rnesma ~ata em qi.tc se concediam os emprésti-
nanceiros dos mutuúrios, corno a seguir discriminado (i- mos acima - valor líquido de CrS 5.1)0.202.395 mil, 
tem XXV da Resoluçüo n9 18, de 18-2-66, do CMN, cjC:: ____ procedia-se ii liqUidação do con~rato n~' 01.002/84, de 
art. 44, § 49• _da Lei n'i' 4.595/64): respons<tbil!dade da mesma empresa, vencido êm 04-7-

Fmanciada: Somar Comi. e Exportadora Ltd.a. 
Contratos n•s: 04.0071f84A a 04 .. 0074/84A, de 12-7-

84, no valor de principal de USS 3,000 mil, correspon
dente' a CrS 5.310 milhões. 

Garantia: Aval de Ere;him P~rt. e FactOring SfC 
Ltda. 

Cheque n'i' Beneficiário 
0487545 ltumirim 
0487544 Muriaé 
0487548 EreChlm 
0487547 Valeoça 
0487546 . lmob. D. 

0487543 BI-Brri.silinvesf 

Financiado: Mercantil Indl. Brasileira S/A - ME-
R!BRÂS . 

Contraíõ n~': 01.0176/84, de 11-10-84,· vetO?. 2-5-85, 
principal de Cr$ 8.222.417 mil; 

84, no valor global de Cr$ 3.440.436.065 mil; 

b) em pesqufsa realizada junto ao Brasilinvest Banco 
Comercial Agência Quitanda, foi apurado que a impOr
tância de Cr$ 5. I 30.202.395 mil, recebida pela Somar, 

~-õestinoU-se :i vários 'pagamentos, inclusive para ã liqui~ 
dação do contrato n~' 01.0002/84, conforme segue: 

Finalidade CrSmil 
Cmpréstírrio 55.513,179 

592.497, 
138.655,988 

850.000, 
Amélia" 23.000 

Sub-total 1.659.666,167 
pagamento 3.440.436,065 
Total .. 5.100.102,232 

Gaiantia: caução de 2. !98.372.676 ações _(ON _e PN) 
de emissão de Brasil-invcst S/A Invest. Part. e Negócios e 
Aval da Cia. Bras._dc fomento Jndl. BRAS FOMENTO 
e Tránsportes Especiais Olímpia Ltda. 
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- - CÕmentários: 
a) o produto da operação ·acima (Cr$ 8. 169.746.463) 

foi integralmente utilizado, em 18-10-84, para liquidar os 
seguintes contratos vencidos: 

Contrato 
04.0077 /84A 
04.0078f84A 
04.0079 /84A 

Vencimento 
18.10.84 
01.10.84 
15.10.84 

Saldo Cr$ mil 
2.047.364. 
4.898.000. 
1.224.382,463 
8.169. 746,463 

b) outrossim, o produto dos contr<!tos acima (-n'í's 
04.077/84A a 04.0079/84A), juntamente com o dos de 
n•s 04.0080f84A e 04.0081j84A, celebrados em 26-07-84,. 
foi transferido para as empresas Itumirim, Valença e E
rechim, conforme comentaremos adiante: 

c) em [8-10-84 o ipsf>ecionado cedeu ao Bl- DINASA 
o crédito relativo ao contrato n~' 01.0176/84; pela impor-
tãncia de _Cr$ 8.645.206.784; · 

d) a operaçUo de cessão objetivou suprir necessidades 
-Oe caixa. · 

Empresu Lufinc Soe. Cml. e de Repres. Ltda. 
Contrato n~': 04.0113/84, de 25- 10-84, venc. 21-11-88, 

prinCipal de US$ 843,002.00; -
(;aranti3.: aval de Puente Soe. Coml. Repres. Ltda. 
Comentários: 
a) conforme se verá a seguir, a operação acima: 

destinou-se exclusivamente à "liquidação" antecipada 
do contrato n9 04.0027/84, de responsabilidade da Mu-
riaé S/C Ltda.;. _ 

b) segundO pesquisa!!- realizadas junto ao Brasilinvest 
Banco Comerei<.~!. const.itamos: 

8. I) depósito de cheque de emissão do BI-Brasilinvest 
na conta da LUFINC, referente ao valor Hquido do con
trato 04.0113/84, ~o valor de Cr$ 2.100.468.416: 

b.2) transferênchl de r;cursos d-a: 
- LUFINC para Puente- Cr$ 1.050.000 mil 
- LUFINC pura Osanol - CrS 1.050.460 mil 
...-:... Puente para Osanol - CrS I .050.000 mil 
- Osanol para MURJAÉ- CrS 2.100.460 mil 

b.3) cheque n~' 0588904, de- emiSsãõ d::t MURIA~, no 
valor de Cr$ 2.100.460 mil, que serviu para ''liquidar" o 
contrato n~' 04.0027 /84; 

b.4) a disponibilidade existente na conta da MU
RIAÉ em 24-10-84, no valor de Cr$ 354 mit era insufi
ciente para 'tiquidar a dívida na ímportância de CrS 
2100.460 mil, referente ao contrato" n~ 04.0027/84, de 
sua responsitbilidade; 

b.5) o trânsito de significativas importâncias nas con~ 
tas bancárias das empresas LUFINC, PU ENTE, e OSAM 
NOL, configura um artificio, de vez que, além da inex
pressividade dessas empresas; não possuiam elas dispo
nibilidade para movimentar cifras de tal ordem, confor
me saldos que apresentavam em suas respectivas contas, 
a ·saber: 

Empresa Conta n9 
Lufinc 002544-2 
Puente 002546-6 
Osano 1002515-6 

Saldo 
24-10-84 

CrS311 mil 
"28J·mii 

·49mil 

c) através do artifíciõ acima, procédeu-seà liquidação 
antecipada de um contrato, diminuindo o risco .sob ·res
ponsabilidade da M uriaé, Com recursos' de uma ope
ração ~ova contratada com a Lufi.nc Soe. Comi. e de Re- · 

· pres. Ltda. 
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Financiamentos em 26-7~ 

Empresa 
Kulandu 
Thakimar 
Meribrús 
Brasfomento 
Tr. Esp. Olimpia 

Contr. n9 · 
01.0117/84 
0.1.0118/84 
04.0077/081 
04.0082/088 . 
04.0089/092* 8.435.570 

·Vr.liq. 
CrS mil 
2.580.812 
3.037.417 
9.537.000 

10.077.482 
Ações (*). 

('") A~õo::; de emissão da Brasilinvest 
-S/ A lnvest. Part. e Negócios. 

Comentários: 

a) nas pesquisas desenvolvidas, inclusive, junto ao 
Brasi\invest S/ A Banco Comercial (BBC), constatamos 
que entre as empresas dos gruros "Osmar Antonio Oll
vieri". ~·cimento Santa Ritu" e "Arlindo de Carvalho 
Pinto Neto" ocorreu considerável volume de transferên
cia de recursos, dos quais de.)tacamos <.Is seguintes~ 

b) líquidnçiio de ris_co ela Ilumirim S/C Ltda. com re
cursos liberadOs I1 Coml. Kalanda Repres._ Ltda. 

b.l) pelo ex trato de conta da Kalanda, mantida junto 
ao BBC. observ;,t-se que a mesma nlío tinha recursos 

EmpreSa 

0límpi<l 
Brasfomento 
Meribrús 

pmu transferir a importância de Cri 2.578 milhões pura 
a ltumirim: . 

b.2) hú que se considewr que, além de apresentar-se 
com saldo anterior igual a zero, a í<afaiúi~-1'01 Coós"tituí
da em 2-7-84: 

b.3) nn mesma data_(26-7-84), a ltumirim emitiu o 
cheque n9 473200, no valor cte ·crs 2.577.998.635 - de-

--positado n~l conta do inspecíéiÔ<Ido -. no Valai- que 
colndde · cõm ci sorn•ttôrio das importiiricias de Cr$ 
1.~15.129.276_ e Cr$ 762.869.359, correspondentes aos 
Su!doS. devedores dos contratos no:>~ 04.0054/84 e 
04.0169/83, re~pec_tivamente, de responsabilidade de Itu
mirfm, liquidados na d<lta supracltada; 

Líquido das Valores Pagos 
Operações ltumirim Valença Erechim 

8.436 2.160 2.002 
10.077 .4.869 1.844 
9.537 4.225 4.608 704 

Tohlis. . - .. _28_050 6.385 11.479 2.548 

l'l 

c.2) evídenciam_-sc_ interesses em comum entre <!S e_m
presns dos grupos "Cimento San la Rita" (Oiimpía, Bras
fomento e Meribr(ls), "Arlindo de C. Pinto.Neto" (I tu
mirim. Valença, Er~him e Çajalba) e "Brasilinv~st" 

Elnpresa 
Tr.Esp.Olímpia 

Br;r~ilirwest S/Á lnve;;L. PurL Ne,~:óçios 

. (S.I.P.), de vez. que o valor global das transferências é 
coincidente com õ valor líquido das operações contrata
das com <~S empres.as do primeiro dos grupos em pauta. 

Contrato vencimento Atraso 
04.0155/83 28-06-85 
04.0156/83 06-04-84 III 

04.0156/83 11-04-89. 
04.0160/83 13-04-84 104 

04.0160/83 17-10-89 

Toful, r.:onforme cheque n"' 549261: 

MERIBRÁS 04.0145/83 20-12-86 
04.0146/83 16-03-84 132 
04.0147/83 28-07'88 
04.0148/83 08-11-88 
04.0149/83 22-IHS 
04.0150/83 06-04-84 111 
04.0150/83 11-04.89 

04.0151/83 31-12-89 
04.0152/83 29-07-91 

04.0011/84 15-12-86 

04.0146/83 1_7-03-87 

Total conforme ~beque n9 5492Rt -... ·~ ·~ ·-·-. -·-·. -

Garantia 
Fidejus 
rctem 
Ações(*} 
Ações(*) 

Abril de 1985 

· b.4_) infere-se, a~sim, que a celebração do contrato n9 
01-0117/84 com a Coml. Kalanda Repres. Ltda., teve 
por objetivo liquidar o risco da Itumirim S/C Ltda., re
lativum_~nte aos contratos de n~>s 04.0054/84 e 
04.0169/83: 

c) trunsferêndü de recursos da_ Merc. ln-di. Bras. S/ A 
- MERIBRÁS, Cía. Br;u;."de Fomenlo Indl.- BRI)S
FOMENTO e Transp. E~peciais Olímpia S/ A par:! em
pres;.ts áo grupo «Arlincto·cte Carvalho Pinto Neto" .. 

c.\) o r)Toduto das operações realizadas com as em
presas do grupo .. Cimênto ·santri Rita S/ A" (ME
RIBRÁS, BRASFOMENTO e Transp. Esp. Olimpia) 
foi trailSferidâ-p;,\ra ·várias empresas dos grupos "Arlin
do de C. Pinto Neto" e •·Brasilinvest", conforme resumi
do a seguir:. 

(cr$ milhões)a: 
Cajaiba B.l.P(*) 

4.274 
3.364 

3.364 4.274 

• 
d) liquidação das operações de responsabilidade das 
empresas do grupo "Cimento Santa Rita" 

d.l)_ em 26-7-84, as empresas do Grupo acima emitf~ 
ram cheques a favor ~o BBI para a liquidação de diver~ 
sos contratos, como s_egue: 

· Dias de Saldo Liquidado 

Cr$ mil 
663.294.67 

6().202,65 
619.629,92 

1.213.606.43 
7:087.400.42. 

9.644.134,10 

580.727.37 
137.428.96 
157.775,31 
~34.242.74 

1.287.961,40 
474.629,08 

2. 728.234,25 
317.416,33 

2_481.376,78 
234.395,20 . 
877.190,95 

10.111.378.37 
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BRASFOMENTO 04.0139(83-A 
04.0140(83-A 
04.0141 (83-A 
04.0142(83-A 
04.0143(83-A 
04.0144(83-A 

04.0012(84 

Total conforme cheque nO? 549301 

19-04-84 
0!-10-84 
15-10-84 
18-10-84 
19-10-84 
22-10-84 
16-06-86 

. · ...... ~-...... . 

98 546.537,75-
4.020.940,98 

997.855,08 
4.241.262,59 

992.478,40 
198.096.88 
331.924,14. 

11.329.095,83 

d.2) observamos pela análise dos extratos bancãrios 
d~s cont<lS das empresas supra, bem como da Santo A
nastácio Adm. e Servs. S/C Ltd!J.. e pelos cheques de e
missão desta Ó.Itima, que os recursos necessários à emis-

siio dos cheques da MER!BRÁS, BRASFOMENTO e 
Transp. Esp. Olímpia foram obtidos com a venda de 
a_çQes de emisSão du Brasilinvest Invest; Part. e negócios 
à Santo AÍ'I.astáciO, Confor-me resumo a seguir. (Cr$ mi
lhões) 

.Favoreciao 
OHmpia 
Meribrás 

Brasfomento 

O.eques Emitidos pela Sto. Anastácio 

Cheque 
480675 
480678 
480677 

Valor 
9.701.099 

ro.286.5o3 
I !.201.396 

"' 549261 
549281 
549301 

Cheques a favor do BBI 

valor 
9.644.134 

10.1.11.378 
11.329.096 

'd,3) conforme demonstrado na aHnea "d.l", apesar 
de a gran~e maioria das opefações ter sido liquidada an
tecipadamente, obse-rva-se que algumas parcelas 

encontravam-se registradas em "Curso Anormal!._ Tal 
fato evidencia, artifício para qué os créditos_ em atraso 
não fossem inscritos em-· "Créditos em Liquidação", 
como determina o MNI-18-7-6-4. 

Constatamos, ainda, os seguintes análogos, ocorridos 
nas datas indicadas: 

Financiado/ Principal/ 
ou Devedor Contrato ou Vencto. 

-01-10-84 
Operações novas: 

O sano! ~04.0105/84 · USS 2.000 mil 
Osmac 04.0104(84 - ussf3ffiu 
Puente 01.0170784 CrS 1.000 MM 
Lu fine 01.0169(84 Cr$ !.800MM 
Panga 01.0168/84 Cr$ l.OOOMM 
Jodari 01.0167 (84 CR$ l.OOOMM 
lanora 01.0166/84 Cr$LOOOMM 

Operação liquidada: 
Valença 01.0040(84 !2-09-84 

-15-10-84 
Operação nova: 

Jodari 04.0107 (84 USS500mil 
Oper3ção liquidada: 

Erechim 01.0044(84 01-10~84 
~ 19-10-84 

Operações novas: 
Puente 04.0109 f84A US$ 2.000mil 

Lumpuente 04.0110(84 USJ 419 mil 

Operações l~quidadas: 
Muriaé 01.0290(83 1.5-06--86 
Muriaé 04.0026(84 27-04-87 

LíqPido/ ou 
Sd. Devedo·r 

4.469.158,55 ~ 

30.121 
992.538 

1.786.568;4 
992.538 
992.538 
992.538 

9.223.755 

4.742.989. 
1.001.354 

2.788.730 
448.540 

Cr$ mil 

I 0.256.000. 

9.223.755 

1.174.010 

1.819.829 

5.744.34' 

3.237.270 
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8) concessão de emprésqmo pu adiantament9 ao Di
retor Presidente da instituição, Sr. Mário Beri'Jardo Gar
nero, no valor de Cr$ 23 milhões, como a seguir descrito 
(art. 34, lnc,_ I, da Lei n9 4..595, _de 31-12-64, c/c arL 44, § 
49, do mesmo diploma): 

a) da impOrfância de Cr$ 5.130.202,395 mil, recebida 
pela emprCsa Somar Co.ml. e Exportadora Ltda. em de
corrência da operação referida no item 7,. í-etro,_ Cr$ 23 
milhões foram transferidos à lmob. D. Amélia SfC 
Ltda. de ParL e Servs., a título de empréstimo; 

b) a lmob .. D. Amélia, por seu turno, emitiu o che
que n9 0489539 a favor do Si. Mário BernardO _darnero, 
configurando-se, destarte, a con·cessão de empréstimo ou 
adiantt~mento em benefício do referido dirigente, através 
de interpostas pessoas jurídicas. 

9) Não recolhimento de parcelas de Imposto de Ren
da retídas na fonte sobr.e depósitos a prazos fixos, con
forme a seguir discriminado: 
Cr$ 1."107.000.000 --vencida desde 15-02-85 
CrS 1.593.000.000 - vencida desde 28-02-85 

!JISCURSO PRONUNCIA!JO PELO SR. 
MOACYR !JUARTE NÀ SESSÃO !JE /P-4-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO !JO ORA!JOR, 
SERIA PUBUCA!JO POSTERIORMENTE. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pronuncia 
o _seguinte discurs-o.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~: 

-Pretende_thos _as_sinalar o transcurso do 219 aniversário 
da Revolução de 31 de março de 1964, com este pronun~ 
ciamento de hoje. A data foi lem~rada quase que exclusi
vamente nas corporaçõeS militares. Diferentes de outras 
épocas, em que muitos a exaltavam. Mas os tempos mu
dam e com eleS. os !J,omens, volúveis por sua própria na
tureza. La dona é mobile, diz a ária de conhecida ópera 
italiana. 

. Não poderíamos, nós que participamos da Revolução, 
que a aplaudimos, que ajudamos a fazê-la, que comun
gamos ~s seus ideais, deixar que· a data passasse sem "Um 
registro. 

Os Pronunc~amentos que 'iniciiiriws hoje são frutos de 
reflexões, anotações, pesquisas bib.tiogrãficas, compa
rações de textos de aulas, e colocações de caráter político 
feitãS ao longo d~ uma agitada vida pública. 

Perquiriremos sobre a origem das revoluções, tese ~ 
antítese, nascente, gênese, causa e efeito- numa tentati~ 
va de conceituá-l~s em seus ~spectos políticos, filo"sóficos 
e sociológiCOS, tendo como lastro de nossas observaç.ões 
_aS anãiíSCS __ e os estudos de renomados teóricos-, pensado~ 
res· e cientista,s polítiCos. · 

A Revolução brasileira de 1964, seus altos e baixos, 
acertos e desacertos, êxitos e frustrações, sistoles e diás-
t'Õles,-COnq\.{istii.S e-OriüsSões, nletas alcançadas, situando
se. como corolário supremo de suas aspirações à" consoli
dação do regime democrátf60 nó Pciís, merecerão abo·r
dagens, e_m seus diverso_s ângulos e quadrantes, embora 
perfunlofíameritÇ: 

A experiêilcia ri.acionã.l- nO ca'mpo revolucionârio, e 
também a experiência de outros povos e nações, e os in
sumos, políticos delas recolhidos, levam-nos à conclusão 
-qüe o dilema dO fu-turo não d<bViirá se resumir em. ••soCia
lizar a democracia ou democratizar o s~cialismo ... A hu
manidade não pode ficar eternamente. dividida em dois 
mundos que se ameaçam com o apoca1ipsé atàmico, so
mente porque os homeÍls querem o poder para usá-lo 
dentro de figurinos rígidos e ideologias antagÔnícas. Este 

-é <i tema que nos leva a ocupar a tribuna e que se incor
porou ao· nosso modestO património intelectual quando 
dele nos servimos para abrirmos o caminho que nos le
VOU ao magistério universitário. 

O tema é çie uma vastidão histórica, pois discorre a 
respeitO-de um assunto tão velho quanto a humanidade. 
Quahdo duas criaturas humanas se encontraram-pela Vez 
primeira-, na Tace-aa terra desconhecida, uma quis exer-



0534 Qaarta-feira 3 

cer sobre a outra o ma:ndo, que ,é o embrião do poder, a 
forma mais rU.sticã. e violenta de dominação, efetivada 
através da força. 

Em visão panorâmica, tentaremos gi_zar os princípiOS 
carde<tis que comandaram as revoluções do passado, íris
piraram as do presente, e que, certamente, iluminarão as 
transformaçõés graduais ou Qruscas do futuro. 

Procuraremos oferecer uma modesta contribuição ao 
estu~o da revolução- _esfinge e mistério- apOntando
a como a última e cruenta forma desesperada de trans
formação social a que pode recorrer o liomem, na faina 
de construir o futUrO e a vida, sob o regime que julga 
adequado ao se'u modo de ser, ao seu estilo de existênCia, 
a sua concepção do mundo, ao seu destino e a sua felici
dade. 

Nada mais terrível e condenável do que o homem re
voltado. Nada mais sublime e belo do que a revolta do 
homem. Delltro desse paradoxo se edifica a história das 
lutas humanas. Uma_revolução sem ideal é um crime e 
um genocídio. Uma revolução com idéias ê um ato de 
salvação de um povo.' 

Dizem que as revoluções são como Laocoonte, devo
ram seus próprios filhos. :t: a lei da vida e do destino. 
Vida fecunda e cega como-a morte. Dizem que a Justiça é 
cega, figurada na imagem de Themis, com a espada yã 
mão e olho!> vendados. Quantas vezes é predso Tnorrer 
para renascer d,as cinzas, como~ Fênix lendária, e sobre 
as ruínas e o pó reconstruir o futuro? __ 

As revoluções são "féítas· por idealiStas, liomens· para 
quem a morte e a vida são paralelas que se Cl},;Contram nd 
infirfilo do heroísmO. Homens para quem viver escravo é 
mOrrer _em vida, e morrer lutando' por ideal é abrir a por
ta paca a vida imortal e Verdadeira. Nas revoluções é que 
se forjam os heróis, homens que prefei-em o suplício de 
Promete_u a diier" sim __ a_o Minotauro. 

As revoluções assinalam o ponto de ruptura entre a 
desordem que é, e a ordem que quer ser; ou entre a or
dem que não é mais, e a desordem que quer ser ordem. 
Quando todas as regras, preceitos, códigos e normas que 
corporificã.fll a liberdade e encarnam os ideais da demo
cracia São postergados e esfarrapados pela tirania, pela 
dominação de uma minoria violenta sobre as grandes 
multi,dões oprimidas - surge a revolução. Em todos os 
tempos e latitudes as revoluções eclodiram naquela hora 
e;n que os homens se entreolharam, de armas nas mãos, 
esgotada toda a cap'acidade de renúncia e sofrinleilto, -e 
partiram para o desconhecido e a ~ventura, após have
rem testemunhado a verdade do poeta:. "Não há mais 

·inocentes ou' culpados. Somos tOdos vítimas". 
Toda atividade do homem em sociedade se fundamen

ta na luta pelo poder. E tem por objetivo a conquista ào · 
poder. Portanto, a longa jornada do homem sobre a face 
~a terra é Úm eterno peregrinar pelos caminhos que o 
conduzem ao poder. Itinerário nem sempre retilíneo, 
muitas vezes tortuosO, e; freqaeõtemerite, acident11do. 

Muitas são as veredas que levam ao poder. Mais do 
que o voto livre nas democracias, o sangue azul nas mo
narquias, o peso ecónómiêo nas aristõáãciã.S, a reVo
lução tem sido o caminho rápido e violento, quase sem
pre sangrento e traumatiza,nte de 'empolgação do poder. 

O poder é sempre ~ercido por um cidadão em nome 
do povo, da maioria dos cidadãos. É o que afirma 
Schwartzeilberg, no seu livrO ... o Estado é o Espetáculo"_, 

.. Antigamente, o poder era uma abstração. Um 
conceito frio e irilpessoal, para uso de legistas seve
ros, decididos a conhecer aPenas as constituições e 
os códigos. Antigamente, o poder era quase anóni
mo. ASsim como começou a democracia. ApóS a 
luta contra a monarquia, e mais tarde contra a auto
ridade pessoã.l." 

Esse ensinamento se encontra bastante modificado 
tlos tempos hodiemos. Toda reVolução tem Seu guia e ê 
conduzida por um líder, um comandante, um herói. Dai 
a revolução s_e realizar através d_a personifiCação de um 
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homem- o líder- que, em.dete'rminado momento his
tóric_o, encarna o ideal de um povo rebelado. Ideal que 
só poderá ser realizado atrav.és do poder. Pode-se imagi
nar uma sociedade sem Estado, mas nào se pOde jamais 
c·onceber uma sociedade sem poder, isto é, sem uma for
ma qualquer de governo, em que uma pessoa, pelo con
senso ou pela força, exerça o poder .. ~ o_ que ensina 
Afonso Arinos de Mello Franco. 

Toda' revolução pressupõe um Jogo aprendizado e 
uma diuturna preparação. Essa fase de maturação s·e 
processa nos s_ubsterrâneos das instituições sociais, parti
dos políticos, sindicatos, escolas, quartéis e igrejas.~ nas 
·reuniões de comunidade de público, nos movimentos rei
vindicatórios das multidões, no fermento ideológico das 
massas, qUe desponta a figura do líder, quase sempre um 
olimpiano que se destaca por sua eloqaência, coragem, 
atividade ou carisma. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Per~ite V. Ex' um aparte, 
Senador Moacyr Duarte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muito pra
zer o aparte de V, Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães- Francamente eu não pre
tendia aparteâ-lo, pois irei fazer um proiiuncíamentO; se 
tiver tempo, sobre o mesmo assunto, o que já seria uma 
espécie de aparte ao brilhante pronunciamento que V. 
Ex~ _yef'!:l_ fazendo na tribuna. V. Ex• abordou um ponto 
que eu considero muito importante para a análise daRe: 
volução de 1964. Toda revolução normalmente tem um 
líder, aquele que interpreta o pe.nsamento da revolução e 
que faz os seus seguidores determinadamente irem para 
um rumo que ê o que a revolução previa. Nós, na nossa 
revolução, tivemos esse grave defeito, porque tivemos a 
liderança, para mim invulgar ímpar, de Castello Branco, 
mas, Castello Branco, talvez com a preocupação de insti
tucionalizar a revolução nos dois anos de seu governo e 
deixar a Constituição -de 1967 já como o final da Revo
lução e não mais uma continuidade revolucionária, teve 
a preocupação maior de evitar a criação das lideranças 
militares, com as modificações dos regulamentos milita
res que impediam a eternização dos generais nos postos: 
Perdeu-se a liderança militar natuq:tl, mas dentro de um 
princípio que Castello Branco tinha, que eu aplaudo, que 
era exatamente evitar essa força carismática de um líder 
militar em um~ república sul-americana. Mas, como a 
revolução não se institucionalizou em _dois anos e 
prorrogou-se no tempo durante muitos anos, nós tive
mos o grave pecado 'de não criar novas lideranças, e este 
foi o grande pecado, um dos grandes p~cados da Revo
lução; não criar aquele líder que pudesse fazê-la 
institucionalizar-se e terminar no tempo. 

O SR. MOACYR DUARTE -.Agradeço as obser
vações oportunas e percucientes do eminente Senador 
Jutahy Magalhães e as incorporo ao meu discurso como 
uma forma de dar-lhe maior substância e maior eru. 
dição. 

O poder -carismático se impÕe,·freqOentemerite,- 3.trà
vés de movimentos revolucionários que, fascinando e fa
natjzando as massas, objetivam a destruição da ordem 
pública vigente considerada antiquada e carcomida por 
uma outra apregoada no ideário dos insurretos_e_ qUe se 
reputa apta a implàntar um novO estado de cOisas, mais 
justo, mais humano e mais sólid?-rio. Sui"ge assim uma 
idéiâ-To-rça- nova que esmaga a anterior, reduzida- a es

-cambras, esvaziada e destifuída de vigor. 
A revolução é o desencadeamento de forças poderosas 

_e indomáveis que, em _determinado instante histórico, · 
criain e Cristalizam uma consciência coletiva plasmada 
com o entusiasmo da alma, a inteligência do espírito e o 
calor da vontade e da coragem. Ortega y Gasset_disse 
que a rev_olução é um estado de espfrit9. Uma revolução 
deve depender, acima de _tudo, do amadurecimento das 
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forç<i!.S históricas e não da violência. Marx teria sido o 
verdadeiro pai da sociologia da revolução. 

As revoluções têm sua origein no que se cham~. "fome 
e sede. de justiça", como está nos EVangelhos. 

As revoluções têm duas fases fundamentais, dois 
períodos essenciais: 

I) de negação e destruição; e 
2) de construção, utilízando até parte daquilo que se 

supunha haver derrotado. 
Na primeira etapa usam-se de todos os meios para 

atingir os fins, e, quando a sorte da revoluçãO periclita, 
vive-se aquela fase de terror das revoluções traídas, a que 
Robespierre chamou de Q "despotismo da liberdade". 

Em seu nome e por sua vitória todos os a tos são váli
dos e o triunfo legitima a revolução que traz, em seu ven
tre, o embrião da nova legalidade e o germe do poder 
nascente. Nela se processa a gestação do futuro. 

Von Jhcring dizia que "um movimento. bem sucedido 
chama-se revolução; mal sucedido se denomina 'rebelião 
ou insurreição". 

Para que um movim,ento se transforme em autêntica 
revolução e se consolide pelo sucesso, é preciso que ele se 
enraíze nas camadas inais profundas e vulcâni,cas da 
alma humana e da consciêricia social. 

Gustave le Bon pontificava~ "As únicas verdadeiras 
revoluções são as que despertam as crenças fundamen.
tais de um povo: têm sido sempre muito raras. Ordina
riamente, só o nome da convicção se transforma; a fé 
muda de objeto mas nunca morre". 

O poder nascido da revolução 'Conquista pelo seu êxito 
a sua própria legitimação. Eis por que, em determinadas 
etapas do processo revolucionário, pode ocorrer a hipó
tese da existência de governos legais e legítimos, gover
nos legais e ilegítimos, e governos Q:l.Omentaneamente 
legítimos e ilegais, mesmo porque a nova ordem criarã a 
sua própria legalidade. 

Fernando Whitaker da Cunha, em douta monografia, 
sintetiza o princípio da legitimidade do poder nos termos 
que passamos a evocar: 

"Ninguém melhor que Ferrero, estudou o princípio a 
que vimos-nos referindQ. ·Ençara ele quatro situaçõeS di
versas: a Legitimidade, a Ilegitimidade, a Prelegitimida
de e a Quase Legitimidade. Os princípios da Legitimida
de, para Ferrero, são "justificações do poder, isto é, do 
direito de mand:ar", e são em númei'o de quatro: o eleti
vo, o hereditário, o aristo-monárquico e o democrático, 
que se entremisturam através dos .séculos, combatendo
se::: ou colaborando uns com os outros. Com,o assevera o 
ilustre historiador, cada fase tem, na verdade, um só 
.Princípio de legitimidade que se:. ••harmoniza sempre com 
os costumes, a cultura, a religião, os interesses econômi~ 
cos de·uma êpoca". 

. "No pensar de Ferrero, a Prelegitimidade é a mais 
difícil das provas a que pode ser submetido um Estado, 
eis quo:; "no período da Prelegitimidade, o princípio de 
Legitimidade em vez- de sustentar o poder, tem necessi
dade de ser sustentado por ele contra as.oposições aber
tas ou ocultas com que tropeça". 

.. 0 governo pri!légítimo não ê ainda urn governo legí
timo. Ferrero -exemplifica a hipótese com a República 
EspanhOla enl 1931 e com a de We1mar, uma vez qu~ 
uma parte consideravelmente grande da Alemanha 
negava-se a aceitar as instituições republicanas e a fór
mula democrática de legitimidade que as justificam: su
frágio univeisal e soberania du povo". 

"A Guizot se atribui a paternidade da palavra Quase 
Legi!imidade, com que se batizou a Monarquia de Julho, 
na França,-"Não hã só governos legítimos e 8ovemos 
ilegítimos, considera Ferrero; entre uns e outros há go
vernos que, sem serem legítimos, podem contar com con
Sentimentos bastante largos para.não serem obrigados a 
impor-se, como os governos ilegítimos, só por meio da 
força, da corrupção e da mistificaçào". 

Com pertin?ncia ~os poderes ilegítimos, Ferrero a eles 
se refere com_o aqueles "que governam como se pudes
sem ser obedecidos". 
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Tantum si amari possunt, disse Santo Agostinho, numa 
linguagem profunda e bela, referindo-se às hetairas". 

"O prOblema da legitimidade ê basilar na -Ciência Polí
tica . .Sem ele as instituições não teriam -consistência, nem 
duração, e seriam coino aquelas cidades dos pescadores 
de Sumatra, flutuando sobre as ondaS. Ensina mesmo 
Vicenzo Guelli que ele constitui o contendo d? princípio 
constitucional, reCebendo dele valor jurídico", indispen
sável que o cimenta. · 

"0 princípio constitucional não coincide com o princí~ · 
pio da legitimidade, mas dá aos órgãos do Estado um 
critério diretivo, expre'sso precisamenfe p-efO priÕcípio da 
legitimidade". 

Rea'firmamos que toda ação política social e comuni
tária do hOmem tem por objetivo maior a conquista do' 
poder. Para alcançá-lo tem de ir às raízes do poder, seja 
este legal, tradicional ou carismático, conforme a clássi
ca canceituação de Max Scheller. 

Nas revoluções surge e se alça, .às culminâncias da li
derança e da chefia, uma figura que simboliza as aspi
ra'ções, os ideais e a consciência das multidões. ~ o líder 
carismático, aureolado pelo amor do povo. O poder ca
rismático, amiudadamente, se impõe através de movi
mentos revolucionários que, empolgando as grandes 
massas, vísam à destruíção da órdem pública vígente, 
para substituí-la por outra, capaz de atender ao novo es-
tado de coisas. --

0 líder ou o chefe que se eleva na crista da onda da 
convulsão social é aquele mesmo cidadão que, por suas 
qualidades pessoais de iniciativa e conduta social, conse
guiu apreender os desejos e· as necessidades do grupo e 
soube, melhor do que os outros,. resolvê-los, orientá-los, 
guiã-los e comandá-los. · 

Não se confundem as figuras do chefe e do Iider. O 
chefe investe-se de autoridade para a coordenaÇ'ão dos 
trabalhos dos membros do grupo, enquanto o líder exer
ce um magistério de ordem subjetiva. O chefe influi nos 
atas das pessoas e, por intermédio deles, influi também 
nas idéias; o líder influi nas idéias das pessoas e, por via 
delas, influi também nos atas. 

No ensinamento de WEBER, o chefe ou o líder, para 
o desempenho de sua missão, recebe estímulos do meio 
social e doméstico, notadamente de seu estamento. Max 
Weber, o mais acurado· analista do cDnceito'e do estilo 
da liderança, di&tingue três tipos de autoridade: a autori
dade tradicional; a autoridade legal; e a autoridade caris
mática, sendo esta a que mais empolga as multidões, pois 
toca a paixão, o delírio, a emoção e o fervor das turbas 
exCitadas peJa conquista do poder. Essa divisão Se asse
melha à tradicional e clássica, que via três espêcfes de _au
toridade: a antológic:a, a moral e a sociológica. 

A autoridade carismática é i do profeta, do herói, do 
cabo de guerra, do santo, do demagogo. Schwartzenberg 
preleciona;, "Carismático vem do grego carisma, que sig
nifica graça. Em teologia, o carisma designa um ·dom 
particular conferido pela graça divina. Max Weber intro
duz esse .termo. em política para designar a qualidade_ ex
traordinárfa de um personagem,-por asSiin dizer, dotado 
de força ou de caracteres sobrenaturais ou sobre
humanos, ou pelo menos alheios à vida cotidiana, ina~ 
cessíveís ao comum dos mortais, ou então que seja consi
derado como enviado de Deus ou exemplo, sendo conse
qüentemente tido como chefe". 

Assim, a ffiultidào e o lfder são duas noções comple
mentareS. Não há multidão sem líder. Este representa 
não só o povo como, também, e sobretudo, o espírito da 
época. Contam que Hegel ao voltar de uma Visita aos 
campos de batalha, onde se avistara com Napoleão, co
mentou; "Vi o We/tgeist - espírito do mundo - num 
.cavalo branco~>. O grande Corso representava, realmente 
o espírito da época. 

Quando uma comunidade, um povo, uma nação, atin
gem aquele ponto de saturação s_ocial em que não é mais 

possível suportar as Crises, a opf~ssão, a tirania, surge o 
caldo de cultura proptcío à revolução. Há que se procu~ 
rar, eittão, conjugar os do.is componentes maiores de 
qualquer processo revolucionário: o amadurecimento 
d.as forças históricas e o advepto do líder, "Os aconteci
mentos amadurecem e eis as rev?luções", ,dizia Montes~ 
quieu. 

Nesse instante se delineia, tomando corpo e idéia, o 
chamado "direítci de revolução". Não se pode ocultar a 
existência do direito de revolução. Ele se configura quan
do __ as forç_as vivas da conSciência coletiva se unem para 
enfrentar o poder criminosamente instalado e que exer-
ce, viOlentamente, a opressão. ' 

O direito de revolução foi brilhante e eruditamente es
tudado por Machado Paupérie, em livro a que deu o 
título de. "O Dirf:ito- Posítivo de Resistência". Assim, o 
abusa dq poder por parte de uma classe dirigente opres
sora e que atenta contra o bem comum gera o mais sa
grado, legítimo e insopitável direito .de revolta. 

o patrimônio cultural dos povos já possui um rico 
ace·rvO literário sobre o assunto. O direito de revolução 
foi defendido e justificado por pensadores eminentes, in
clLisivt: Santo Tomás e Locke, Esse direito é uma reação 
legítima do povo que chega ao clímax de um estado,geral 
de insatisfação, levantando-se-contra a ordem estabeleci
da que degenerou em desequilíbrios e distorções, em ver
dadeiros caos de patologia social. 

A revolução armada é, nessas circunstâncias, e por via 
de conseqüência, uma legítima defesa da nação cç.ntra a 
tirania, do mesmo modo como a guerra pode ser a legíti~ 
m~r defesa do Estado contra a ação militar de conquista 
por parte de outro Estado. 

Tkachev escreVeu: ''A verdadeira revolução só pode 
irromper de uma ~~?rma pela conquista do poder pelos 
revolucionários. Em outras palavras, a tarefa mais ur
gente e impori"arite da revolução deve ser, exclusivamen
te, a derrubada do governo e a transformação do estado 
cbnservador em estado revolucionârio ... " 

Mas a sociedade e o Estado não podem viver perma
nenfeinente em crisê, num processo revolucionário pere~ 
ne. A doutrina da "revolução permanente", concebida 
p-oi'Trotsky, conflita com as próprias leis que regem a vi
da, a sociedade e as instituições. A. "guerra revolUcio
nâriã'\ tão bem dissecada por Bilac Pinto, não se aplica 
aos povos em que a· tradição, o território, o povo, a cul
turã·e- o processo histórico têm raizes profundas na for
mação da nacíOnãlidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, recolhemos mais um 
ensinamento de Ortega y Gasset;, "A revolução não é 

- uma barricada, mas um estado de espírito". Daí se dizer 
que os golpes de estado podem ser improvisados, as re
voluções, jamais. 

As revOluções, na i~ade contempOrânea, não se fazem 
m·aíS conio antanho. Na Idade Média elas se faziam co'n
tru os abusos da _sociedade; hoje elas se fazem contra os 
usos da so_ciedade. 

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

O~SR. MOACYR DUARTE- Ouço V. Ex•. com o 
maior prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Moacyr Duar
te, queremos cump'rí_mentá-lo por essa análise profunda 
e serena que está fazendo das revoluções, e que tem 
como estuário a Revolução brasileira de 31 de março de 
1964, lneg?Yelmente, como V. Ex~ mesrllojá afirmou, ao 
longo do seu pronunciamento,. a Revolução errou, e eu 
pergunto: quem não erra? a Revolução cometeu injus
tiÇa, -com as quais todos nós não concordamDs e atê: re-

_pudiamos. Mas isso faz parte do Jogo de toda revolução, 
lamentavelmente. M.as não se pode negar que eny-e os 
desacertos, as injustiças com que -não comungamos, repi-
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to, a Revolução trouxe incalculáveis benefícios para o 
nosso Brasil. Podemos dizer qu~ o Brasil avançou muitos 
e. inuitos anos. Não direi apenas 50 em 5, ou 200 em.20 
anos, mas o Brasil avançou consideravelmente em todos 
Os éampos. E eu posso concluir com o pensamento de 
um filósofo; "Só é próprio dos deuses não errar e levar a 
bom termo as suas empresas". 

Muifo obrigado .a V. Ex~ 

O SR. MOACYR DUARTE- Obrigado pela a inter~ 
venção de V. Ex•, nobre Senador Jorge Kalume. Eu tam
bém sou daqueles que reconhecem que a Revolução er
roU, e errou muito. Cometeu erros, alguns irreparâveis, 
mesmo porque a Revolução foi dirigida por homens e 
líderes e os homens são suscetí.veis de erros. Todos os 
mortaís são faliveis e erram - mesmo porque, infalível, 
dentro da concepção católica, somente o Papa, e assim 
mesmo em matérias que envolvam dogmas de fé. 

A sociedade muda:, s~--transforma, Se renova, face às 
conquistas da civilização; ao descobrimento das novas 
técnicas, verdaderras revofuções cultllrais. Cada revo
lução, observa Vierkndt, é uma derribada e uma reno
vação de Valores. Revolução é uma reforma violenta, rá
pida, e determinada por pressões sociáveis inadiáveis. 
Porq'ue é rápida e v'wlenta, abolindo as instâncias da ma
turação polftica e institucional, é ilegal, embora busque 
uma nova face de legalidade •. "Revolução é uma mu
dança Jlegal das condições de legalidade", segundo o ma
gistério de Schrecker. 

Nenhuma "revolução se faz que não exprimisse uma 
modalidade de descontentamente com a autoridade, 
uma crise de confiança na camada dirtgente, de uma par
te, e, de outra parte, uma vontade resoluta de mudar e 
impor a mudança pela violência. 

Paulo Bonavides_doutrina;"entendemos que se a mu
dança se refere ao pessoal de governo, não houve revo
lução mas golpe de estado; se a mudança, porém, atingiu 
a Consti~uição política e a forffia de governo, já é possí
vel falar ein revolução, a saber, revolução política; se, 
porém, aS úilnSformações se verticalizarem mais, descen
do a grandes profundidades sociais, com ascensão de 
uma nova classe ao poder, ou aparição de um novo siste
ma de camadas sociais, redistribuição da propriedade ou 
até mesmo sua abolição, com o advento de novas formas 
de vida económica, aí o cientista políticO reconheCerá en
tão a revolução social, objeto da temática sociológica e 
constitutivo da verdadeira sociologia da revolução". Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em oonclusão: a revofução é 
não só uma reforma profunda, mas uma mudança do sis
tema. Lenine apregoava.:. "uma.revolução ocorre quando 
a classe superior não pode e a classe inferior não quer 
prosséguir no velho s!stema". 

O analista, 9 cientista, O reformador social detectam 
os sintomas clássicos de uma situação pré-revolucionária 
e elaboram os planos que levarão, através dos movimen
tos armados, as classes oprimidas ao poder que será arre
batado das mãos opressoras. O dificil é saber sair de um 
absolutismo sem cair numa tirania. E: sabido que a tira
nia floresce mais facilmente em solos ?dubados pelo ab
solutismO. Nes$a -hOra, as virtudes do revolucionário 
cÇrrem o risco de se transformarem nos vícios do déspo
ta. 

t preciso usar com sabedoria ç "cálculo frio'' que Ma
quiavel recomendava,_ e saber distinguir a hora de ser 
leão e à de ser raposa. 

Sr. Presidente a revolução tem seu começo e seu fim. A 
estratégia está em saber e em fazer a hora. RevoluÇão 
não é nenhum ópio. Lembrando Hemingway;. "Revo
lução é uma catarse. um êxtase.quesó pode ser prolonga
dª pela tirania." 

Era o que tiÜha a dizer: (Muito bem! Palmas.) 



DIÁRIO 
ANO XL- N• 026 

I -ATA DA 32• SESSÃO,-EM 3 DE ABRIL DE 
1985 

I. I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N'~' 87/85 (n"' 215/85~ na origem), restituindO aU
tógrafos de projeto de lei sancionado. 

· Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado 
para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N~> 88/85 (n"' 214/85, n3 ái-ígem), -re-t'erCnte à eS
colha do f?~embargador Eduarqo Andrade Ribeiro 
de Oli'{e:irã para eXercer o cargo de MinistrO do Tri
bunal Federal de Recursos, em vaga destinada a "ma
gistrados ou membros do Ministério Póblico dosEs
tados, do DistrítO Federãre <los Territórios, decor
rente da aposentadoria dO MiiliStro Inãcio Moacir 
Catunda Martins. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~' 50f85, de autoria 
do.Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
limpeza obrigatória de imóveis não edificados, no 
Distrito Federa!, a cargo do proprietário, nas can- -
dições que especifica. 

1.2.3 - Requeriinentos 

- N9 69/85, de autoria do Sr. -Senador Ale~andre 
Costa, solicitando informações ao- Poder Executivo, 
relativas ao Projeto de Lei do Senado n~' 84/82. Defe

. rido. 
- N"' 61/85, de autoria do' Sr. Senador Itamar,. 

Franco, solicitando informações a·o POder EX-eCii-tivo, 
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relativas ao Projeto de Lei do Senado n'~'_ lOI/8~. D~ 
ferido. 

1.2.4- Comunicação da Liderança do PMDB 

-=- Referente a .designação de Srs. Senadores para 
Vice--Lideres do Pa-rtido no corrente ano. 

1.2.5.- Disc:u~~s do Expediénte 

SENADORES JORGE KALUME. ROBERTO 
SATURNINO. COMO UDER. NIVALDO MA· 
CHADO E AM&R!CO DE SOUZA. 

1.3- o·RDEM DÓ DIA 

=-=..Requerimento n'~' 15/85, de autoria-do Sr. Sena .. 
dor Humberto Lucena, solicitando a constituiçã.o de 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a irl~ 
ve5fig3.r os fatos que colocaram em risco o controle 
acioniáfio, pela União, da ·Companhi<i Vale do Rio 
Doce.. Votação adiadá por falta de quorum. 

-Requerimento n~' 57/85, de autoria dos Srs. se-
nadores Gastão Müller e Moacyr Duarte, solicitando 
urgência para o Ofício S/2}85, do Sr. Governador do 
Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autori
zação dà Senado Federal paTa realizar operação de 
crédito e~terno no valor de cinqüenta ·milhões de 
dólares. Votação adiada pQr falta de quorum. 

...,.-- ReqUerimentO j}_9 58/85, de autoria dos Srs. Se
nadores Gastão Müller e Moacyr Duarte, solicitando 
urgência para o Ofício S/8/85, do Sr. Prefeito Muni
Cipal de Anápolis·GO, em que solicita 8.Ut0rização 
do Senado para que aquela prefeitura possa realizar 
oPeração de empréstimo externo ~o valor de US$ 
3,5ob,OOO.OO. Votação adiada por falta de quorum. 

__:Projeto de Lei do Senado n~' 26/79, que acres
centa parágrafos ao art. 517 da ConsolídaÇão das 

Leis do Trabalho. Votàção adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Lei do Senado o~' 2/80, que dispõe 
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes çias Fun
dações de Ensino Superior. Votação adiada por falta 
d~ quorum. 

· -Projeto de Lei do Senado nl' 18/80, que dispõe 
sobre aposeOtadoria especial do músico. Votaçiq 
adiada_por _falta de quorum. 
-::.:.:ProjetO de LeCdO Senado n~' 320/80~ Que reVoga

a Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a 
situação j!-Jrídi.ca do estrangeiro no Brasil, cria 9 Co-ri
selho NaciOnal de Imigração·e dá outras providên-

- cias . .Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADORES NELSON CARNEIRO E EN tAS 
-FARIA 

1.3.2 - Designação da ·ordem do dia da próxinla 
Sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATO DO PRESIDENTE 

N' 57, de 1985 

3-INSTITUTO DE PREVIDli:NCIA DOS 
CONGRESSISTAS - IPC 

Edital de convocação da Assembléia-Geral Ex
traordinária, 

4-ÀTA DE ÇOMISSÃO 

5- LIDERES E V! CE-LIDERES DE PARTI· 
DOS. 

6- MESA DIRETORA 
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LOURIVAl ZAGONEL DOS SANTOS 

Oiretor-Geral do Senqdo Federal 

NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçno II) A ~r ii de 1985 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a i'espoflsobilidade da Mesa do Senado fede-t:.al 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ........•...•.•...... ~ . . . . • . . . . . . . • . . . • 0$ 3.000,00 

Ano ..•... .- ··-· --~. ·"~.- •.. ·. . . . . . • • • • . ... . • • • • • • . Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Ata da 32\1 Sessão em 3 de abrii de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Martins Filho 

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Gabriel Hermes
HéliO Gueiros ---::: Am~"ricõ de Souza- Alberto Silva -
Virgílio Távora :....._ MõaCyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes· Gadelha - Ade!:_bal 
Jurema- Nivaldo Machado- LuizCavalcante- Pas~ 
sos Pôrto _-José lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro..;....;:. 
RobertO Saturnino - Itamar Franco ~ Gastão Muller 
-José Fragelli- Roberto Wypych- Âlvaro Dias___: 
Enéas Faria - Octávio Cardoso: 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparCcimento de 25 Srs. S.enadores. 
Huvendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniçiamos nOssos Çrabal_hos_. 
O Sr. 19-Secretário ir.~ proceder à 'JeitU:r~do _E_xpedien-
~ . 

E lido o seguinfe 

EXPEDIENTE 

Mensagem do Presidente da RepUblica restituindo autó-- · 
grafos de Projeto de Lei san~iOnado: 

N9 87/85 (n"' 2!5/85, na origem) de 2 de abriJ do cor
rente ano, referente ao Prçj~_to de Lei da Çâm_ar~ __ n' 12, 
de 1979 (n9 1.686(75~ na Casa de origem), que rrlOdifiCa 
dispostivo da ConsoUdaçà_o das_Lei.s do Trabalho, apro" 
vada pelo Decreto-lei nY 5.452, de lY de maio de 1943, 
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.305, de2 de abril 
de 1985.) ~ 

Mensagem do Senhor Presidente da RepúbliCa subme-
tendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado 
para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquies-
cência: 

MENSAGEM No 88, DE 1985 
· (n9 214/85, na origem 

Exce!Cntíssimos Senhores M_embro~ do Senado Pede
rui, 

Nos termos dos artigos 42, item III, e 121 da Consti
tuiçào, tenho a honra de submeter à consideração do 

Egrégio Senado Federal_ o nome. do Desembargador 
Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira para exercer o 

· carg'o de Ministro do Tribuniil Federal de R-ecufsos, em 
vaga destínada a magistrados ou membros do Ministério 
Público dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri
tórios, decorrente.da aposentadoria do·Ministro Inácio 
Moacir Catunda Martins. 

_ O~ méritos do Doutor Eduardo Andrade Ribeiro de 
Oliveira, que me induziram a escolhê-lo para o desempe
nho desse elevado cargo, constam dO anexo Curriculum 

.Vitae. 
Brasília, 2 de abril de 1985. - ~osé Sarney •. 

CURRICULUM VITAE 
Eduardo Andrade Ribeiro dê Oliveira 

Nome: Eduardo Andrade Ribeiro de Ôliveira- De
sembargador do Tribunal de Justiça do'Distrito Federal; 
Pr.esidente do Tribunal Regional Eleitoral do· Distrito 
Federal. 

Data de Nasciilu!nto: 30 de setembro de 1937. 
Filiação: Aprfgío Ribeiro de Oliveira Júni~r e Maria 

n~ Lourdes Andrade RibeirO de Oliveira. 
- Natuf.alidade; Juiz de Fora - Minas "aerais. . 

Curso Secundário: Colégio Loyola_- Belo Horizonte. 
Curso· Superior: Faculdade Mineira de_ Direito-- da 

Universidade_ Católica de Minas Gerais-:- 1960. 
· Cargos Públicos_ Ocupados: 

- : I. - DçfenSor -Público do Ministérío Público do Distri
to Federal - outubro a dezembro de 1963. 
. 2. Promotor SubstitutO do Ministério Público do . 
Distrito Federal - dezeinbrO de 1963 a setembro de 
1966. 

3. Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal -
setembro de 1966 a abril de_ 1967. 

4. Juiz de Direito da 3'- Vara Criminal da Justiça dO 
Distrito Federal- abril de 1967 a junho de 1969. 

5. Juiz _de Direito da Primeira Vara CíVel da Justiça 
do Distrito Federal -junho de 1969. a maio de_l976. 

6. Juiz de Direito da 7• Vara Cível da Justiça do Dis-
trito Federal·- maio de 1976 a junho de 1980. . 

7. Desemburgador do Tribunal de Justiça do Distri
to Federal desde I? de julho de 1980. 

8. Juiz Eleitoral do Distrito Federal- novembro de 
1968 a abril de 1970. 

9. Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Di.s-__ 
trito Federal de 1971 a 1975, como Juiz de Direito. 
·w. Vice-Presidente do Tribunal'Regiona.l Eleitoral 

do Distrito Federal e Corregedor Regional Eleitoral -
junho de 1982 a setembro de 1984. 

11. Presidente d~ Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal desde. setembro de 1984. 

Trabalhos Publicados: 
l. Sobre o Conceito de Jurisdição- Revista Foren

se- vol. 260, 1977- Revista Brasileira de Direito Pro
cessual-vol. 18,1979- RevisiadeProcesso-vol.16, 
1979. 

2. Tentativa - Desistência voluntária e arrependi7 
mento eficaz. Revista do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal - vol. 04 e Anais do II Congresso Nacional de -
Direito Penal e Ciências Afins (Publicação do Ministéiio 
da JUstiça).' · 

3. O Novo Código de Process~ Civil - Revista de 
Informação _Legislativa ~n"' 04. 

4. Responsabilidade Civil do Estado- Revista Jurí
dica -dã Pr0curadoriã Gerat do Distrito Federal- n9 13. 

5. Notas sobre o Código de Processo Civil- trechos 
d~-curso pi.iblicu~os pelo ~enado Federal- 1975. 

6. ~uSesi"ões ao anteprojeto do Código de ProCesso 
_penal - Relator ctO trabaJho·apresentado ao Exm"' Sr. 
Ministro da JuStka pela Associação dos Magistrados de 
Primeira Instância do Distrito Federal - Revista Pri
meira Instância n9 1. 

7. Algumas Propostas em Tema de Recursos- Tra
balho apresentado no Congresso Nacional de Processo 
Civil- Porto Alegre- julho de 1983 publicado na Re
vista do Tribunal de Justiça do Distriió Feder:al - vol. 
13. . 

. 8. Territor!alidl;lde da Lei Penal -parecer- Revis
ta do Conselho Penitenciário' do Distrito Federal n"' 8. 

9. Sentenças- Revista Fofense n"' 216 _:_Revistado 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal n"' 3- Revista. 
du OAB- DF il"' 2-- Revista Primeira Instância n"' 1. 

10. Votos- Revista de Processo_n"' 31 -Revista 
FOrense n9 285- Revista do Tribunal de Justiça do Dis- -
trito Federal n9s 6, 11, )2, 13, 14 e 15. 
Concursos Públicos: 

I. Defens'?r Público do Ministério Público do Distri 
to Federal - classificado em terceiro lugar- 1963 
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2. Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal -
clasSificado em primeiro lugar ~ !966. · 

Atividade Docentes: 
l. Disciplinas lecionadas na Universidade de Brasília 

nos anos de 1962 -'l- 1965: 
Como instrutor: 
-Introdução à Ciênciã do Direito. 
- Direito Constitucional. 

Como auxiliar de ensino: 
- Instituições de Direito Público Privado 
....:.... Teoria Geral do Processo (responsável pela discipli-

na) · 

-Direito Processual CiVil (responsável. pela discipli~ 
na) 

2. Disciplina Iecionada no CEUB- Centro de Ensi
no Unificado de BraSília -2~> se-mestre de 1971:- Teo-_ 
ria Gérãl. do ProceSso 

3. Cursos de especialização para-bãchãréis em Direi
to sobre o novo Código de Processo -civil - Convênio 
Universidade de Brasília e Ordem dos AdvogitdOS do 
Brasil- DF- 1973 e r974.- - - ·-

4. Curso especial promovido pelo Centro de Estudos 
de Direito Priva"do sObre o J10vo CódigO de Processo Ci
vil - 18 aulas- maio a julho de 1979. 

5. Cucso proinovido pelO Instituto de Ensino Supe
rior do Brasil sobre "Recursos e Execução no novo Có
digo de Processo.Civil"- 15 au!a&- primeiro semestre 
de 1975: - -

6. Cilrsos--p'rortfOvidos pelo Centro- de Estudos Jurí
dicos para bacharéis -em Oirêíto· --=-:. nlâ.têrla iecionada: 
Direito Processual Civil - 1975(76: 

Participação ein Congressos Jurídicos: 
1. X Semana Nacional de Estudos Jurídicos- Porto 

Alegre - I 960. Trabalho apresentado: O momento do 
exame das condições da ação do ProcisSo Civil Bfasiiei
ro. 

2. Congresso Nacional de Direito Processual Civil 
-São Paulo - 1965. 

3. II Congresso Nacional de Direito Penal e Ciências 
Afins- Brasília- 1967- Trabalho apre..c;entado: T~n
tativa- Desistência voluntáríi e arrependimento eficaz. 

4. III Congresso- Nacional dri Direito Penal e Óên
-cias Afins - São Paulo - 1968. 

5. Congresso Nacional de Dir~ito Processual Civlr 
- Porto Alegre- 198~. Tra6afho apresentado: ~(gu
mas propostas em tema ,de recurs'os. 

Participação em Bancas Examinadoras: 
1. Concurso para Procurador Adjunto do Tribunal 

de_ Contas do Distrito Federal- Examinador de Direito 
Constitucional- 1969. 

2. Concurso para Defensor Público do Ministério 
Público do DistritO- Federal --Examinador de Direito 
Processual Civil - 1970. 

3. Concurso para: Procurador Àdjunto do Tribunal 
de Contas da União- Examin3dor__de Direito Penal. e 
Direito Comercial - 1972.-

4. Concurso para Procurador da República - Exa-
minador de Direito Processual Civil - 1974. · 

5. Concurso para Auditor do Tribunal de Contas d'o 
Distrito Federal- Examinador de Direito Constitucio· 
na!- 1974. 

6. Concurso para Auditor do Trib~nal de Contas da 
União - Examinador de Direito Civil, COniercial e Pe
nal.- 1975. 

7. Concurso para Procurador do Distrito Federal
Examinador de Direito Processual Civil - 1979. 

8. Concurso para Juiz Direito Substituto do Distrito 
Federal ~ EX:aminadõr de Direito Processual Civil e Df
reito Comerci:il.- 1981. 

9. Concurso para Juiz de Direito dos Territórios Fe
derais- Examinador de DirCitO Comercial-- l98I. 

10. Concurso pura Juiz dtb DireitO Substituto do-Dis
trito Federal e Juiz de Direito dos- Territórios Federais 
- Examin'udor de Direito Comercial - 1982. 
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! I. Concurso para Juiz de Direito Substituto do Dis
trito Fcdc:ral e Juiz de Direito áos Territórkls Federais 
- Examinador de Direito Comercial - 1983. 

Bn1sília, 22 dC março de I 985. 

(Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Ü Expedien
te lido vai à p-ublicaÇlfÕ. 
~ SobrC a -mesi,_p-rojeto de lei que .vai ser lido pelo Sr. )9. 

Secre_tái'io. - · 

Ê lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 50, DE 1985 

Dispõe sobre a limpeza obrigatória de imóveis nio 
_ edificados, no .Distrito Federal, a cargo do proprie

tário, nas condições que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. J9 ·OS proprietários dt,! imóveis nãó--edffi~do~,_

em área urbanizada, no Distrito Fec;Ieral, são obrigados 
a reulizar pelo. menos uma limpeza geral do terreno a 
cada ano, entre os meses de janeiro e junho. 

Art. 29 O -Gover.no ·do ·Distrito Federal, pelo órgão 
· cótnpetente, verificando ou- sendo illformado de que não 
· se cumpriu a exigência do artigo anterior, no prazo ali 

estabelecido, providenciará a limpeza do imóvel, 
cobrando-a com os acréscimos_ autorizados em lei, ao 

- fjrOPfíetário, pelos meios a seu alcance, inclusive o judi~ 
-dai. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se as _d.isposiçôes em contrário. 

Justi~caçio 

Impõe-se a medida· aqui preconiZ3da, Como nova pos
tura a ser adotada no âmbito no Distrito Federal, quan
dõ--riieif~:ls em vfftude doS foros de cidade cívúizãda que 
deve ter a capital da República. 

De fato, não se justlfica que, _havendo urbanização 
realizada a cargo do Governo local, os proprietários dei

~ xem seus imóveis não edificados inteiramente <ibaridona: 
dos, a ostentar aspecto pouco recomendável pela sujeira 
e mato a~limulados durante muito tempo e a abrigar an·i
mai§ perigosos (cobras, escorpiões, etc.), quando não a 
ser va.lhacou_t~ ?ç_ladrões e:._marginai~ ~e- toda espécie. 

Os vizinhos desses terrenos mal cuidados é que, geral
mente, sofrem_ a~ CQnseqilências da inc(iria de seus pro-· 
pifetários. 

Cuida o projeto, portanto, a exemplo i::lo quejâ existe 
em muitas comunidad~s bra1>ileiras, de determinar que o 
proprietário de terreno não edificado, Iocãlizado em área 
_u~banizada do Distrito Federal, realize -pelo menos uma 
limpeza do mesmo durante o ano, sob pena de a admi~ 
nistração pública local fazê-lo, cobrando·o em seguida 
através dos meios disponíveis. 

-Sala das Sessões, 3 de abril de 1984.- Nelson Carnei-
ro. 

( Ãs Comi.$,çÕes de ConstituiçãO e Justiça e dO Dis
trilo Federai./ 

--~--O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O projeto de 
lei que acaba de ser Üdo será publicado e remetido à_s co
missões c.ompetentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
I 9~Secretário. · · 

São lidos e deferid_os os seguintes -

REQUERIMENTO No 60, DE !985 

Si. Presidente, 
Com base pa alínea b, do item I, ·do art. 239 do Regi

mento Interno do Senado Federal. e tendo em vista a tra-
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mitaçào do PLS n9 84, de 1982, requeiro a Vossa Exce
Iênda seja solicitada junto ,ao Banco Central dÔ Brasil a 
ielaçào dos bancos credores do Brasil, e o valor dos res
pectivos créditos. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1985. - Alexandre 
Costa. 

REQUERIMENTO No 61, DE 1985 

Senhor Presidente, 
l'Ja forr:na do que faculta o artigo 239 do Regimento 

Interno do Senidó- Federal e tendo em vista estar em.tra
mitação o Projeto-de Lei n9 101J.84que tem por escopo 
p~oibir o aport~ 4e recursos públicos a entidades fman
ceiras privadâs, Solicito sejam requeridas aS'seguintes in
formações ao Poder Executivo: 

a) Quarido foi. pela primeira vez, detectada, pelo 
Banco Central, evidência de irregularidade na gestão e 
ou iliquidez no Banco Sulbrasileirà e no Grupt;> Finan
ceiro Habitasul? Especificar as medidas adotadas em de
corrência da coristataçã-0 bem asSim a posterior eVoiução 
-dos- negócios das institUições. 
- bY Fomiecer cópia dos relatórios de auditoria a que fo-
ràm submetidas as duas entidades financeiras ao longo 
dos três últimos anos.. 

c) Especificar minuciosamente os fatos que levaram o 
Banco Central a decretar a intervenção naS duas entida
des financeiras mencionadas. 

d) Qual o teor dos relatórios até agora apresentados 
pelo interventor designado pelo Banco Central? 

Sala das Sessões. 3 de abril de 1985. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Serão reque
ridas as informações solicitadas. 

~obre_a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. )9-

Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 2 de abril de 1985 
OF. No 085/85-GLPMDB" 

Se]Jhor Pres_idente, 
Pelq_present~, inçlico.a V. Ex", nos termos regimentais, 

os seguintes V ice-lideres do PMDB, que deverão _atuar 
no Senado no ano legislativo de 1985: 

Ãlvaro Dias - Fábio Lucena - Gastão Miiller -
Hélio Gueiros- Henrique Santillo- Jaison Barreto
~oà9 Calmon - Mar~lo Miranda - Mário Maia -
Saldanha Derzi. 

Aproveito _a_ o-portunidade para renovar a V. 'Ex' meus 
protestos de eStima e consid,eração. 

Atenciosamente, _:_ 'Humbérto ·Lucena, Líder do 
PMDB. 

-0 -SR~ PRESIDENTE (Martiiis Filho)- A comuni~ 
cação lida vai à publiCação. 

Há oradores inscritos, 
Concedó a palaVra a:ç, riobre Sr. Senador Jor'ge Kalu-

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~ Sr.· Pri!sidente; Srs. S~nado're~: 

O advento da •'Nova República", como se conVencia- · 
nau chamar o sistema instalado dia 15 de março, trouxe, 
em conseqUência, a, substituição dos Prefeitos do PDS 
dos municípios aci-eãnOs que pertenceram às áreas -deno
minadas de segurança nácional. 

E nesse momento de transição política, levado pelo 
meu espírito de solidariedade e estima, quero sau"dâ-los 
pe-lo trabalho-que realizaram em prot de suas resPe<:üvas 
comunidades. 

Nào poderia omitir·se nesse momento em que são 
.substituídos com antecedência de oito meses da eleição 
de_ novembro, quando serão conhecidos os futuros diri
gentes municip<iis. Suas eficientes r~alizações durante o 
pel-íodo em qut:: estiveram exerc,itando seu governo sob o 
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império do dinamismo e competência e, se considerados 
os poucos recursos, quer de ordem dom~stiCa, quer- de 
transferências, todos aquém de suas necessidades, me in
duzem a proclamar que ultrapassaram a expectativa, 
porque lutaram com idealismo e am.or, procurando, as
sim, desincubir-se satisfatoriamente de sUas tarefas ad
ministrativas. 

E face :r iSso, ain-da que os pequenos municTpios acrea:-
nos estejam distantes dos grandes centros, é necessário 
que voltemo.s para eles nossas vistas; ainda que sejam 
quase anôn-imos-os trabalhos e as canseiras dos seus diri
gentes, devemos lembrar que (!.. "grandez'a do mar é for
mada de pequenas gotas." 

Àqueles que agora são substituídos, direi:_ .. ~ nas que~ 
das que o rio cria energia." 

POr cert'o receberão O reconhecimento de seus habitan-
tes. 

Louvo-os tambêm pela conduta sensata e humilde 
adotada como apanãgio na forma de traj)alhar. ·E. para 
deixar bem acentuada a minha admiraç_ão e estima, re
gistrarei seus nomes e os de seus Municípios~ iniciaiido 
pelo noroes~e. como a parte mais ocidental do BrasU. 
São eles: Raimundo Bernardo, de Mâncio Lima; João 
Soares de Figueiredo, de Cruzeiro do Sul; Antônio Pra
do, de Taraoacâ; Aurélio Braga, de Feijó; AgUíriàldo 
Chaves, de Sena-Madureira; Admilson ·Mendes de Araó
jo, de Manoel Urbano; José Leite de Paula, de Senador 
Guioniai"d; João Moreira Maia, de Plácido de Castrõ; 
Jorge Akel Hadad, de Xapuri; Laudemiro Barroso, de 
Brasiléia e José Monteiro da Silva, de Assis Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Sat'urnino, que falarã 
como Líder do PDT. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não Sei se o Goyerno jâ envioU à Cãffiara O ptojero·re-:
ferente ao saneamento do Banco Sul brasileiro. De qual~ 
quer modo, fica aqui uma sugestão que farei atraVés- _des
ta iribuna do Se~ado. Caso o envio já tenha sido forma
lizado fica aqui o- anUncio- de uma emenda que-apresen
tarei e um pedido de atenção aos demais SenadQr:~ da 
Casa, tendo em vista a-im-portância da alteração que pre
tendo propor. 

Trata-se, Sr. Presidente; Srs. Senadores, de um artigo 
autorizando o Governo Federal a perdoar as dividas dos 
bancos oficiais pertencentes· aos Estados,ju_ntq·ao Banco 
Central, acrescidas de multas, naturalmente. 

Trata-se de uma pro 'vidência da maior justiçá, lCrtdo 
em vista que· o Projeto HaOífasul prevê uma injeção_ de 
recursos na ec~:mo~i.a do Rio Gralide do Sul que a mim, 

. em princípio, me"parecejusta·, desde que essa injeção de 
recursos venha valorizar o' património dá União e não o 
património privado; ~as que de qualquer maneira será 
uma injeção de recursos federais que terão que ser deslo
cados· do .. orçamento fiscal para a· economia do RiO 
Grande do Sul. 

Nada mais justo, por conseguinte, que os demais Esta
dos també~ tenham· compensações, os demais Estados 
que vão ser prejudicados na distribuiçã'o dos recursos 
provenierites do orçamento fiscal da União, que vai ·ser 
desfalcados para ~ssa injeÇão no Rio _<}Jrande do Sul, 
nada mais justo que os outros Estados, sejam beneficia
dos também de 'alguma forma c.o.mpensatória. E a "forma 
é esta precisamente: a de se perdoarem as dívidas de to
~os os bancos estaduais junto _ao Banc.o Central. Posso 
assegurar, Sr. Presidente, que o s_amatório dessa dívidas 
é menor do que a injeção de 900 bjlhões que vai ser dada 
na economia do. Rio Grande do Sul. O somatório das . 
dívidas dos bancos cstadl.laís JUnto ao Banco Central, 
por falta de recolhimento compulsório e por outros mo
'tivos, o so.matOrlõ fica aquém de 800 bilhões e, .o. que é 
mais importante ressaltar ainda, não implica em nenhum 
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desvio de recursos do orçamento fiscal· para a economia 
dos demais Estados, não implica em nenhuma emissão, 
não implica em nenhuma captação de recursos novos. 
Trata-_se, simplesmente do perdão de uma dívida que to
dos os bancos, todos sem exceção têm junto ao Banco 
Central, que seria extremamente importante para sanear 
financeiramente todos esses bancos regionais atualmente 
pendentes dessas d[vidas e da~ multas que sobre elas se 
acrescem. 

E uma providência altamente saneadOra, altamente 
justa, que não implicará em emissão de moeda nem em 
desvios de re'cursos orçamentário~, porque somados to
dos os Estados ainda será menor do que a injeção de 900 
bilhões de cruzeiros que Vai ser dada à economia do Rio 
Grande do Sul. 

O S.r. Al~rto Silv~--- Permite V. Ex' um _aparte? 

---o SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço V. Ex• 
com muito pr_azer. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Roberto Satur
nino, V. Ex• como sempre, nos momentos oportunos, 
traz à Casa a contribuição da sua inteligência e do seu 
conhecimento dessa matéria. Não há nada mais impor
tante d~ que o que V. Ex~ Propõe agora, e se se vai fazer 
isso sob a .forma de eménda esteja certo de que nós, dá 
Bancada do Piauf e :Provavelritente todas as Bari.cadas 
vão apoiar essa iniciativa de V. Ex•, porque é justo e 
oportuno .que se dê realmente uma compensação, já que 
se vai tirar do erãrío público. Mas eu gostaria de pedir a 
V._ Ex~ ao mesmo tempo aprovéitando a oportunidade, 
para que atente para o fato de que os jornais noticiam 
que já forâm injetados mais de 500 bilhões de cruzeiros. 

O SR. RÓ BERTO -SA TURNINO - É verdade. 

O Sr. Alberto Silva - Então, não seria interessante 
Que antes desta nova injeçãO se procUrasse tranSformar 
os 500 bilhões -e-m <i.ÇõeS do Governo j~ dentro cio banco, 
para que o Governo fosse majoritário'? · 

O SR. ROBERTO SATURNINO ---' Acho que sim. 
acllo que V. Ex• tem tOda razão. Também ti essa infor
mação, fiquei preocupado e me chamou a atenção. Acho 
que sirô-; p·orqilc é necessário que se-:resgua:tde o interes
se, o património público, que se resguarde a economia 
da Na-ção. Se jã houve essa lnjeção é preciso ·que ela te
ilha o mesmo tr<~;tamen.to da nova injeção que haverá, ou 
que sej~ transformada em ação, ou que seja transforma
da em empréstimo com correçào monetária ejüró~ ainda 
que pequenOs mas, enfim, que se resguã.rde o patrimônio 
da U niào para que não haja perda desse patrimôriiO, em 
benefiCio· de g·rupos PriVádos depositantes do Banco ou 
n,egociantes com o BanCo . 

AgradeçO -muifci o aparte de V. Ex• e o apoio que já dá 
antecip"ad<i.mfintf: à emenda que· apresentarei c:aso ~ão 
conste do projeto original, se ele já tiver sido enviadO à 
Càmara_dos Oeputados. 

O Sr. Ni"valdo Machado- ~ermite V.·Ex' um aparte'? 

O SR. ROBERTO SATUR~INO- Corn muito pra
Z(!r! !lol?_re_ S:nador. · 

O Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Roberto 
SatUrnino, ~em dúvida nenhuma, sem prejuízo do pleito, 
que todos nós consideramoS justo dOs gaúchos, a me.dida 
q'ue V. Ex• propõe é daquelas do mai.s .largo alcance eco
nómico, sobretudo tendo em vista a situa_ção, possivelM 
m..ente, da grande maio .ria dos Bancos estaduais, carentes 
todo;; de uma ájuda da União que, principalmente nos 
últimos anos, pel~ conceptração de poderes, de atri
buições, de prerrogativas passou, dentro desse sistema de 
distribuição de renda entre as três esferas do poder -
M_UIJ_icipio, Estado e a próp"ria Uníão- a dispor de uma 
parcela das mais consideráveis. Isso só podia -como a 
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soma das partes não pode ser superior ao todo - san
grar a economia dos Municípios e, sobretudo, a dosEs
tados. De maneira que quando V. Ex• anuncia, em boa 
hora, a apresentação de emenda desse alcance, todos nós 
aqui, a começar iriclusive pelo Senador Alberto Silva, es
Úlmos dispostos a apoiá-lo e, mais dO que isso, a aplaudi
lo porque, inclusive com o adenda que ele p_ropõe, essa é 
uma daquelas medidas que, como disse V. Ex~, que é um 
grande conhecedor de econOmia, não vai exigiraporte de 
recursos do Tesouro .Nacional para ajudar eSses Bancos 
.que estão em situação débil em vários Estados, na gran
de. maioria deles. De maneira que, sem maiores conside
rações, eu queró considerar oportuníssima, sob o aspec
to econõmico, e trazer a V. Ex• o meu apoio e os meus 
aplausos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado 
Senador. V é V. Ex~ que as vozes vão juntando, vindas de 
diferentes Estados, no sentido de apoiar esta sugestão. 
esta proposta que me paiece altamente justa, tendo em 
vista o auxílio que todos n6s estamos dispostos a autori~ 
zar, da União à economia do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Américo de Souza - V. Ex' me permite um 
aparte'? 

O SR. ROBERTO SATURNINÓ -Com muito pra
zer. 

O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Roberto 
Saturnino, re"almente o assunto que traz V. Ex• a esta 
Casa sensibiliza, profundamente, a todos nós, principal
mente representantes dos Estados nordestinos. O nobre 
Senado~ Alberto Silva disse ainda há pouco, e eu corro
boro, de que é uma oportunidade para que nós outros, 
de Estados devedores, cujas dívidas são simbólicas em 
relação a este val?r que se pretende dar ao Sulbrasileiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Exato, 

O Sr. Américo de Souza - O Banco do Estado dà 
Maranhão, eu posso assegurar a V. Ex•, não chega se
quer. a cillqüenta bilhões de cruzeiros, corrigidos, ·-

O SR. ROBERTO SATURNINO- Por a! vê V. Ex• 

O Sr. Américo de &m:~;a- ·~i~portância que tem te~ 
vado o.s diretores dos nossos Bancos, não só do Banco 
do Estado, comó o dos Bancos de Desenvolvimento, a 
passar vexames nas salas e antesalas dos ex-diretores do 
Banco Central, a receber verdadeiros puxões de orelha~. 
E verifico, nobre Sênador, que é uma oportunidade que 
temos nós de fazer proclamar à Nação que os Esfado.S 
devedores, mas devedores de importâncias insigti.ifican
tes, possam ser também ouvidos e não concentrarmos 
valores"tão altos, pelo meqos em moeda de hoje, em-um 
único EStado cuja eCOQoinia ,é bem mais sólida do q~e a 

·dos nossos Estaãos nOrdestinos. Louvo V. Ex•, Sr. Sena
dor Roberto Saturnino, pela oportunidade que se nos 
oferece em podermos trazer esse assunto à consideração 
da Casa. E manifeSto, juntamente com os outros compa
nheiros cjue aqui jâ o Tizeram anteriormente, no sentido 
de apoiar a medida que V. Ex• pi-opõe. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obriga
do. 

Vêem V. Ex•s Que Vão Se juntando as ~ozes agora do 
Maranhão, a apoiar essa medida que, como muito bem 
diz o Senador Américo de Souza, vem pôr um fim a essa 
situação, às vezes vexafória, pOr que passam: os dirigen
_tes, o_s díretores dos Bancos regionais-junto às autorida-· 
des do Banco Ceiúral~ ein vis.ta dessas dívidas acrescidas 
de m_ultas ~penas, e que nada mais são d~ q·ue o reSultaM 
do de todo ess~ gigantesco pi-acesso de especulação fi
nanceira que, infelizmente, tomou conta do nosso País e 

· que levou a situação desas-trosa Cada um dos Bancos es
taduais deste País. Se não é a totalid~de, a quase totaliM 
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dade dos Bancos estâ na mesma situação,' carecente- de 
uma medida de saneamento que o perdão dessas dividas 
e das multas viria representar, e a ocasiãO é propícia. A 
oportunidade é esta, de vez que todas, somadas essas 
dívidas, computando-se os Bancos regionais, os Bancos 
estaduais da totalidade dos Estados, representam uma 
soma menor do que a soma de 900 bilhões que vai ser in
jetada na economia rio-grandense, fora as-lnje.çõesjâ fei
tas, <;orno muito bem salientou o Senador Alberto Silva. 

O Sr. Jorge i<alume- Permite V. Exf. um aparte? 

O· SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço V. Ex• 
com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Eu quero louvar V. Ex• por 
essa idéia. Como sempre, V. Ex' traz idéias brilhantes 
para esta Casa, como corihecedor prOfundo dos campos 
econômico e finariceifo. Estou de acordo, Principalmen
te eu, representando um Estado pequeno corno é o Acre. 
Mas eu perguntaria: o reflexo desses aportt:s feitos pelo 
Banco Central a esses bancos e perdoados, junto dos 
clientes, como ficará? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador, 
os apertes já foram feitos, porque correspondem às dívi
das, 

O Sr. Jorge- Kalume- Sim. Lógico. Se é perdão é 
porque já foi feito o aperte. _ 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Exalo. 

O Sr. Jorge Kalume...:... Não. Não é isso': E os clientes 
que se beneficiaram com esses recursos? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Os clientes fo
ram os BancoS regionais. 

O Sr. Jorge Kalume - Sim. E os Ba~cos regionais 
não repassaram para os seus clie~tes? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -- Repassaram, 
mas dentro das condições normais do mercado financei
ro. Não prestaram nen~um favor nenhum beneficio. 

0- Sr. Jorge Kalume - Mas não irã trazer alguma 
conseqüência a esses Bancos? Amanhã, o cliente diz: 
"Bom; eu me encontro no direito de, também, não pa
gar"- urna vez que .foram perdoados os recursos dessa 
nature~. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas, nobre Se
nador, trat?,m-se' de recursos públicos, uns de natureza 
federal e ouiros de natureza estadual e o pe.rdão é auto
rizaP:o por uma lei do Congresso Nacional. Então, ob
viamente, se amanhã Ocorrer uma calamidade no País e , 
o Congre;so Nacional votar uma lei de anistia a todos 
os débitos, também, da economi:r privada, seria válido. 

O Sr. Jorge Kalume ......; Quero segurança. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Segurança abso
luta. V. Ex• tem razão em levantar essas dúvidas, mas 
posso·:g-arantir que, no caso, lião hã a porte novo· Porque 
os apertes já foram feítos_e ·Dão -haVi:rã,- pratiéamerite, 
prejuízo dos lados e não.haverâ benesses a nenhUm gru
po privado, porque se 'trata de operação entre bancos 
oficiais. - - - -

O Sr. Jorge Kalume- Muito obrigado pelo esclareci
mento. 

O SR. ROBERTO SAJ'URNINO - Eu queio agr-ã:-. 
decer a V. Ex• 

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

DIÃRiáDO ÇON,GRESSONACIONAL (Seção II) 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois não. OuÇ-O 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. ·Moacyr Duarte- NobrC Senador Roberto Sa
turnino, -o assunto que v: Ex• traz à coloçação_tem me
recido a solidariedade, especialmente dos representantes 
dos Estados, não digo subdesenvolvidos, mas em vias de 
desenvolvimento, das regiões Norte e Nordeste. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - É verdade, 

o Sr. MOacyr Duarte- oesde ã.gora, me Solidarizo 
com a idéia que V. Ex• submete à consideração da Casa, 
prOpondo-se, inclusive, a oferecer emenda à Mensagem 
do Poder Executivo, que ainda não foi encaminhada ao 
Congresso ... 

OSR. ROBERTO SATURNJNO- Pelo que sei ain
da riâo foi. 

O Sr. Moacyr Duarte- ... , segundo_ ouvi uma notfcia 
hã poucOs instantes. Essa mensagem seria encaminhada 
após a Seffiana -Sãflta. · · - - -

O SR. ROBERTO SATURNINO - E quem sabe. 
nobre. Senador, desculpe interrompê-lo, não tendo sido 
ainda encamii-lhada, Se o Poder Executivo-, tomanao 
ciênCia, acolherá esta sugestão. 

O Sr. Moacir Duarte - Por antec_ipação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Exatamenie. 
Com· o apoiO Jã inan-i(6stado pelos Srs. Senadores aco
lherá por ant~ipaç~o. 

O Sr. Moacyr Duarte - InCluifldo-a jã rio bojo do 
projeto. 

O SR. ROBERTO.SATURNINO .,- Exatamen!e. 

·O Sr. Moacyr Duarte- A idéia de V. Ex• merece o 
noSso- aplauso. Apenas, permito· me sugerir, o Governo, 
ao_ _i_nvés de dispensar os débitos em atraso dos bancos 
esiaôuais com o Banco Central, simplesmente converte
ria o valor desses débitos em açOes, passando a partici
par acio-nãriamenfe do capital desses bancoS. Não recaí~ 
ria sobre o Governo o véu da suspeição, de que estaria 
querendo privilegiar Qualquer instituição, tendo em vis
ta, sobretuClo, tratar-se de bancos estatais, bancos ofi
ciais, e a opiniãO pública receberia compreens~velmente. 
um· procedimento-desta natureza diferente do que ocor
re com relação à ip.jeção de recursos públicoS num ban
co privado, cujos dirigentes, ao que se diz, à boca peque
na, malbarataram os dinheiros dos seus clientes, e até 
agora não se conhecem providê11cias positivas de cha
in:amento à responsabilidade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Muito obriga: 
do, nobre Senador Moacyr Duarte. Agradeço o '!-Parte, 
o apoio de V. Ex• _e também a: sug_estão; a alternativa 
também me parece muito interessante.- O que importa é 
uma providência simeadora dos bancos estadua_is, e a 
forma sugerida por.V. Ex• representa também uma so
lução que pode ser 3.dotada, razão pela qual também 
apoio. a sua sugestão_._ 

O s-r. Octávio Cardoso- Permite V.- Ex• um aparte, 
nobi'e S-enador Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO ...:com muito pra
zer, nobre Senador Octávio Cardoso. 

-o ·sr.' Octávio CardosO·_;_-A prop.àsíÇãó dO-ilobre Se
nador Moacyr Duarte, até guarda uma certa harmonia 
com o-projeto, segundo o texto que se conhece, porque o 
projeto transforma os aplicadores dos Bancos Sulbrasi
leiro e HABIT ASUL em subscritores de ações dqs ban-
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-- cos,-pelo rlienos uma parcela de 40%, transforma crédi_
tos~em participação acionáría. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Claró. 

O Sr. Octávio Cardoso - Então guardaria essa pro
posta uma certa analogia como o que prevê o projeto. 
Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Muito obriga· 
do, nobre Senador, também agradeço a colaboração de 
V. Ex• 

O Sr. Gãstão- M"üller- Permite V. Ex• um aparte? 

0 SR. ROBERTO SATURNINO ~Ouvirei o aparte 
do Lfder do PMDB. · 

O Sr. Gastã9 -MUller-- senador Roberto Saturnino, 
V. Ex• já recebeu a manifestação de vários companhei
ros quanto à idéia que lançou neste momento. Não que
ra contestar, nem polemizar nem nada, quero só apren
der com· v. Ex•, porque sei que é um mestre em econo
mia, embora seja engenheiro também. Esse fato não tra
ria mais um retorno favorável à ampliação da célebre in-
flaç~? · 

O SR. ROBERTO S"ATURNINO- Não:nobreSe
'nador. A'meujuíw, de maneira alguma, porque, como 
eu disse, não haverá aperte de dinheiro novo aos ban
cos, apenas o perdão de alguns aperte já feitos anterior
m~nte por conta de procedimentos que contrariam as 
exigências do Banco Cen_tr3.1, isto é, õs bancos ou deixa
-ram de recol~er depósitos compulsórios ou_ sacaram in
devidamente i untei ao BãnCO Centrar; o que Significa que 
o aperte já foi feito. Então', é o reconhecimento de uma 
situação de fato para sanear os bancos estaduais, tendo 
em vista ciue a União está tomando a providência, essa 
sim. com o aparte de dinheiro novo para a economia· ~o 
Rio Grande do Sul. Por conseguinte, a inflação não serã 
alimentada por esta operação. Pode ser, sim, pela ope
iação do. Sul brasileiro, mas pelo perdão das d~vidas es
taduais de maneirã. alguma. Nã-o haverá desembolso ne
nhum. 

O Sr. Gastão Müller- Outra pergunta, Sr. Senador: 
diante da idéia também lançada, ajudando o Senador do 
Pi~uí All::ieto-SiiVa e -o Scinador do Rio Grande do Norte 
Moacyr Duarte, não c~_egariamos à federalização de to
dos os bancos estaduais, diante da proposta? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não, porque os 
quantitativos são relativamente pequenos, seriam parti
cipações minoritárias, nunca· ultrapassando a- partici
pação dos própriOs. 

O Sr. Gâstão Miilltr- Terceiro, para terminar, Sena
dor: ,quando V. Ex' ainda não estava no plenário ao dar 
um aparte a um nosso colega, dei a informação de que 
quando estávamos no gabinete do Presidente, Senador, 
Josê Fragelli~ lã chegou o. nosso Ministio da Fazenda e 
conversou conosco sobre o assunto e não nos pediu se
gredo, portant~ não vou fazer nenhuma inconfidência, 
mas S. Ex• nos comunicou que mandaria para o Con
gresso o projeto e que seria u·ma estatização temporária 
e que--o Governo Federal deveria ressarcir-se desse di
nheiro, depois que se acertàsse a situação, através da 
venda de algumas agências do banco, ou seja, o Go_ver
no 'cobrará, desse modo, o investimento feito tempora
riamente. Eu queri'a ouvir a opinião de V. Ex.• a respeito; 
com isso não estou combatendo ou aplaudindo o Sr. 
MinTstro;-querõ apenas oUvir' a Opinião abalizada de V. 
Ex• a respeíto, para que fique registrada em nossos 
Anais. Muito obrigado. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senado~ 
Gastão Müller, em si eu acho que a providência~ boa. 
Claro que não conheço o siiriíficado dessas agências, 
mas creio que a nova adminiStraÇão, a administração in
tervencionista do Governo F_ederal terâ bons critérios 
para deixar sobreviverem as agências que tenham um 
significado importante e venderá as agências qUe não rr> 
presentem ponto vital_ naquelas localidades. 

Sr. Presidente, vou encerrar, mas antes gostaria de fa
zer brevíssimos comentários ainda sobre dois outros 
pontos que li do projeto que vem hóje publicado na_Fo
lha de S. Paulo. Não sei s_e corresponde ao que serâ en
viado_ ao_ Congresso Nacional, mas vi, no projeto publi
cado na Folha de S. Paulo, dois pontos que chamaram a 
minha atenção e que podem ser objeto ainda de debate_. . 
dis.cussão ~-até de correção, antes mesmo do envio ao 
Congresso Nacional: exatamente a providênci~ referida 
no art. 89, segundo a publicação na Folha de S. Paulo, 
onde diz: 

"O Poder Executivo promoverá, no prazo máXi
mo de 12 meses,-a-contar da data da efetivaç_ão da 
desapropriação, a venda, mediante concorrênCia 
pública, das ações que asseguram o controle da s_o-. 
ciedade." 

Sr. Presidente, acho que, em primeiro lugar, fixar um 
prazo máximo de 12 meses e colocar no prOjeto :de 'rei a 
providência sob essa forma imPerativa, ·obrigando o 
GoVerno, n.o-·prãio-ffiãxlmo,adesfazer-se dessas ações 
mediante concorrência pública, me parece uma propo
sição descabida, inadequada. Vã lã que acredito, e que a 
maioria do Congresso queira dar uma autorização ao 
Govefno Federal para, em prazo não determinado, isto 
é, depois de feito o saneamento da insfituição, o Gover
no Federal repassar essas ações que desapropriou à eco
nomia privada, dentro de certos parâmetros que res
guardem o patrimôniO públiCo, Porque amanhã, num 
prazo máximo de 1~ meses, com o banco ainda não Sa-_
neado, o Governo sendo obrigado a colOcar essas a_çÕe!! 
quase que em hasta pública, claro .que de repente elas 
podem ser arrematadas a preç~ vH, estã.rã irifligindp um 
prejufzo encime à-União. · 

Então, que se coloque de outra maneira, autorizatiVa;·--
em prazo não determinado e não dessa fqrma, 5=9.m C§Sa 
redação que li na Folha de S. Paulo, que pão s~i ~e_ será 
aquela a ser enviada ao Congre&.~o Nacional. 

O Sr. Octávio Cardoso --Pe~mite~V. Ex• um apar:te? 

O SR. ROBI;:RTO SATURNINO -Com muito pra
zer. 

O Sr. Octávio Cardosq - Entendo ess~- disp.ositi-\i() 
como um imperativo necessário, _para que realmente o 
espírito da estatização seja temporário - dentro de' 1 
ano coloca à venda. Agora, não havendo ticitãção, diz 
um outro parágrafo, num prazo de três meses, se nãd me 
falha a ·memória, renoVará essa oferta. Parece-me· que a
lei visa justamente caractericar a tempÓrariedade da sua 
intervenção, porque se ficar facultado ao Poder Executi-_ 
vo colocar ou não à venda o Banc;o, isso poderá ser em 2 
anos, em 3 anos, em 5 anos ou, quem sabe, em que tem
po. Eu penso que é até uma virtude do dispositivo:-

0 SR; ROBERTO SATURNINO - J'lobre senador 
bctãyio Cardoso;~eU cqnl.jJr~rtdo o'pOnto de vista de V. 
Ex• e quero até adiantar_- o que não é segredo- à Ça~ 
sa, que o meu -ponto de vista é pela estatização mesmo. 
Mas, quero reconhecer_que não é 9 meu ponto de vista 
q'ue vai prevalecer, mas_ o ponto de vista da maioria. Se
gundo a minha visão, o sistema bancário deve ser esJati~ 
zado mesmo, por uma série de razõ_es __ que e.u 11ão vou 
alongar no meu' pronunciamento, expondo-a~_ 

Muito bero.! Se a m~iQfÍi!- quer que o Banco seja de'ses
tatlzado, que deixe que essa providência se efetive no 
momento em que o Banco estiver saneado; quem garante 
que num prazo de 12 meses o Banco estará sane!;l.do? 
Quem garallte que não aparecerá um licitante para ad
quirir as ações desse Banco não saneado _a preço vil? t 
essa forma, essa redação que me parece inadequada, ten
do como parâmetro um ponto de_vista que não~ o meu, 
mas que acredito seja da maioria, isto é, que esse-Banco -
deve ser revertido à iniciativa privada uma vez completa
do o processo de saneamento. 

O Sr. Úarnar Franco - Permite V~ Ex~ um aparte? 

o SR. R'ôimRTo"s-ÃTURNINo- Pois não, nobre 
Sena_E_or. 

O Sr. 1tam11r Franco - Senador Roberto Saturnino, 
e~ ~-ão queria intervir no dC:bate,-mas como V. EX• já ia 
encerrar e é evidente que nós ai-nda nao temos a mensa~ 
ge~--defirltúV-a-do GOverno, de qUalquer- forma:, V. Ex• 
toca nwn ponto importante. O Governo, ao·que parece, 
pretende - no meu ent~ndimento - socializar os prejuí
zos e, em 12 meses, entregar mais uma vez à iniciativa 
privada, tini banco saneado, Q que _me_parece altamente 
absurdo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- A mim também. 

0-Sr.Itamar Franco- Quando V. Ex~ diz que a maio
riá Vai concofdar, eu não sei, eu tenho as minhas dúvi
das. O Gov.ernO devia preservar o fu'ncionalisnio, prece-_. 
d~r a uma intervenção t; encampar isso colocando o Ban~ 
co do Brasil e a Caixa Econômica FederaL 

O. SR. ROBERTO SATU.RNINO --1': o meu ponto 
de vista. 

O _Sr. Itamar Franco - O Governo não precisaria 
realmente injetar 900 bilhões de cruzeiros e, em seguida, 
devolver à iniciativa privada, p3.ra acontecer exatamente 
o que vai acontecer. V. Ex• há pouco falava dos bancos 
de- desenv~Jvimento estaduais. Eu também _nãQ _quis en
trar no _debate porque cheguei um pouco atrasado e não 
pude captar bem o pensamento de V. Ex•, mas yeja_ que 
há poucos dias o Banco Central multou dois bancos da 
iniciativa privada, evidentemente no seu aspecto cam
bial, em função de irregul"aridades na venda de dólares. 
Esses dois bancos recorreram ao Conselho Monetário 
Nacional e, por inCrível qlie pareça, já ao apagar das lu
zes do antigo Governo, u~ dos conselheiros deu ganho 

--~e causa à ação itriposta pelos mesmos, perdoando uma 
multa muito baixa do Banco Central, cerca d_e 4 milhõeS 
dC dólares, quando ela poderia ter chegado a 40 milhões 
de dólares. Portanto, quando se fala reãlrriente ciúf: o 
GOVerno assistia aos- bai1Cõ_S._de_desenvolvimento esta
duais, poderia ser até em decorrência do que tenl aconte
cido_ com o.Bãnco Central e c_om 1:YConselho Monetário 
Nacional. De qualquer forma, Senador Roberto Satuirii
no, com relação a esse debate do Banco Sulbrasi!eiro e 
do Habitasul, quando o nosso Governo -que aí está diz 
que vai enviar ao Congresso, ·nóS- tambêm_ gostaríamos 

·que o Governo não_ apenas enviasse o problema do 
Sulbrasile1r0 e do Habitasul, mas que antes de enviar a 
çhamada oitava carta de intençõeS a() FUndo Monetário 
Intern~ci()l:J:_?I, também a trouxesse ao gran~e debat~ do 

. Coniresso NaciOnaL f~uit~ fâcil·p-u~ar ~gora·~ Con-
gresso_ Nacional e, evidentemen-te, o funcionafismo vai 
estar âquí aplaudindo ou não as nossas decisões; o- Go
'{emo quer livrar sua farsa, a farsa do outro GoVerno, 
que já devia ter feito a intervenção há mais tempo, e nós 
vam-os no_·gra_nde debat.e poder demon!'itrar isso, que o 
B<-1nco _Ce,ntr~!_. mais uma vez, ... _ 
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O SR. ROBERTO SA TU R NINO- Já tinha conheci
men~o dos fatos. 

O Sr. Itamar Franco- Evidentemente, que num País 
como o nosso, onde faltam recursos, só a estatiZação do 
sistema bancár(o vai resolver no futuro, os nossos 
problemas- não temos dúvida quanto a isso. Mas não 
adianta só mandar esse aparte de 900 bilhões. Nós que
remos também discutir com a comunidade internacional; 
nós não- queremos que eles vão lá discutir e depois não 
trazer as coisas feitas ao Congresso. Nós esperamos en
tão que o Governo, aprendendo o caminho dQ Congres
so Nacional, no sistema bancário inter_no, fa"ça fainbé'm a 
mesma coisa com o sistema internacional. -

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito o_brigado, 
ao Senac:for Jtamar Franco, que reforça com seu argu
mento e com o exemplo que deu do perdão estendido_ às 
duas entídades priVadas, o argumento a esta sugestão 
que estou apresentando, que é da maior justiça e sem ne· 
nhum efeito negativo. Senador Itamar Franco, faço coro 
-aqui com V. Ex•: se amanhã for firmado pelo Governo 
Federal qualquer novo acordo cóm, o Fundo Monetário 
Internacional sem que o Congresso Nacional tenha sido 
ouvido, nós vamos aqui flcar obrigados a fazer o mais 
veemente, o- mais duro protesto, porque eu ouvi, daqui 
desta tribuna, vários representantes do PMDB e mesmo 
da Frente Liberal fãzerein a reclamação justíssima pelo 
fato de o C!)ngresso não ter sido ouvido no caso dos 
acordos firmados anteriormente. De modo que se esse_ 
procedimento se repetir, nobres Senadores, vamos virar 
quase selvagens aqui dentro, porque não é admissível 
que aqueles que protestaram de maneira tão veemente 
agora venham concordar com o mesmo procedimento de 
se firmarem al?ordos que, desta vez, vão comprometer a 

--economia nâcional por muíiOs anos, porque serã um 
acordo plurianual, e não mais aquele acordo de curto 
prazo que constou nos contratos anteriores. Será urit 
convênio pluriariual, que vai comprometer todo o desti
no da economia até à década de 90, e vamos .nós, con
gressistas, fiCai à margem d~sa negociação? h inadi
missível! 

De modo_ que acho que o Senador Itamar Franco 
lembrou muito bem._Aplaudimos o envio desse projeto 
do Sul brasileiro ao Ç,ongresso, está muito certo o proce
dimentO do Sr. Ministro da Fazenda, que estã querendo 
que o Congresso se pronuncie. Achamos que é certo, é 
democrático, enfim, ê adequado. E vamos nos pronun
ciar. Agora, é claro que:: vamos exigir também o ·nõsso 
pronunciamento no ca_so de temas e de assuntos m_uito. 
mais importantes. ainda, como é o caso dos acordos com 
o Fundo Monetário Internacional. 

Sr .. Presidente eSrs. Senadores, era o que eu queria di
zer, apresentando esta sugestão. que me parece extrema
merite justa e oportuna, isto é, que se introduza também 

. no projeto Sulbrasileiro, a autorização para o perdão das 
dividas dos Bancos estaduais junto ao Banco Central. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

o--sR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio GuCiros, -(Pausa,) 

S-. Ex• não está presente. 
·Concedo .a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha

do. 

O SR. N/VALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREQUE À REVISXO DO 
ORADOR. SERÁ· PUBLICADO POSTERIOR-
MENTE. . 

O SR. PRI!:SlDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra a'o nobre Senador Américo de Souza. 
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O SR. AMI!:RICO DE SOUZA (PFL - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão dp orador.).--. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Temos recebido notícias do nosso Estado, o Mara
nhã-o, de que as chuvas intensas que têm c3ído na Região 
Nordestina, principalmente nos Estados do Maranhão, 
do Piauí, do Cearâ e do Rio Grande do N arte, vêm cau
sandO um número bastante elev~do. de desabrigados. 

Neste momento, Sr. Presidente, quando as cheias no 
meu Estado jâ levaram ao desabrigo mais de 50 mil pes
soas, quando o Governador Luís Rocha já decretou esta
do de emergência em diversos M UT!.icípios, eu gostaria de 
levar a minha solidariedade àquelas famílias sofredo_ras 
do Maranhão e, ao mesmo tempo, solicitar que o Gover~ 
no Federal agol-a, tão sensível na ajuda financeira- àque~ 
les que atravessam dificuldades, como no caso do con~ 
glomerado Sul brasileiro e.Habitasut, que se lembrem de 
levâ.r ao Màranhão e ao N ardeste desamparado a sua 
ajuda financeira para que aquelas famflias. desabrigadas 
possam ter um pouco de alívio no seu tremendo sofri~ 
menta. 

Somos sabedores, de que o Excelentíssimo Senhor 
Presidente, em exercí.cio, Sr. José Sarne}', meu ilustre 
conterrâneo, já enviou à regíã_o 'e ao Maranhão; em par~ 
tictilar, observador credenciado para verificar a extensão 
da calamidade pública. Agradecendo a Sua Excelência 
essa providência, queremos pedir também para que não 
deixe essa providência só no papel, que ela faça reverter 
às populações carentes e desabrigadas, o resultado práti~ 
co e efetivo no seu sofrimento, para minorar-as agruras 
por que têm passado. 

Fazendo este registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
queremos louvar, dentro deste estado de calamidade, a . 
atuação efiCiente que a SUDENE já está realizando jun~ 
tamente com o Miri"istério do Interior; através da defesa 
civil. 

Eram estas, Sr'. Presidente, as minhas palavras e este o 
meu apelo. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Conceclo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Declino da palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- S. Ex• desis
te da palavra. 

COMPAREÇEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente 

-Alexandre Costa- João Ca_stelo- Helvídio Nunes· 
- Guilherme.'Palmeira- Jutahy M_agalhães- Alfredo 
Campos - Alcides Saldanha. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias da pauta, constituídas 

pelos Requerimentos n'~'s 15, 57 e 58, de 1985: e Projetes 
de hei do Senado n<>s 26/79, 2/80. 18/80 e ·320/80, em 
fase de votação, deixam de ser submetidos a v.otos, fican
do sua apreciação adiada para a próxima sessão ordi
nária. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fi_lho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o segUinte discurso.)- Sr. Presidente e Sr.S. Senadores: 

Terhos tido exemplo de famo~s advogados, com atê 
meio séCulo de atuação no fórum, conhecidos em todo o 
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P.aís pelas importantes causas que abraçaram, muitas ve
zes--gratuitamente, que chegam à velhice com humildes 
.aposentadorias de até seis salários mülimos, quanto lhes 
foi possível descontar como autónomos, quantia que não 
df, sequer, para atualízai sua biblioteca jurfdica. 

Diante disso, procura-se dotar de meios suficientes a· 
Caixã -de Assistência dos Advogados, autarquiª subordí
.nada à Ordem dos Advogados do _Brasil, aprt:sflntando, 
como iiístituição modelar, a do Rio de Janeiro, idealiza
da· por Francisco de Salles Malheiros e que vem amplian
do benefícioS à classe. 

·Agora,· procura-se instalar um estabelecimento Que 
acolha os advogados idosos, doentes ou solitários, mui
tos carerítes financeiramente outros sem aSsistência fami

-liar.· 
A alguns não falta,m meios materiais" e podem pagar a 

assistência de outras pessoas, mas nã:o têm parentes,. re
duzido o círculo de amizades; enfrentando a solídão da 
velhice, quando mais necessitam da amparo humano. 

A solução do problema está na _instalação da Casa de 
RepOuso do Advog3do, com otíentação geriátrica, ser
vindo (ie" morada para aqueles que enfrentam situações 
de carência famiJiar, nãO tenha-m condições de vida dig~ 
na e careçam de assistência psicossocial. 

Uma campanha nesse sentido vem sendo feita, no Rio· 
de Janeiro, pelo adVogado Brenno de Andrade, que sus
tenta a viabilidade .do empreendimento, parcialmente 
sustentado pelos assistidos que dispõem de renda para o 
próprio sustento. Essa Casa de Repouso receberia tantas 
.doações quanta~ vem recebendo a Caixa de Assistência 
dos Advogados. 

Várias Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro ofere
cem doações de terrenos para a construção dessas Casas 
e o próprio Sindicato dos Advogados do Rio de JaneirO 
jã adquiriu um terreno em Campo Grande para essa fi-
nalidade. · · 

Inegavelmente, o Ministério da Previdência e Assis
tência Social prestigiará o empreendimento, pelo seu ele
vado ser,~tido públ~co. 

A tese nesse sentido, apresentada pelo Dr. Brenno de 
A._,ndrade, no II Cong~esso Internacional de Seguridade 
Sócia! do Advogado, foi transformada, pelo Plenário, 
eni reCOniendação às Caixas de ~ssistência, destinãndo
s-e o :estabelecimento a :ibrigar advog~doS que, volunta

.riamente, a esses abrigos se recolham, por não disporem 
de parentes ou não tenham meios próprios de subsistên
cia. Para tanto, criar-se-ia um instituto, instituindo-se 
!Jm adicional de dois por cento nas custas já reserVadas 
pelos Regimentos -de CUstas para os advogados. 

COngratulamo~nos pela iniciativa, fazendo votos pelo 
seu êxito finaL 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enêas Faria. 

O SR. ENI!:AS FARIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores.: 

Ninguém desconhece que o Estado do Paraná é um 
do_s principais celeiros do Brasil, responsável que tem 
sido por cerca de quase trinta por centq da Produção 
brasileira de grãos, apesar de lhe terem sido subtraídos 
aproximadamente 3.000 quilómetros quadrados de fer
tÜissimas áreas adjacentes às bacias de represamento das 
usinas hidrelétricas construídas em nosso Estado, parti

_cularmente Itaipu, setri qualquer retorno conipensatório. 
Agora, o Paraná vem sofrendo mais um grande prejuí

zo em seu progresso e desenvolvimento, por falta, exclu
sivamente, de uma ponte que ligue a região noroeste do 
P-afanã com o Estado de Mato Grosso do Sul, cuja" gran
de prodUção de grãos é toda desviada para o Porto de' 
Santos,-através das estradas asfaltadas e das pontes, em 
número de trêS -já eX.istefiies, que pfomovem a-ligação 
Mato GtoSso do Sul-São P<!-ulo. além _de uma_quart;t, 
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em fase de adiantados estudos, sobre a barraiem de Por
to __ Primayera, junto à divisa São Paulo-Paranâ. 

No entanto, uma ponte ligando o Paraná a Mato 
Gross_o do Sul, além de reduzir o percurso de escoamen
to das safras sul-mato-grossenseS em cerca de 300 quilô
metros, direcionaria esse fluxo comerciai para o nosso 
Porto de Paranaguá e rt;-vificaria a economia de vasta 
área paranaense, ao mesmo tempo em que daria notável 

· competitiVidade à produção do vizinho Estado, seja na 
exportação via Paranguá, como no combate à inflação, 
uma das metas fundamentais do Presidente Tancred.o · 
Neves, quando direcionada paro mercado interno. 

6 ínterCâmbio comercial entrê Mato Grosso do Sul e 
o Paraná é intenso, recíproco e altamente promissor. Do 
Estado vizinh-o recebemos preciosas riquezas como gado 
de corte, milho, arroz, soja, madeira e muitos outr-os 
produtos primários que se destinam a outros centros 
consumidores ou ao Po.rto de Paranaguã. Em contrapar
tida, temos grandes mercados consumidores para ven
dermos produtos paranaenses em cidades como Na virai, 
Campo Grande, Dourados, Caaparó, Rondonópolis, 
Cliiabá e ãté Porto Velho, Bolívia e_ Paraguai. 

Mas, em que pese a existência de um pujante fluxo 
económico entre os dois Estados, com ampla perspecti· · 
vas de significativo aumento, em toda a extensão da 
fronteira comum, com aproximadamente 300 quilôm6-
fros, constituída pelo río -Pãrãná, absurdàmente não te-
mos uma única pOnte rodoviária, que facilite o transpof
'te das mercadorias, feito, até aqui através de balsa, meio 
rudimentar e obsoleto, que representa um grave e sério 
emp"eciiho aos dois Estados. 

Existe apenas um projeto de ponte a ser construída, 
em ·futuro incerto, em Guaíra, sobre a barragem de Ilha 
Grande. Ninguém tem qualquer precon~eito contra a 
construção dessa ponte, pots, quanto mais vias de acesso 
dispus-ennos, interligando os dois.Estados, tanto melhor. 
Porêrri, se se cogifiu sefíamente sobre quando essa ponte 
se tornará umi realiaade, somos forçados a Um exercício 
_de extrapolação cujos horizontes se situam, a, no mini
mo, daqui a uma década. 

Não pode, no entanto, aquela região, integrada pelo 
noroeste paranaense e pelo sudeste sul-matoMgrossense, 
co_m elev;ada potencialldade produtora e, po~tanto, eni 
condições de contribuir, jâ, para o combate à inflação e à 
niisêria e fome de nosso povo, ficar à mercê de uma obra 
Cuja co"nCretização estâ- muito distante no tempo. 

O EstadO d:C SãO Paulo já tem três- ligaÇões com Mato 
Grosso -do Sul: rto Porto XV, em Presidente Epitácio; na 
barragem de Jupiá~ em três Lagoas; e na· barragem de 
Ilha "Solteira, estando em avançado estudo, como jâ assi
nalamos, o projeto de constrUção de uma ponte sobre a 
barragem da usina de Porto Primavera, junto à divisa 
com o Paraná. Essa infraMestrutura explica porque o 
grande movimento de veículos entre Paraná e Mato 
GrossO do Sul se faz via Presidente Prudente, pois," ape
sar da maior distância a percorrer, existe não só a ponte 
como também a pavimentação asfáltica. E ê por issO 
também que o maior flUxo ae veículoS, pesadás e de Pas
seio, transportando mercadorias ou pessoas em viagens 
'turísticas, procedentes de Mato Grosso do Sul é por Pre
sidente Prudente, mesmo que o destino seja Paranaguá 
ou nossos balneárioS. 

Essas, além de outras razões geoeconomicas e políticas 
que poderíamos mencionar, têm o objetivo de convocar 

· a atenção para o empenho que todos nós, paranaenses 
ou sul~mato-grossenses, vemos ter no sehtido de que as 
autoridades federais, estaduais e municipais se ·conscien
tizem· da imprescindível e inadiável necessidade da cons
trução de uma ponte cortando.o rio Paraná, ín~erligando 
os dois Estados, o que promoveria novo surto de pro~ 
gresso e desenvolvimento nas áreas adjacentes e ben.efi
ciaria todo o Paraná, principalmente o Porto de Parana
guá e sua região de inflUência. 

A inexistência dessa po-nte tem prejudicado mais de 50 
municípios paranaenses, o que torna O fato quase íncom
preensível, pois n_ão há ju~ti~catíva para impor-se tama-
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nho sacrifício a uma COris.iderâvel área de _nosso Estado, 
que poderia receber grande impulso desen~olvimentista 

· se esse investimento fosse feito agora, independente da 
construção da barragem de Ilha Grande. Alegar que se 
deve aguardar a construção dessa usina, afigura-se, atê, a 
um sofisma que tem:; inclusive, aS-pectoS de menosprezo 
para com aquelas regiões, seu povo~ seus políticOs e ele
mentos mais representativos dos diversos segmentos so.: 
ciais que ali labutam denodadamente. 

Pode ainda, esse adiamento indefinido, gerar a estag
nação de uma grande área de rico potencial para a eco~ 
nomia do Paraná e do Brasil e nem mesmo_ razões de çus
to podem prevalecer, pois. não há custo que legitime e e:r<.
plique o isolamento de uma região, mormente com as ca
racterísticas do noroes.te paranaense. 

Uma ponte agora, independentemente de outras a se
rem construídas no futuro, é um investimento necessário 
e de resultados seguros. e promissores. O Brasil está in
gress~ndo em riova era" de esperança-s e mudanças, com a 
efeiçào do Presidente Tancredo neves ao amparo de ine
gável apoio popular. O Paraná não foi contemplado, 
como seria de esPerar, por todo o' seu passado e pelo 
contributo que tem oferecido à- solução dos problemas 
nacionais, como os postos administrativoS- a que, sem 
dúvida e sem deméi'itO pa-ra os escOlhidoS para eles, t~ria 
direito no concerto nacional. · 

Felizmente; porém, está no Ministêrio dos Transpor
tes o nosso .coli::ga e companheiro, Senador Affonso _Ça~ 
margo homem de aguda visão e de singular capacidade 
administrativa, que tem amplo conhecimento dos 
problemas brasileiros e, em particular, do Paraná. Con
fiamos plenamente em que, naquela Pasta, tudo fará 
para equacionar a questão e agilizar os trâmites burocrá
ticos para a construção desse ansiãdo traço-de-união en
tre o Paraná e Mato Grosso do Sul. 

Em nosso Estado, por sua vez, já se· organizam diligen
temente. as liderança'S empresariais e politicas do nora
deste paranaense, no sentido de deflagrar amplo movi
mento -de opinião, tanto no Paraná como- em Mato 
Grosso do Sul, para levar às autoridades federais áa 
Nova República essa justa -e legítima reivindicâÇão"~que 
beneficiaria diretamente mais d!; ·um milhão de labo_rio
sos biàsileirós que ali residem e trabalham. 

Desejam essaS populações, apena~. uma infra
estrutura condigna e eficiente para p-roduZir: em benefi~ 
cio do Paraná e do Brasil, pois, o restante, elas·· farão, 
como já o demonstraram no -passado. · 

É o anseio, dos mais sentidos, legítimos e justos, que 
desta tribuna transm-itimos ao País e &"uas auto.ridades 
maiores, em particular}O titular da Pasta dos Transpor
tes, certos que estamos de que e[e·saberá encontrar os 
meios e modos de equacionar a questão, atendendo, as:. 
sim, _ao _que pretendem e almejam aqueles nosSos patrí
ci_o_s. 
·Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidçnte. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Não .hã 
mais oradores inscritos. . 

Nada rrlais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar a sessão, designando para · a sessão ordinária de 
segunda-feira a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do RequerimentO n~> 15, de 
1985, de autoria do Senador· Humberto Lucena, solici
tando a constituição de' Çomissão Parlamentar de Ir~_-__ 
quérito destinada _a investigar os fatos que colocaram. ___ _ 
em risco o controle actonário, pela União, da Compa
nhia Vale do Rio Doce. 

~ íQ_ependendo da votação do Requerimento n~" 37/85, 
dos Senadores Roberto Campos e José Ign"ácio Ferreira, 
de adiamento da votação para o dia 18 de abril d~ 19~5.) 

2 

V atação, em turno único, do Requeri~é:nto n9 57, de 
1985, de autoria dos Líderes Gastão MüUer e Moacyr 
-Duarte, requerendo, nos termos do art.J71, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Ofício S/2, de t 985, do 
-Governador do Estado. do Rio Grande do _No r te, solici
tando autorização do Senado FeQ.era_i para realizar ope~ 
ração de crédito externo no valor de cinqüenta milhões 

de dólares. 

3 

·vo-iiÇào, em iurno únicO, do Requerimento n9 58; dC 
198J, de_ autoria dos Líderes Ga_s_tão M_Uller e Mo~cyr 
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Oficio ft9 S/8, de 1985, 
através do qual o Prefeíto municipal de Anãpolis (GO), 
solicita autorização do Sen<i.do para que aquela prefeitu
ra possa _realizar Operação cte.empréstinio-eXterri.o nOva
lor de US$ 3,500,000.00 (três fuilh.ões e quinhentos mil 
dólares)._~ < 

4 

_v.9tação, em primeiro tu-rno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 25, de 1979, de autoria do Senador Orestes· 
Quêrcia, que acrescenta pã.rágrafos 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 Constitucion-<ifidade 

e J uridicidade; e . 

-de Leçislação Social, Favorávq. 

Votação, em primeiro turilO, do Projeto de Lei dó Sct
nado_ nl' 2, de-1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que dispõe sobre a escÔla e a nomeação dos di
rigentes das Fundações de Ensino S)Jperíor, tenáo 

PareCeres, sob n~"s 747 e 748, de 1981, das Comissões: 
-.: dC Consti.tulçào e Justiça, pela Constitucionalidade 

eJuridicidade, com voto vencido, em separado; d~ 
Senador Moacyr Dana; C 

-de Educação e CultUra, Favorável. 

6 

Votaçrão, em prHneiro turno (apreciação preliminar 
da Constitucionalidade nos termos. do art._ 296 do regi
mento interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, de 
198-0, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico, _tendo 

Pareceres, sob n~> 1.032, de ~980 e n~" 415, de f984, da 
Comissão_: 
-~de _Constituição e-Justiça, 19 Pronunçiame~t~_: pela 

ínconstit\1-donalidade;. 21' Pron_uncia_Mento: (ree:r<.a
me solicitado em Plenário) - ratifi,cando seu pare
cer anterior. 

7 

Votação, em prfmeiro turno (apreciãção prelimi
nar d.a j"uridicidade, nos termos do .art. 296, do Re- · 
gimentO Interno), do Projeto de -Lei do Senado n9 
320, de 1980, de autoria do Senador Pedro -Simon, 
que_ revoga a Lei n"' 6.815, de 19 de agosto de t 980, 
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que define a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil, cria o Conselho Nacional de fmigração e dá 
outras providências, tendo 

Parecer, sob n~" 1.144, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

DisCUssão, em turno únicb, ·do Projeto "de Lei da 
Câmara n~" 6, de 1981 (n9237/79, na Casa de ori
gem), que fi:r<.a em oito horas a jornada de tra.ba1ho 
dos vigias, teildO 

Parecer ravorável.sob n~> 190, de 1981, da Comis

-são 
-de Legislação Social. 

9 

~ ~ Discussão, em Primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora 
Eunice Mich_iles, que acrescenta parágrafo único 
ao art. _373 da Consolidação das Leis do Tra_balho, 
facultando à empregada c_om prole e direito à jor
nada de trabalho reduzida, com remuneração pro
porciortal, tendo 

Pareceres, sob n9s 445 a 447, de 1984, .das Co-
missões: 

-::...._de Constituição e JuStiça, pela constituciona-
lidade e juridicidade; · 

.......... de Legislaçàp Social, F3vorlivel; e 
-=de Finanças, Contrário, com voto vencido, em se

parado, do .Senador Jo_rge Kalum~. __ 

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

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

ATO DO PRESIDENTE 
N"' 57, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhé confe,rem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acprdo com a dele
gãÇão de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comfssão DiretOra nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9002198 S5 1, Resol
ve 

Aposentar, voluntariamente, José Paulo Ribeiro 
Gualano, Têcnico !-egíslativo, Classe ·"Especial", Refe
rência NS-25,_ do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termbs dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, 
a!í!l_ea a, da· Constituição dá República Federativa do 
Brasil, cOmbiftados com os artigos- 427, inciso II;4:is;i~
Ciso I, 429, incisos IV e V, e415,§41' da ResoltiçãoSF nl' · 
58, de 1972, e artigo_ 29, parágrafo único, da Resolução 
SF n9 358, de. 1983~ com proventos integrais, be~ como 
a gratificação '"de .nível sup~rior, a gratificação espec::ial 
de desempenho e a gratificãção adiciotlat por tempo de 
serviço a que tem direito, na forma do artigo 3~> da Lei n9 
5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n.;o 4.3.45, de 1964, 
acrescido de 2.0% (vinte por cento), observado o limite 
previsto no artigo 102, § 29, da ConstituiÇão Federal. 

Senado Federal, 20 de marçO de 1985.- José Fra..: 
gelli, Presidente do Senado Federal. 

INSTIJUTO DE PREVIDI':NCIA DOS 
CONGRESSISTAS -IPC 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Edital_de _Convocação 

Gonside_rando que a chapa ãpresentada para a consti
tUição do Conselh? Deliberativo do IPC para o biênio a 
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iniciar-se em abril de 1985, foi impugnada por haver 
sido apresentada fora do prazo fixa® no art. 6'>', pará
grafo 2'>' do Regulamento Básico; 

Considerando que em razãO do acOlhimento da im
pugnação, por sua fundamentação legal, não houve re-
gistrO de candidatos para o Conselho Deliberativo e não 
pode ser realizada .a Assemblêia Geral Ordinária; 

Resolvo convocar a Assembléia Geral do IPC. de. 
acordo com o parágtafo 2'>' do ait .. l6 da Lei n9 7.087/82, 
combinado com os artigos 16, II letra C e 17 do Regula
mento Bâsi.co, pãra reunir-se, em carãter extraordinário, 
no auditório Nereu Ramos,.no Anexo II da Câmara dos 
Deputados no dia 9 de abril de 1985, das 9 às 18 horas, 
em primeira convocação; das 14 às 18 hofas em segunda 
convocação e no dia 12 de abril de 1985, das lO às 17 ho
ras em terceira e última c~nvocação, de acordo com o 
art. 17 e seUs parágrafos do Regulamento Básico, com a· 
seguinte ordem do dia: 

1 -Apresentação do Relatório Anual do Presidente 
do IPC na gestão encerrada a.31 de março de 1985. 
2- Eleição do Conselho Deliberativo do IPC para o 

biênio 85/87. 
Brasília, 19 de abril de 1985.- Senador Nelson Car

neiro, Presidente: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll). 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUitRITO 

Criada através da Res_oluçào n9 l, de 1985, "des
tinada a apurar irregularidades no Transporte Marí
timo BrasileirO e Estaleiros Nacionais". 

Ata da 1• Reunião (instalação), 
realizada_ em 21 de março de 1985 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de mil 
novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas, na Sala 
de Reuniões da Coinissão de Ecoilomia, presentes oS Se
nhores Senadores Virgílio Távora. Alexandre Cqsta, Be
nedito Ferreira; Attevir Leal, José Lins e a S-enadÓra Eu
nice Michiles, reúne-se a Comissão Parlamentar'de In
quérito, criada através da Resolução n9l, de 1985, desti
nada a apurar irregularidãdes no transporte marítimo 
brasileiro e estaleiros nacionais. 
- Deixanl d-e comp-arecer, por motivo, justificado, os 
Senhores SenadOres Marcelo Miranda e Alfredo Cam
pos. 

Quinta-feira 4 0545 

De acordo com o preceito regimental, assume a Presi
dência o Senhor Senador Virgílio Távora, que declara 
instalada a ComissãO. ___ , 

Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que irã 
proceder a eleição do Presidente e do Vice-Pre.sidente. 
Dístribuídas as cédulas, o Senhor Senador Virgílio Tã
vora convida o SenhÔr Senador Altevir Leal, para fun
cionar como escrutinador. 

Procedia a eleíção, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 

Senador Virgílio Távora ............ ·. . . . 6 votos 
Para Vice-Presidente: 

Senador José Lins ....... ~ ·~........... 6 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Více-Pi'eSideilte, os S-enhores Senadores Virgílio Távora 
e José Lins. _ -
-- Em Seguida, o Senhor Senã.dor Virgílio Távora, aira
dece a honra com que foi distinguido e designa o Senhor 
Senador Marcelo Miranda, para relatar a matéria. 

Nada maiS havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assis
tente da Comissão, lavrei a presenta Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Pt:e5idente e irã à 
publicação. - Virgílio Távora. 
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ANO XL- N• 027 

1- ATA OA33•SESSÃO, EM SOE ABRIL OE 
1985 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

I .2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

N"" 89/85 (n'1 219/85, na ori&Cn1),- cOrriuniciildo a 
designação do Doutor Ronaldo Co_sta COuto, Minis~ 
tro de Estado da_ Interior, para exercer, em caráter inw 
terino, como substituto, o cargo de Governador do 
Distrito Federal. 

1.2.2- Oficios do Sr. l9.Secretá.rio da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à rel'isão do Senado au(Qgrafo do_~ 
guinte projeto: 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado nt> 30/85 (n~' 5.179-A, de 1985, na 
Câmara dos Deputados), que "faculta às Comissões 
ExecutivJ.I~f Nacionais dos Partidos Políticos decidir 
sobre a realização de convenções", e dá outras provi
dências. 

Comunicando aprm·ação -da seguirá(; miizhia: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 3/83 (n"' 
55/84, na Câmara dos Deputados), de_ autoria do Se
nador Itamar Franco, determinando que sejam sub-
metidos à aprovação do Congresso Nacional todos 
os ajustes, atOs e contratos co"inplementares <:~o <:~cor
do sobre Cooflernção no Campo do:; 'Jsos Pacíficos 
da Energia Nucle:1r. assinado entre a República Fe
derativa do Brasil e a República Federal da Alema_
nha, em Bonn, a 27 de junho de 1975 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1985 

SENADO FEDERAL 

SUMARIO 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

ProVidências ãdotadas pela Presidência para pro
muh~ação do Projeto de Decreto Legislativo n'? 3/83. 

1.2.4 - Req,uenmeato 

N'<' 62/85, de autoria do _Senador Jorge Kalume, 
solicitando ao Excelentíssimo Senhor Ministro da In
dústria e do_ Comércio, informaÇões sobre a política 
relacionada com a borracha. 

I .2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR MUR/LO BADARO, como Líder
Descumprimento de exigência constitucional no ã.lci 
de nomeação do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE- Preservação das prerro
gativas do Senado no caso da designação do GOver
nador do Distrito Federal. 

SENADOR FÁBIO LUCENA, como Líder -
Oinsiderações sobre O assuntci-olijeto â(ldiscurso do 
Senador Murilo Badaró~ 

SENADOR HELV[D/0 NUNES, em questão de 
ordem - Inépcia da mensagem presidencial que tra
ta da designação do GOvernador-do Distrito Federal. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, pela ordem 
- Observações relativas à questão de ordem suscita

_ da pelo Sr. Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE- Indeferimento da ques~ 
tã~ _de .ordem levantada pelo ~r. Helvídio Nunes. 

__ SENADOR MURILO BADARO, pela ordem
A~_uzf~do novas considerações ao assunto objeto d~ 
discuSsãO na presente ~essão. -

_f) SR.__ PRESIDENTE- Procedimento adotado 
peTa Presidência na apreciação d<l matéria em debate. 

1.2.6- Comunicação da Prtisidêncla 

Convocação -de- sesSãõ ex:traOfdlf.lãrÍa a realizar-Se 
hoje, às 18 horas. e _30 minUtos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2 .7 -Apreciação de matéria 

Requerimento n" 52/85, lido em sessão anterior. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 15/85, solicitando a consti
tuiÇão óe Comissão Parlamentar de Inquérito destí-
nada a investígar os fatOs Que colocaram em risco o -
c-ontrole acionârio, pela União, da Companhia Vale 
do Rio Doce. Apreciação sobrestada por falta de quo
rum, para votação do Requerimento n" 37/85. 

- Requerimento n"' 57/85, -requerendo urgência 
para o Oficio S2, de 1985, do Governador do Estado 
do Rio Grande do Norte, soiicitarido autOrização do 
Senado Federal pura realizar operação de crédito ex
_terno ·no-valor de cinqüenta milhões de dólares. Vo
taçilo adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n"' 58/85, solicitando urgência 
para o Ofício n"' Sf8, de 1985, atravês do qual o Pre
feito Municipal de Anápolis (GO) solicita autori
zação do Senado para que aquela prefeitura possa 
realiz<Ú" operação de _empréstimo ex: terno no valor de 
USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil 
dólares. Votação adiada por falia de quorum. 

;.;..;_ Prcijetocâe Lei do Senado n9 26/79, que acres-· 
centa_ panígrafos ao "art. 517 da- Consolidação das 
l-eis do Trabalho. Votaçilo adiada por falta de quo-

- Pwjeto de Lei do Senado n'? 2/80, que dispõe 
sobre a escola e a riomeação dos dirigentes das Fun
dações de Ensino Superior. VotaÇão adiada por falta 
de quorum. 
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LOURIVAL .ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Admintstrotivo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Dir,etor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

-Projeto de Lei do Senado n<:> 18/BCf, que dispõe 
sobre aposentadoria_especial do músico. (Apreciação 
preliminar da CQnst_i_tucionalidade.) Votllção adiada 
por falta de quorum. 

--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 Brasil, cria o Conw 
selho Naciona,l de Imigração;· e dá outras providênw 
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~" 6, de 1981 (nl' 
23_7/79, na Casa de o_rigem), que fixa em oito horas a 
jornada de trabalho dos vigias. Discussio encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 340f80, ·que acres
centa parágrafo único ao art .. 373 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com 
remuneração proporcional. Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

t.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ITAMAR FRANCO. pela ordem. So
licitando esclarecíme_ntos .a respeito da apreciação da 
mensagem presidencial de designa-ção do Governa
dor do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE -Resposta à solicitaÇão do 
Sr. Itamar Franco. 

SENADORES CARLOS CHIARELLI E MURI
LO BADARO, pela ordem- Considerações sobre a 
apreciação da mensagem presidencial de designação 
do Governador do Distrito Federal. 

SENADOR AMERICQ DE SO~'ZA, pela ordem 
- Entendimento de S. Ex• sobre o ato do Governo 
Federal ao comunicar ao Senado a designação_ do 
Governador do Dístrito Feder_;,~.!. 

SENADOR LENOIR VARGAS. pela ordem ~ 
Comentários sobre o assunto tratado por seu ante
cessor na tribuna. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso _sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fedea:::ol 

ASSINATURAS 

Via Superfície:-

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 -

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tira"gem: 2.200 exemplares. 

SENADOR VIRG[L/0 TÁVORA- Defesa da a
- locação de recursos para o combate às enchentes que 

assolam o Nordeste e, em especial, o Estado do Cea
rá. 

SENADOR MÃR/0 MAIA - Nomeação, pelo 
Governador Nabor Júnior, de novos prefeitos das_ e;'5~ _ 
tintas Meas consideras de interesse da segurança na~ 
cional, no Estado do Acre. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - lmpor
lc.'i.ncia da criação do Projeto Nordeste, bem como do 
Programa de _Ap9i9_ ao Pequeno Produtor Rural, que 
beneficiará a Região Nordeste çio País. 

1 .3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. __,_. __ _ 

·1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 34• SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 
1985 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Requerimento 

N~" 63/85, de autoria dos Srs. Virgílio Távo~a e Fâ~ 
bío Lucena, de urgência para a emenda da Câmar-a 
dos Deputados apresentada ao Projeto de Lei do Se
nado nl' 30, de 1985, que faculta às-Com-iSsões Execu
tivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir sobre a 
realização de convenções, e dá outras providências. 

2.2.2 - Pronunciamentos 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Indagando da 
Pre~idência se a Comissão do Distiito FeCleia1 fez al
guma comunicação oficial à- Presidência da Casa 
sobre a indicação do Governador do Distrito Fede
ral. 

O SR. PRESIDENTE- reSposta à indãgaÇão do 
Sr. Itamar Franco. 

que foi investido na condição de Governador interi
no, do Pistrito _Federal. 

SENADOR ITAMAR FRANCO-
considerações sobre o assunto tratado pelo orador 

que o antecedeu na tribuna. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento nl' 56/85, de autoria do Sr. Senador 
Alexandre Costa, de transcrição, nos Anais do Sena
do, do editorial do jornal O Estado de S. Paulo, e.. 
dição de 31 de março de 1985, intitulado "Armadilha 
para o Congresso". Aprovado. 

Projeto de Lei do Senado n9 197/84, que dá nova 
redação aos artigos (9, 21', 3~", 10, II, 13, 14 e 15, da 
Lei nl' 6.3~1. de 5 de julho de 1976, para permítir a orw 

-- ganização e o funciOn_amento do Movimento Femini
no nos partidos políticos. Declarado prejudicado. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado nl' 30/85, em regime de urgência nos 
termos do Requerimento n~'" 63/85. Aprovada, após 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Ã 
Comissão de Redaç-ão. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 
30/85. Aprovada, após parecer da comissão compe
tent_e. Ã sançil_o. 

2~3.2--:- Designação da Ordem do Dia da pr6xima 
sessão. , 

~.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Helvtdio Nunes, proferido na sessão de 
14-3-85 .. (Republicação.) 

4- RETIFICAÇÃO 

-Ata da 63~ Sessão, realizada ein 15~5~84 

SENADOR AMlR!CO DE SOUZA. em expli- SENADOR MAURO BORGES- ComunicandO 
5- MESA DIRETORA 

cação pessoa.!- Ratificando posicionamento de_ S. que a Comissão do Distrito í='ederal recebeu a visita 
Ex.• sobre a matéria deb~tida na presente sessàQ._- -----=--: de ç_ortesia do Sr. Ministro Ronaldo Costa Couto, 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

~· . 
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Ata da 33;t Sessão, em 8 de abril de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordirlaria, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragel!i, Enéas Faria eMarcondes Gadelha 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACH.4M-SE 
PRESENTES O§ SRS. 'Séiv ADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Claudionor Ro riz -Gaivão Mo
desto - Odaclr Soares - Hélio GuCiros- Alexandre 
Costa - Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo_ 
-Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho 
-Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal 
Jurema- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Luiz Via
na - José Ignácio Ferreira - Nelson Carneiro - Jta
mar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos-
Gastão MUller- José Fragclli- Enéas Faria -c.Jorge 
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos_Chiarelli- O.c-
tú.vio Cardoso. - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. Js>.SeCn!tãrio prOcederá à leitura do Expediente, 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, nos seguintes ter
mos: 

MENSAGEM N• 89, DE 1985 

(N'? 219/85, na origem) 

Excelentíssimo Senhor PreSidente do Senado Federal: 
Para os devidos fins, tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência Que, na forma da lei, acabo de desig
nar o Doutor Ronald_o Costa Couto, Ministro de Esta
do do Interior, para exercer, em caráter interino, -ComO 
substituto, o cargo de Governador do Distrito Federal, 
vago em decorrência da exoneração, a pedido, do Se
nhor José Ornellas de Souza Filho. 

Brasflia. 3 de abril de 1985. -José Sarney. 

fÀ Comissão do Distritõ Federal.) 

O FI CIOS 

Do Sr. 1~>-Secfetário da Câmartt dos Deputados, enca
minhando à revisão ·do Senado autógiãfO--dã seguinte ma
téria: 

EMENDA DA CÁMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADb. N• 30, DE 1985 

(n9 5.179/85, na Câmara dos Deputados) 

Faculta às Comissões Exe;utivas Nacionais dos 
Partidos Políticos decidir sobre a realização de con-
venções, e dá outras providências. 

Dê-se ao art. l~' do projeto a seguinte redação: 

.. Art. IY Fica facultado às Comissões Executi
vas Nacionais dos Partidos PoHticos decidir sôbre a 
reatilaçào de convenções para renovação de quais
quer dos seus Diretórios MunicEpais, Regionais e 
Nacionais, bem como prorrogar, atê um ano, os 

__ ~tpais_ma_n_datos de seus respectivos órgãos de di
reção, de ação e de-cooperação." 

(À ComiSsão de ConStituiçtiO e JustiÇa.~ 

Oficio do Sr. l~'-8ecretário da Câmara dos Deputados 

N~' 029/85, de 3 do corr~nte, comunicãfldo que a Câ
mara dos Deputados aprovou, sem emendas, o Projeto 
de Decreto Legislativo n~'_3, d~ 1983 (_nl' 55/84!- na Câma-_ 
ra dos Deputadc;>s)1 de autoria do _Senador Itamar Fran-_ 
co,_de_terminando _que sejam submetidos_ à aprovação do 
Cóilgi'{Ssso N@i::i0nal todos os ajustes, atas e contratos 
complementares ao Acordo sobre Cooperação no Cam
po dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado en~ 
tre" a República Federativa do Brasil e a República Fe
deral da Alemanha, e~ ~?nn,_ a 77 !fe junho de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Uo Expe
die~te--lfdo, _consta q _9fido_ ni> -029/_85, do Sr. l~'
Secretário da Câmara dos Deputados. A Presidência co
munica ao Plenário que já determinou as providências 
necessárias à promulgação do decreto legislativo, nos 
termos do disposto no art. 52, n9 30, do Regimento ln- . 
terno. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Sobi'ea nlesa 
requerimento que será lido pelo Sr. !~>-Secretário. 

É lido_e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 62, DE 1985 

ExcelentíssimO Setihor-Presidente do Seri.adÕ Federal: 

Requeiro, com base no art. 239, item I, letra b do Re
gimento Interno, sejam solicitadas ao -Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Indústria e do Comércio as infor.:. 
mações que se seguem, cgm o fim de esclarecer-mesobre 
a política relacionada com a borracha. 

L Quáiltos hectares de seringueiras de cultivo exis
tem no Brasil, especificando o local e a quantidade. 

2.=- Esclarecer quais os valores aplicados, respectiva
mente, pelo Probor I, II e III. 

3.._ Quantos hectares foram fi"ilB.nciados Pelo Probor 
I, II e III e os valores aplic-ados separadamente em cada 
região beneficiada. 

4. Quantos hectares de seringueiras de cultivoj fi~ 

nanciados pelo Probor,_ estão produzindo. 
5.- Qual foi a produção de borracha natural na Ama

zônia:de 1970 a 1984~ esp-ecificando cad3 ano. 
6. Qual a produção de borracha natural de outros 

Estados, de 1970" ::1"1984, fora da Amazônia lega(, nomi~ 
nando os Estados separadamente. 

7. Qual foi o consumo, cada ano, de borracha natu
ral de 1970 a 1984. 

8. Qual foi a importação do exterior de borracha na
tural entre os anos de 1970 a 1984 e os respectivos valo
res em dólares. 

9. -Qual a produção de borracha sintética brasileira 
entre os anos de 1970 e 1984. 

10. Houve importação de borracha sintética do ex.
te!ior? Em caso positivo qual o valor dispendldo em 
dólan •. -s entre os anos de 1970-e r984. 

J u~~ifica.s_ão 

O assunto borracha, pela sua relevância, além do sen
tido- económico, também envolve o de segurança nacio-

na!, pois nos dias hodiernos a borracha representa 
matéria-prima indispensável para a sobrevivêncía dos 
povos, haja visto o que aconteceu no período da segun

-da guerra mundial, quando os seringais produtores do 
oriente ficaram bloqueados pelas forças do eix.o, deixan
do os aliados privados dessa matéria. E o Brasil foi con
clamado a arregimentar os seus seringais nativos, quase 
adormecidos Pelo desinteresse do preço aviltado, para 
socoTrer os necessitados. Dai o nosso d~ejo de obter os 
dados acima com a finalidade de informar a tramitação 

_do Projeto de Lei da Câmara 279/83, que dispõe sobre o 
amparo aos trabalhadores da borracha, e dá outras pro
vidências. 

Sala das Sessões do Senado, l~' de abril de 1985. -
Jorge Kalume. 

Ó SR. PRESIDEN-TE (José- FrageÚi)--:-:- Serão soliCi
tadas as infOrmações requeridas. 

Concedo a p!avra ao eminente Senador Murilo Bada
ró, como líder. 

O SR. MURILO BADAR6 PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO _ 
ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

o Sr. Fábio Lucena- sr. Presidente, peço a pa-lavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Um momen
to, nobre Senador. 

Antes de conceder a palavra ao eminente Senador Fá
bio Lucena, como Líder de Bancada, cabe-me registrar, 
respondendo à interpelação que, sem dúvida, me foi feita 
por S. Ex', o nobre Líder do PDS, quando julga que o 
Pr~sidente_ deve_zelar pela_soberania do Senado Federal, 
que fecebendo a comunicação do Senhor Presidnete da 
República esta Presidência fez exatamente o que lhe 
c~mpetia: mandar à publicação e enviar à Comissão Es
pecial do Distrito Federal. Assim, a matéria vai ser devi-
damente apreciada pelo Senado e a decisão_ que deve ser 
dada, sem dúvida, não é da Presidência mas do Plenário 
desta Casa. 

Eu acho que, desta maneira, estão resguardadas as 
prerrogativas do Senado Federal no. assunto. Um apro
fundamento da matéria ê o que, sem dúvida vai ocorrer 
nos debates que hão de se verificar nesta Casa. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Fábio Luce
na, como Líder do PMDB. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Como . 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabam_os de ouvir a lúcida, a respeitável e abalizada 
posiç~o do eminente Senador _M urilo Badaró, interpre
tando o que acredito ser, não apenas um direito de Opo
síÇ-ão; sObretudo uin -direito de Oposição, mas interpre
tando_ uma cer~a iridignação ~u'!_ e do Partido_ de S. Ex• a 
respeito de o que S. Ex• denomina insólita agressão à 
ConstituiçãO, que teria como fonte a Mensagem do Se
nhor Presidente_ da República, JQsé Sarney, que parece_ 
l,ão ter sido lida, com todas as suas palavras, Srs. Sena
dores, pelo ilustre Líder do PDS. 

c-om efeiLo. diz o Senhor Presidente da RepúbliCa: 

"Exmo". Si'. Presidente do -Senado_ Federal. 
Para os devidos fins, tenho a honra de comunicar 

a V. Ex• que, na forma da lei. aca.bo de designar o· 
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Dr. Ronaldo Costa Couto, Ministro _de Estado do_ 
Interior, para exercer, em caráter interino, comõ 
substituto, o cargo de Governador do Distrito Fe
deral, vago em decorrência da exoneração, a pedi
do, do Sr. José Ornellas de Souza Filho." 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. OUço o-a-parte 
de V. Ex•. 

O Sr. Murilo Badaró- Eu não queria interromper V. 
Ex', mas apenas para convocaf a sua ateriçãO pataO se
guinte: o texto da Mensagem que tenqo- em minhas 
mãos, não Coiilcide coln o texto que V. Ex• estâ lendo. 
Ainda que da substância possa parecer semelhante, o 
texto da Mensagem que tenho, assinada pelo Sr. Presi
dente, fala em nomear. 

O SR. FÁBIO LUCENA - A minha fala- em desig
nar. 

O Sr. Murilo Badaró- A minha fala em nomear. Vejã 
V. Ex' que há um primeiió Problema de natureza formal, 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex' me dá licença? 

O Sr. Murilo Badaró- Apenas para que V. Ex• fique 
ciente, de que o que eu li foi -õ- texto--que recebi. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador, com a 
sua permissão, eu estou lendo o texto que foi tido pelo 
Sr. (9-Secretãrio e -cuja cópía foi passada às minhas 
mãos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar_ a _ 
campainha.)- Nobre Senador,_a Mesa, realmente, tem 
que dar, sobre o fato, a devida explicação. 

A primeira comunicação qtie -veio à Cása foi essa lida 
pelo eminente Senador MurHo Badaró. Mas o Senhor 
Presidente da República solicitou a sua retirada e enviou 
depois o texto que foi lido pela Mesa. É um direito do_ 
Senhor Presidente da República, e era uma medida que 
não pOdia ser negada pela Presidência da Casa, a retira
da daquela primeira comunicação ou m~nsagem e o en
vio de out_ra. De sorte que vale para os devidos efeitoS le
gais ou regimentais o textõ quCToí [ido e que, afinal, pa.:
rece que apenas eles diferem quanto ao emprego, na pri-' 
meira, do termo "nomear" ou "nomeação" e, no segun
do, "designação". 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peçO cjUe,
regimentalmente, sejã.m descontados o_s minutos tQma- _ 
dos ao meu tempo pela oportuna expliCação de V. Ex•. -

O Sr. Murilo Badaró- Senador Fábio Lucena._ per
mite V. Ex•? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Serâ um praier reCeber o 
seu aparte .. 

O Sr. Murilo Badaró ..-Veja V. Ex• como é dificfo 
tentar ultrapassar os limites da lei. O ato- publicaôo no 
Diário Oficial fala explicitamente no verbo ·"nomear", 
que é o texto da mensagem inicial. Seria tão fáCil ter tor
nado isso sem efeito para que o SenadO aprovasse a de-
signaÇão. Agradeço a V. Ex• e peço desCulpas pela inter
rupção;. 

OS~. FÁBIO LUCENA - Não hâ o- que desculpar, 
Peço apenas permissão para iniciar o meu modesto arra
zoado sobre o assunto. Vê-se, Sr. Presidente, que o Ch_~-
fe da Nação de refere à lei, na formã da lei. QUê lei? À ter-
trazida à tribuna pelo eminente Senador Murilo Badaró, 
Lei n'i' 3.751, de 1960. 

Artigo )f; o Poder Executivo será exercido pelo Pre
felt()do DiStrito Federal- a momenclatura foi mudada 

para Governador_ a partir da Emenda Constitucional n'i' 
l. A Lei n9 3.751 não- foi revogada, logo, quandO não de 
trata de_caso estipulado pela Constituição Federal, há 
que se ãplicar subsidiariamente os mandamentos que se 
contém nesta lei. De que trata especificamente a lei em 
questão Srs. Senadores? Ela prevê os impedimentos do 
Governador do Distrito Federal. Aqui está, no § 3': 

"NOs impedimentos não excedentes de 30 dias 
substituirá o Prefeito, isto é o Governador, um dos 
Secre~ários Gerai$ pOr ele designado_. Nos demais 
casos: a substituição se:: fa_rá por nomeação do Presi
dente da ·República." 

Ora, Sr. Presidente, é princípio tranqUilo, aceito-sem 
discussão, o deque a Constituição não po-de sofrer inter-:. 
mitências quando ela discrimina as normas da Adminis~ 
tracão Pública. Vale dizer, o cargo público não pode so
frer vacâncí~. tão logo o·corra a vacância deve e tem _ele 
que_ ser preenchido. A forma do preenchimento da va

-cânCia é, em ce"ftos_casos; estabelecida pela Constifuição 
e noutros pela lei Ordinária. 

Ora, o que fez o Presidente da República? Caberia ao 
Governadôr do ÓiSlrflo -Federal fndicãr· um Secretáriõ 
do Governo para substítui-lo durante o s~u impe~imen
to. Ocorre que o Governador pediu exoneração, ao con
trário do texto que está em poder do Sr. Senador Murilo 
Badaró. No texto que tenho em mãos se lê: 

"O cargo vago em decorrência da exoneração a 
pedido, do Sr . .José Ornellas de Souza Filho .. Não 
sei se confere _com o de S. Ex•". 

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• me permitiria uma ou~ 
tra intervenção? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Claro. Com muita honra. 

O Sr. Murilo Badarõ- O nosso objetivo é esclarecer 
o caso. veja, Senador Fábio Lucena, v. Ex~ é um advo
gado experimentado e já tem dado provas disto aqui na -
tribuna. Os decretos de exoneração e nomeação são 
publicados no mesmo dia, com a mesma data, a exone
ração e a_itõmeação. O texto invocado por V, Ex•, quan
do se fala por nomeação, não se trata de discutir o poder 
do Presidente da República de nomear, isto ê inerente, é 
uma das suas prerrogativas, compete a ele nomear o Go~ 
vernador do Distrito Federal. O que se discute não é is
so;~'?J~cro daquestã~ é outro, ... ; .. .-queria p~dir a-v. Ex~ 
que ride peiietras-se- é o prévio assentimento- do Sena
do Federal, conforme dispõe o art. 42 da Constituição. 

c~; -·- ~ 

O SR. FÁBIO LUCENA - Ora, Sr. Presidente, a 
Constituíção ê clara ao estabelecer a competência priva
tiva do Senado FederaL-No ~rt. 42, inciso III, está cris
talinamente escrito c.oino competência pfiv-atiVa, exClu
siva~ que só o Senado 'pode exercer: 

"III- Aprovar, previamente, por voto secreto, 
a escolha de magistrados( ... ), dos Ministros do Tri
bunal de Contas da União, do Governador do Dis
trito Federal..." 

Mas isso, Sr. Presidente, na hipótese de o Presidente 
da República nomear o Governador do Distrito Fede
ral, o que não aconteceu. Sua Excelência, ci Senhor Pre
_sidente da República, est?tria incorrendo em grave insa
riidade se tivesse nomeado u~ GOvernador para o Dis
trito Federal sem a audiência, sem a aquiescência prévia 
do Senado Federal, porque estaria, aí sim, infringindo 
gravemente dispositivo constitucional, o que o tortiaria 
passível de crime de responsbilidade. Não se trata disso, 
$_r. Presidente. E o Líder do PDS tem consciência de que 
não se trata disso. O que houve foi uma situação emer
genclal, e o Presidente não nomeou; ele designou para os 
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devidos fins, iSto é, para os- fins previstos na Consti
tUição Federal, o que equivale dizer, agora me permita, 
estou entrando no fulcro da questão, que o Presidente 
designou um governador-substituto. Por quê? Porque o 
Governo do Distrito Federal não pode ficar acéfalo. Al
guém hã que responder pelos atos administativos do 
Goveiiio· do Distrito Federal. O Presidente da Repúbli
ca ir1í nomear o Governador do Distrito Federal. Qua
do? Quando o Senado, atendendo aos devid_os fins que 
encabeça, que enfeixam o ofócio-mensagern do Senhoi 
PreSidenfe da Repóblica, cumprir as normas regimentais 
que decorrem, Sr. Presidente, do cumprimento do texto 
constitucioõ.al. Nada me parece mais claro e nada me 
parece_ tl:!manhamente igt1al a uma tempestade em cõpo
d'água, em querer fazer ver ao Senado que o Presidente 
da Repú_bl!ca está violentando a ConstituiçãO Federal, 
uma vez que cumprido, isto sim, competência residual 
que lhe deCorre da Constíiuição, uma vez que ~aberia ao 
Governador do Distrito Federal designar um- substituto 
para ele governador, e não o tendo feito a Governador 
do Distrito Federal, e sendo competência do Senhor 
Presidente da República nomear o Gi:ivernador do Dis
trito Federal, há que se aplicar o princípio, nobre Sena
dor, de que aquele que pode o mais pode o menos. Se o 
Presidente da República pode nomear o Go_venador do 
Distrito Federal, e se a nomeação de um Governador 
substituto feita pelo Governador independe _de apro
vação dç Senado Federal, logo, por competência decor
rente da Constituição Federal, indicou o Senhor Presi
dente José Sarney um governador substituto, até que o 
Senado Federal, no exercício da competência privativa 
dO art. 52, delibere sobre o nome que estã sendo ou que 
será apresentado ao Senado Federal pelo Senhor Presi
dente da República, 

O Sr.Murilo Bdtuó- Permite V. Ex~ mais um apar
te? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Com todo o prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Murilo Badaró- Senador Fábio Lucena, estou 
acompanhando atentamente o raciocínio de V. Ex•, 
como sempre muito lúcido e muito claro. V. Ex• assina
lou - ~e não estou enganado, todo o Senado ouviu -
que se- ô-Presidente nomeasse, e vamos fixar ... 

O SR. -FÁBIÚ LUCENA -O que não aconteceu. 

- O Sr. Muril9 Bada~O- ... se o Presidente nomea-sse, 
ele estaria ... 

O-SR. FÃBI6 LUCENA.:..... ... violentarido a Consti
tuição Federai. 

O Sr. Muri!o Badaró- E, mais do que isso, V. Ex• as
sinalou que ele estaria passível de ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... Crime de responsabili
dade. 

O Sr. Murilo Badaró - Se ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Se 

O Sr. Murilo Badaró- Veja bem, Senador Fábio Lu
cena, aqui nas minhas· mãos está o Diário Oficial do dia 

_ _s_ de abril_- exatamente_ de h_pje- dizendo o seguinte: 
"O V ice-Presidente da República, no exercício do cargo 
de Presidente da República, e de acordo com o art. 19, § 
39, in fine, da Lei 3351, de 13 de abril de 1960, resolve 
_nom~ar ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Agora me permita. V. 
Ex• ouviu do. Presidente José Fragelli que o texto .!la 
Mensagem que está em suas mãos foi retirado. V. Ex' e 
o Senado OU'!'iram que foi retirado pelo Presidente José 
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Sarney e uma outra Mensagem foi encanlinhado ao Se
nado, esta que estâ em minha mão. Então, há de convir 
V. Exf. com que esse texto que estã no Diário Oficial será 
substituído pelo texto da Mensagem que vai tramitar no 
Senado Federal. 

O Sr. Murilo Badaró - Ex", desculpe mais uma vez, 
mas com este ato publicado no Diário Oficial, o Gover
nador interino- i:Jomeado à revelia e sein o assentimento 
prévio do Senado, já tomou posse a esta hora, Sr. Sena
dor. h gravíssima essa situação, porgue V. Ex' admite 
que o Presidente está passf'llel de crime de iespo-iisabiH
dade, se nomeasse. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Se tivesse noineado. 

O Sr. Murilo Badaró - Pois _bem, está. aqui! 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas a Mensagem do Pre· 
sidente é a que vai tramitar no "Senador ... 

O Sr. Murilo Badaró- Não, Ex•, não é a tramitação, 
data venia do entendimento de V. Ex.f. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... fala em designar. E eu 
invoco a autoridade do Sr. Presidente dO- Se-riado; Sena~ 
dor José Fragelli, eu Invoco a autoridade de S. Ex• para 
que ateste perante o Senado se a Mensagem que estã em 
meu poder é autêntica ou rião, is tá -é, Sê era pfoveío do 
Poder Executivo e se a assitJ:afura do Presidente da Re~ 
pública merece fé pUblica, pelo menos diante do -Senado 
Federal. - -

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• me permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA -Eu invoco a autoridade 
do Presidente do Senado, mais uma Vei. 

O Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidellie~ me permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu invoquei a autoridade 
do Presidente do Senado. 

O Sr. Murilo Badaró - EU queria apenas, Senador 
Fábio Lucena, pediil.do a V. -Eif descufp<l:S-pela imperti· 
nência, dizer que o Sr. Presidentejã Comuriicou que-o 
Senhor Presidente da República modfficoll a Merisa
gem, o que é um mero gesto d_e cortesia para com o Se
nado, como se esse gesto de cortesia pudesse suplantar o 
enorme atentado que se praticou contra a Constituição. 
Eu agora fico é _com _as palavras de V~ Ex~: ••nOmear ê 
tornar o autor do ato passível de crime _de responsabili
dade". E o Diãrio Oficial de hoje, não é _de ontem não, 
não é do dia 3 como essa Mensagem, não, mas de hoje, 
Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA - eu sei, Ex• 

O Sr. Murilo Badaró- -Publica o ato de nomeação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas eu indago de V. Ex• 
o seguinte; é possível a retifícaÇão de publicações ofi
ciais? 

O Sr. Murilo Badaró- Nesse caso, não se trata de re~ 
tificação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A doutrina admite a reti
ficação. 

O Sr. Murilo Badaró- Claro que é. E foi o que se pe
diu, Senador Fãbio Lucena. Aí, sim. V. Ex• me dá o 
grande argumento que precisávamos. Se se era possível 
retificaf o ato, por que não cumprir a Constituição pe
dindo permissão prévia ao Senado, de vez que todas as 
Lideranças estavam acordes em concedê-la em regime 
de urgência urgentíssima, para que não houvesse por um 
instante sequer, o problema da vacância ijue de fato não 
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existiu, porque a posse do novo Governador é que iria 
de fato corresponder à vacância do Governador que se 
exonerava? Veja V. Ex• onde se localiza a dificuldade. 

O SR. FÁBIO LUQ:NA -Nobre Senador, V. Ex• 
• foi quem troux-e o problema da existêrlcia-Oo suOStituto. 

Essa existênc1a estâ configurada na Lei n"' 3.751. O Pre
sidente da R"epúbtica- eu insisto- não-nOmeou o Go
vernador do Distrito Federal, S. Ex~ designou um subs
tituto para responder administrativamente pela chefia 
-do ExecutiVo do GoVerno de Brasília. · 

O Sr. Humberto Lucena - Permite~me V. Ex• Ultl 
aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•. nobre Lfder 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Eu agradeço a V. Ex• na 
-minha ausência ter a~sumido o exercício da Liderança, 
para contraditar o dlscurso do nobre Líder Murilo Ba
daró. Encontrava-me em uma reunião de urgência com 
o Presidente do meu Partido, em companhia do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, Líder do Governo no 
Congress-o, e só agora pude chegar ao plenãrio do Sena
do. V. Ex• diz muito bem! O que houve foi um direito do 
Senhor Presidente da República de, arrimado num pare
cer do Consultor Geral da República, de· acordo com a 
chamada Lei Santiago Dantas, designar um GoVerna
dor substituto para o GoVerrfo do Distrito Federal, por 
um lapso de tempo que não vai ultrapassar 30 dias, de 

-aOOrdo com o § 39 do art. 19 do 1-eferido diplomã-legãl. 
Quanto à Mensagem, o Sr. PreSidenté do Senado jã 
anunciou que ela foi substituída, porque teria havido 
um equívoco. No que tange à publicação do voto no 

- Dilirio-Otidãl,--amanhã; como ãcaba de referír V. EX•, 
sabe~se que sairã- a necessária retificação pOr erro de 
publicação. Na verdade, o que o Senhor Presidente da 
República quis, e de maneira inciritãvel, foi que o Go

-vemo- aO Distrito Federal não -fiCasse aCêfalo, ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Exato. 

-~-O-Sr. Humberto Lucena- ... sobretudo numa emer~ 
gência com a em que nos encontramos, com graves 
problemas sociais que abrangem Brasília e todas as 
cidades~satélites, a começar inclusive pelo problema dos 
transportes urbanos. __ 

.felicito V. Ex• pela sua conduta nesta tribuna e digo 
que a nossa Bancada está de pleno acordo com as pala~ 
vras: que V, Exf pronuncia neste momento. 

O SR. FÁBló" ÜJCENA- Eu agradeço a sua inter-
venção, nobre Senador Humberto Lucena. -

O Sr. José Ignácio Ferreira- Permíte V.-Exio-Um 
aparte? 

--O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço, com muito prazer, 
o nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O Sr. José lgnâcio Ferreira- Nobre Senador Fábio 
_Lucena_._inici_almente_quero feHcitar tanto V "Ex• _quanto 
o nobre Serlador LÍder do PDS, por estarem exerçít-ªndo 
esse dehate quase que sobre o óbvio. Parece que ambas 

--as partes cOncordam num ponto e estão discutindo e se 
"degl::tdiando de forma salutar, é verdade, mas invocando 
pontos de vista que não são paralelos. Eles se encon
tram, hã- u~ ponto_emcom~:~m aí, mas há uma coisa qu_e 
me parece mais importante e que, certamente, gera toda 
essa controvérsia-. Nesse ponto, eu até saúdo e felicito 
ffiuito a nobr~ e valo~osa Oposição, o. PDS, pelo seu 
comportamento afirmativo, pela preocupação de vigi
lância aqui no Senado, sobretudo pela voz firme do seu 
iiustre e ínclito Líder, Murilo Badaró. Hã um aspecto 
que~·me parece; sobressai disso tudo. to fato de que a 
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grande luta que temos no Brasil de hoje é a de um Legis~ 
Jativo qUe quer se afirn1:ar, que efetivamente emerge e, 
do outro lado, um Executivo hipertrofiado por vinte 
anos de autoritaris~o e que, seguramente, Vai reduzir os 
poderes que teve atê hoje. Essa é a grande luta que inde
pendente de coloração partidária se trava no tabuleiro 
político brasilei~o, sobretudo na área federal. Agor(l, o 
que parece aqui é que se discute sobre o óbvio porque, 
na verdade, o ato adminístrativo da designação e subse
qUente_ nomeação do Governador do Distrito Federal é 
efetiVamente um ato administrativo complex~. exige a 
pãrticip3çãÕ, para a sua prática, de dois Poderes. Co
mi::ça com a designação feita- pelo Presidente da Re
p_ública, passa p~la aprovação e pelo contr'?tC popular 
destã CaSa, que é o Senado. parcela do-COngresso Na
cional, parcela do Poder Legislativo e terrriini oU quaSe 
termina com a nomeação, o ato de nomear do Senhor 
Presidente da República, que previamente é autoriZado 
pelo Senado Federal. Vai CUlminar, aí Sim, com a-posse 
do indicad(dnicialritente .e noineado sUbseqUentemente 
pelO Senhor Presidente d"a Repiíblica: Então, o Senhor 
Presidente da República pode indicar ao Senado da Re-
pública esse-nome? Sim. PodC e deve! 0-Senhof Presi
dente da República pode designar para responder pelo 
expediente aquele que SUa Excelência entender que;: deva 
fazê-lo? Pode, também! Então, o senhor Presidente da 
República designar para responder pelo expediente 
aquelê que escolhe e indica o seu nome ao Senado da 
República. Foi o que Sua Excelência fez. Está bem cla
ro na sua Mensagem que o faz para os devidos fins. E 
quais os fins? Os fins do art. 42, inciSo- III, da Consti
tuição Federal. Então, "o Senhor Presidente da Repúbli
ca segue a trajetória tracejada pelo art. 42, inciso III, da 
ConstitJ.iiCão Federal. O que faz o Pr~idente do _Senado 
Federal? Recebe a Mensagem, manda processã-la, enca· 
minha às comissões competentes e, posteriormente, o 
Plenârio vai decidir sobre ela. Quanto à outra -questão, 
se o Senhor Presidente da República manda que se em
posse e essa posse é algo de curioso, porque posse neste 
caso é apenas a ocupação do cargo pelo desigrlado por 
Sua Excelência. Ele ocupa o cargo e não vai praticar 
atas que são passíveis de nulidade. E fiais ciue isso; 
passíveis de invocação de até inexistência. Certos atas 
ele riãÓ vai pr<iticâ-los. Ele certamente vai se prese;Var 
para praticá-los após a sua nomeaçãO pelo Presidente da 
República, quando o Senado da República aprovar _o 
seu nome. Então, parece que o que se f:iz aqui é apenas 
um exercício de reflexão sobre o óbvio e uma grande ho

. menagem à ·própria Nação brasileira que espera do Par
lainento Nacional uln-comportamento como este, que 
acima das colorações partidárias preserve, nesta fase- da 
vida nacional, este momento de ascensão do Legislativo 
e momento de restrição dos poderes do Executivo. O Se
nado vive hoje um momento alto da sua história. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Senador Fá
bio Lucena, lamento comunicar a V. Ex' que o seu tem
po está esgotado_e jã entrando nos descontos deferidos 
por esta Presidência. 

O SR..FÁBIO LUCENA- Conc_luo, Sr. Presidente, 
dizendo,_.Senador José Ignácio Ferreira, que é melhor 
discursar sobre o óbvio d~ que sobre o absurdo. Absur
do era o que acontecia alltigamerfte quando um parla
mentar da Oposição vinha discutir na tribuna atas do 
Presidente e dela Saia, muitas vezes, com o mandato cas
sado. Viva, por conseguinte, o novo tempo. Muito obri
gado._(Muito _bem!) 

O "Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, Com base no 
art. 444 do Regimento fnterno, peço a palavra a V. Ex• 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (EneaS Faria) -Concedo a 
palavra ao eminente Scenador Helvídio Nii.nes para uma 
questão de ordem. 



0552 Terça-feira 9 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Invoquei, ao solicitar a palavra para uma questão de 
ordem, como do meu dever, o dispositiVo ·regimental. 
Vou argUi-la, embora complexa, nos limite do escasso 
tempo que me concede o Regimento Interno. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho para mim que hã 
um pouco de bizantinismo em saber se deve prevalecer a 
nomeação_feita, através de ato publicado no Diário Ofi
cial, ou se o Senado deve tomar em consideração a nova 
proposta presidencial, que cuida, ao invés da nomeação, 
da designação do Dr. Ronaldo Costa Coi.lto pára exer
cer, em caráter interino, o cargó de Governador do Dis
trito Federal. 

A Mensagem, Sr. Presidente, está prenhe de incon
gruências, além de ferir frontalmente a.ConstitU:içàç Fe
deraL Para exercer cm caráter interino, o Governador 
do Distrito Federal, como todos os Governadores no_
meados, os Governadores dos Territórios, igualmente 
aos Ministros de Estado, são demissíveis ad nutum. Pelo 
menos aqui exiSte uma redundância. Outói;-em-eat-ãter 
interino, Coniõ Substituto. Substituto _de quem? O ex
Governador pediu exoneração. É de se supor que a exo
neração fcií concedida ou, então, deu-se posse a alguém 
como Governador sem que o anterior fosse exonerado. 

Mas, Sr. Presidente, a matéria ê complexa e gostaria 
de fixar o seguinte:_a Presidência do Senado Federal n_ãQ_ 

deveria ter recebido esta Mensagem. 
Diz a Mensagem: 

'"Para os devidos fins tenho a honra de comuni
car a V. Ex• que na forma da lei ... " 

Ora, Sr. Presidente e Srs._ Senadores, nem nos dias 
mais negros - era um dos qualificativos utilizados pelo 
Poder Executivo anterior--chegou qualquer mensagem 
a esta Casa propondo a aprovação de MinistrOs, -de 
nome de pessoas para o Supremo Tribunal Federal, 
para o Tribunal Federal de Recursos, para Governado
res de Estado ou de Territórios, sem que viesse expressa
mente a citação, a invocação do dispositivo em que se 
baseava o pedido governamental. 

Hã mais de quatorze anos nesta Casa, assíduo que me 
considero ao comparecimento das sessões, não me re
cordo, Sr. Presidente, nesses quatorze anos do mais ne
gro arbítrio; em que a lei não era respeitada, em que a 
Constituição, um trapo de papel jogado à execração 
pública, não me recordo, Sr. Presidente, de ter chegadÔ 
nenhuma mensagem presidencial sem que invocasse o 
dispositivo constitucional objeto do ato que o Gover
nante maior pretendia praticar em caráter defiriitiV-0. 

.. Na forma da lei", Sr. Presidente. 
Que lei? Na forma da Constituição? Não. 
Os art. 17, 42 e 81 da Constituição não permitem a 

prãtica daquilo que se pretende praticar atravês desta 
mensagem. 

Então, Sr. Presidente, caberia a V. Ex•, data venla, 
não receb~r a mensagem. Ela não estã incompleta. Ao 
contrário, mais do que incompleta, ela é falha, ela é 
inepta. Um advogado que dirigisse petição semelhante a 
um juiz medianamente esclarecido receberia imediata
mente, a declaração de ineptâ. S a condenação que cabe 
ser dada a esta Mensagem. A primeira ou a segunda, 
pouco importa, porque, até para resolver o problema 
político existente bastaria que fosse feita a designação de 
um substituto, porque, afinal de contas, sob o ponto de 
vista político, o Distrito Federal não pode ficar sem um 
governante, uma vez que foi exonerado o ex
Governador. 

Não vou buscar outros argumentos, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, mas o próprio Regimento da Casa rela
ciona, entre as atribuições do Presidente, impugnar as 
proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição e 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ao Regimento. Não há outro caminho para V. Ex.•, Sr. 
Presidente. 

A Constituição é clara: 

•• Art. 17. A lei disporá ·sobre a organ.ização 
administrativa e judiciária do Distrito Federal e doS 
Territórios. 

§ 29 O Governador do DistritO Federal e os 
Governadores_ dos TerritóriOs s_erãO nomeados pelo 
Presidente da República. 

Art. 81. Compete privativamente ao Presiden
te da República: 

VI- nomear e exonerar os Ministros de Esta
do, O Governador do Distrito Federal e os dos Ter
ritódos; 

- Ãrt. 42. Compete privativamente ao senado 
Federal: 

UI - aprovar, previamente, por Voto secreto, a 
---- escolha de magistrados, nos casos determinados 

pela Constituição, dos Ministros do Tribunal de 
COntas da União, do Governador do Distrito Fede
ral". 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• me 
permite? V. Ex• jâ excedeu de muito o seu tempo na 
questão de ordem. Porém, eu vou dar o tempo neces
sário, porqtre julgo a questão extremamente importante 
e pelo nosso prazer de ouvir~ C:õmo sempre, a brilhante 
exposição de V. Ex•. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, V. Ex.• 
me distiilgue de tal maneira, que eu não sei como agra
decer essa distinção: Acho, entretanto, que essa dis
tiitção não -teVe um Ca:iá.ter pessoal. Ao contrãrio, V. 
Ex•, jurista Que ê, Senador que durante vários anos ser
viU com distingüida competência, com brilho invulgar e 
despido das paixões partidárias a Comissão dC Consti
tuição e Justiça, acho que, distinguindo-me, V. Ex.• não 
me distingue _a mim, mas ao Senado Federal. 

Hã outros aspectos importanteS que, embora não te
nham a força da argumentação que aqui jã foi ex.terna
da, contribuem para a apreciação da matêria. 

Entendo, pela leitura que fiz na manhã de hoje nos 
principais ]ornais deste País, que esta-ínterinidade está 
camuflada. Hã, na realidade, um problema político: ao 
invés de nomear homens da qualificação moral de Ita
mar Franco ... 

O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado._ Agradeço a 
V. Exl'-. 

O SR. ;HELVIDIO NUNES- ... ou, além da qualifi
cação moral, da qualificação política de Mauro Borges, 
nome constantemente citado para o ex.ercício do munus 
governamental de Brasília, pretende-se, com esta mensa
gem, fraudar a lei. A fraude, juridicamente considerada, 
doutrinariamente examinada, não ê o ferir a lei, não ê o" 
desrespeitar a lei. b o de contornar a rigidez legal. 
Identifica-se aqui, ina-pelavelmente, a existência, pelo 
menos, de uma tentativa de fraude. Esta é que ê a verda
de. Interino é o Governador do Distrito Federal. Além -
disso, as Lideranças do Governo e da Oposição -concor
daram em que a matéria teria tramitação urSentíssíma 
nesta Casa, bastando para isso que fosse enviada, nos 
termos da ConstituiÇão a proposta -govern-amental. 
Procurou-se contornar a rigidez da lei, procurou-se con
tornar o dispositivo constitucional, para que o Senado 
cooneste, para que o Senado participe do cometimento 
de a tos que nem a negra ditadura dos Presidentes Revo
lucionãrios teve coragem-de praticar. 

Estas apreciações de natureza política e jurídica são 
iri:iportantes, mas importantes, acima" de tudo, ê, Sr. Pre-
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sidente, a questão de ordem que levanto neste instante. 
v~ Ex• não deve, V. Ex• não pode, sem ferir a Consti
tuiç~o _e_sem desprezar o Regimento da Casa, receber a 
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re· 
pública, quer ela traga no seu bojo o verbo designar, 
quer ela traga o verbo nomear. As conseqilênciasjurfdi
cas são as mesmas, porque se realmente o Presidente da 
República pretende designar, ele fica desobrigado de de
terminar o artigo da Constituição em que se baseia, mas 
para isso, terá que erradicar da sua mensagem a parte fi
nal, porque, se assim não o fizer, cabe à Presidência to
mar aquela medida, adotar aquela providência em res· 
peito ao texto da Constituição, das prerrogativas do Se
nado Federal e da _de"fesa do Regimento Interno da nos
sa lei col-poris. (Muito bem!) 

O Sr. Humberto Lucen,a- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para um esclarecimento sobre a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, por cinco 
minutos. 

O SI_{_. HUMBERTO LU_ÇENA --:- Sr. Pre_sid_ente, 
Srs. Senadores:_ 

Sr. Presidente, cinco minutos teriam sido o tempo re
servado ao nobre Senador Helvídio Nunes, para levan
tar a sua questão de ordem, de acordo com o Regimento 
Interno, art. 444, tempo que S. Ex• excedeu demais. 

Mas qu~ro ch<~:mar _a atenção de V. Ex•, como Líder 
do Governo e -do PM D B nesta Casa, justamente para_ o 
que diz o Regimento Interno no Capítulo II, das Ques
tões de Ordem: 

.. Art. 444. Constituirá questão de ordem, sus
citável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 
(cinco) minutos, qualquer dúvida sobre a interpre
tação ou aplicação deste Regimento. 

Art. 445. A questão de ordem deve ser objeti
va, indicar o dispositivo regimental em que se ba
seia, referir-se a cãso concieto relacionado com a 
matêria tratada na ocasião, não podendo versar 
tese de natureza doutrinária ou especUlativa.» 

Pelo que se ouviu das considerações do nobre e ilustre 
Senador Helvfdio Nunes, S. Ex' não levantou propria
mente uma questão de ordem. S. Ex~ teceu conside
rações de ordem geral sobre o ato do Senhor Presidente 
da República, até porque não indicou o dispositivo regi
mental em que se baseava, a não ser num ponto para o 
qual chamo a atenção de V. Ex• e que não tem nenhuma 
r<i.ião de ser. S. Ex' referiu-se ao Item 11, do art. 52, do 
Capítulo II das Atribuições: 

CAPITULO II 
Das Atribuições 

Art. 52. Aâ Presidente compete: 
1) impugnar as proposições ·que lhe pareçam 

contrárias à Constituição ou a este Regimento, res
salvado ao autor recurso para o Plenãrio, que deci
dirâ após audiência da ComiSsão de ConstituiÇão e 
Justiça;" 

Remeto V. Ex• para o que dispõe o Título IX, Das 
Proposições: 

TITULO IX 
Das Proposições 

CAPITULO I 
Espécies 

Art. 234. Consistem as proposiÇões eril: 
I - Projetas; 
II - Requerimentos; 
Til - Indicações; 
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IV --Pareceres; 
V- Emendas." 

Não se incluem nesse elenco mensagens do Senhor 
Presidente da República, por não serem proposições. 

Por conseguinte, não tem a menor razão de ser a ar
gUição levantada pelo nobre Senador Helvídio Nunes. 
Não se trata de proposição, o de que se trata é de uma 
Mensagem do SeOhor Presidente da República ao Con
gresso Nacional, comunicando que, de acordo com a lei, 
designou pro tempore, exatamente por 30 dias, um go
vernador interinO para o DistritO Federal, para evitar a 
acefalia da administração de Bàtsilia e de suas cidades 
satélites. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Srs. Senado.:
res, eu desejo responder à questão de ordem do eminente 
Senador Helvídio Nunes, resposta que, aliás, parece-me, 
já foi dada peJO einínente Líder do PMDB, porque, "de 
fato, o art. 444 do Regimento diz: 

''Art. 444. Constituirá questão de ordem, sus
citável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 
(cinco) minutos, qualquer dúVida so_bre: interpre
tação ou aplicação deste Regimento." 

Poderia parecer que a menção do nobre Senador 
Helvidio Nunes ao item 11, do art. 52, fundamentaria 
devidamente a questão que S. Ex• levantou. No entanto, 
é verdade que a mensagem ou a comunicação feita pelo 
Senhor Presidente da República não está catalogada 
como proposição no art. 234 do mesmo Regimento. 

Mas eu gostaria, Srs:Senadores, de avançar um pouco 
mais, porque, na verdade, a comunicação de Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República não se cinge 
simplesmente à apreciação do teXto constitucional, do 
art. 42, item 39, da Constituição;· ·nein aos arts. 17, § 29 e 
81 da mesma Carta, lembrados pelo nobre Senador 
Helvídio Nunes, porque Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, evidentemente, fundamentou o seu 
ato de designação ou de nomeação, como· se queira, 
como se deseje interpietar- es. Ex•, o se-nador AelVí
dio Nunes, muito bem disse que não é questão relevante 
o emprego do termQ_ "designar" ou. "nomear",, "desig
nação" oq "nomeação" - mas o fato é que o Senhor 
Presidente da República fundamentou evidentemente, o 
seu ato, na Lei n{> 3.751, de 1960, art. 19;§ 39, que diz: 

"§ 39 Nos impedimentos--não eXCedentes de 30 
(trinta) dias ... "- e chamo a atenção de S. Ex•, que 
parece estar perplexo com a menção desta lei---;<,"'" ... 
substituirá o Prefeito um dos Secretários-Gúais por 
ele designado." 

Na segunda parte do § 3{>, acrescenta: 

•• ... Nos demais casos a substituição se fará por 
nomeação do Presidente da República." 

O Sr. Helvídio Nunes - Sr. Presidente, com o niais
profundo respeito a V. Ex', eu -seí cjlliliãó-se poâe dialo
gar com a Mesa, mas V. Ex• está iriVoCa-ndo uma lei re
vogada, porque esta lei não pode modificar o texto da 
Constituição~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esta ê a inter
pretação que V, Ex• dá. Na verdade, V. Ex~ não compro
vará -de modo algum a revogação desta lei. Se V. -Ex, se 
estriba no item III, art. 42, da ConStituição, eu digo a V. 
Ex' que quando este dispositivo legal foi Votado já exis
tia igual disposição constitucional Oa Carta de 1946, ci.pe-

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

nas com a substituição que se fez na atual da palavra 
Prefeito por Governador. 

De fato, esse texto da Constituição de 1946 foi men
cionado pelo nobre Líder do PDS e diz; "Também com
pete privativamente ao Senado Federal aprovar, median
te voto secreto, a escolha dos Magistrados, nos casos es
tabelecidos por esta Constituição, do PrOcurador da Re
pública, dos Ministros do Tribunal de Contas, do Prefei
to do Distrito Federal". 

Então, não hoUve, Sr. Senador, nenhuma modificação 
3: não ser do termo Prefeito para Governador.-Se a Lei n9 
3.751, de 1960, foi votada dessa maneira e jamais foi im
pugnada por ninguém como sendo uma lei inconstitucio
nal, ela também não é inconstitucional frente aos mes
mos termos da Constituição ora vigente. 

Quando nada, Srs. Senadores, é uma questão para ser 
devidamente analisada, aprofundada e decidida por esta 
Casa. Então, esta Presidência não poderia, nos termos 
expressos no art. 19, § 39, da Lei n9 3.751, de l960,julga'r 
inepta a mensagem ou a comunicação como se deseje as
sim designar, feita Pelo Senhor Presidente ao Senado Fe
deral. 

E_u queria dar esta resposta a V. Ex', porque eu enten
do que diante destes te~tos da Lei n9 3.751, de 1960, vo
tada e jamais impugnada quando vigente a Constituição 
de 1946, igual, absolutamente igual, à Constituição 
atual, apenas com aquela mudança do termo Prefeito 
pelo termo Gm•emador, se essa lei frente à Constituição 
de 1946 não foi dada como inconstitucional e jamais foi 
impugnitda, ela permanece como uma lei que pode e 
deve ser considerada não inconstitucional, ou melhor 
uma lei que não fere o art. 42, item III da Constituição, 

Eu não poderia, diante dessas considerações, não obs· 
tante o brilho com que argumentou V. Ex", que realmen
te é um juiísta e um professor de Direito Constitucional 
e não eu que jamais passei de um simples advogado de 
foro provinCiano, não obstante, eu não poderiajama,is, e 
V. ~X~ há de concordar comigo, sabendo _que ... 

O Sr. Helvídio Nunes- V. Ex.' está assumindo uma 
responsabilidade que nem o Presidente quis assumir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Assumo. V. 
Ex~ conhece melhor do que eu que num arrazoado jurídi
cO, numa decisão de magistrado, num arrazoado de um 
promotor não é preciso citar o dispositivo legal desde 
que se faça uma refei'éncia, uma menção, de que de fato 
repita e seja conforme a um texto legal. Não ê preciso 
fundamentar citando o texto legal. Quando Sua Excelên
cia diz, n~_ssa-comuniCação ao Senado, que o fez interinã.
menle, V. Ex•, espírito esclarecido e jurista que é, deveria 
logo ter visto que a fundamentação desse ato do Presi
dente da República era dentro da Lei n9 3.751/60._Sendo 
dessa maneira, eu juStifico o' por quê: a Mesa jamais po
deria julgar inconstitucional e rejeitar Por inepta a comu-
nicação do Senhor Presidente da República. 

Sendo assim, iridri:firo a questãoo de ordem levantada 
pelo eminente Senador Helvídio Nunes. 

O Si. Murilo Badaró- V. Ex~ me permite a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, pela ordem. 

OSR. MUR/LO BADARO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _-Vou respon
der à questão de ordem de V. Ex• 

O _art. 105, do Regimento Interno, disp_õe: 

"À Comjssão dq_ !Jistrito Ye4eral~ompete priva
tivamente; 
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I - Opinar sobre: 
a) As proposições legislativas pertinentes ao 

Distrito Federal." 

A cofntfri.iCãÇão feita pelo Senhor Piesidente da Re
pública não é proposição, mas não seria apenas nisso. 
Perdão, aliás eu mencionei, por engano, a letra a do art. 
105, quando é a fetra c: 

"A escolha do Governador do Distrito Federal e 
dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal." 

Não se fala mesmo em proposição. E diz aqui, exata
mente isso, que a essa Comissão cabe, privativamente, 
opinar sobre esta matéria: escolha do Governador do 
Distrito Federal. 

O Sr. Muriio Badaró - Perdão. V. Ex' me permite, 
pela ordem? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró - O Senador Helvídio Nunes 
chamou a atenção, com todo respeito, para as responsa
bilidades que V. Ex', como P!esidente do Senado, está 
assumin_9o. Porque houve usurpação das prerrogativas 
privativas do Senado, de opinar previamente sobre a no
meação do Governador. Data venia da opinião de V. 
Ex•,_ agora, veja bem: 

"Compete à Comissão do Distrito Federal opi
nar sobre a escolha do Governador." 

A Lei Int-erna da Casa, até nisso, foi sábia. Ela não co
locou nomeação, desígnação. 

A escolha é um ato de seleção que precede a nomeação 
e que-precede a designação. Até nisso, Sr. Presidente, e 
V. Ex~ me desculpe, com todo o respeito, na medida em 
que perfilha a tese do Senador Fábio Lucena e do Sena
dor Humberto Lucena, V. Ex~ se emaranha no Regimen
to e no texto da lei da Constituição e não consegue en
contrar safda para uma questão que é puramente políti
ca. E V. Ex• .resQlveria, com uma simplicidade enorme, 
se devolvesse a mensagem, pedisse que fosse tornado um 
ato sem efeito. Esta Casa se reuniria para votar, imedia
tamente, a nova Mensagem do Presidente da República 
indicando o Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Vou respon
der a V. Ex~ 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala
Vf'J. para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --V. Ex" aca
bou de dizer que essa questão ê meramente política. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, a titli.fo de 
colaboração à Mesa. __ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não, 
ouço V. Exf. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - O nobre Senador 
Murilo Badaró teria, do ponto de vista regimental, uma 
oportunidade que não aproveitou de remeter a matéria 
para a Comissão de Constituição e Justiça. V. Ex• inde
feriu a questão de ordem formulada pelo nobre Senador 
Helvídio Nunes, com base no art. 52, item II, do Regi
mento Interno. 

S. Ex•. poderia ter recorrido da decisão de V. Ex•, con
formri: disp~ o art. 449, § 19, do Regimento, para a Co
missão de Constituição e Justiça. Não o fez. Senão o fez, 
perdeu a ocasião de que a Comissão de Constituição e 
Justiça se pronunciasse sobre a matéria. Eritão, cabe a V. 
Ex~. como acaba de _dizer, de acordo com o disposto no 
Regimento, entregar a matêria à decisão privativa da 
Co~1issàq d9 Di~,trito federal. Não há dúvida q_uanto à 
decisão de V. Ex• 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Si-s. SCriaao=-
res, foi essa a decisão que a Mesa adotou. Mas ainda 
quero lembrar que o eminente Líder do PDS usou, exa~ 
lamente, a expressão: ''para uma questão que é puraR 
mente política''. Então, par essa questão puramente polí
tica, S._ Ex• está fazendo pronunciamer:itõs puramente 
políticos ... 

O Sr. Murilo Badaró - Data venia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ... não devi· 
damente fundamentados no Regimento e na Consti
tuição. 

Vejam V, Ex's, quando diz o § 3'? da Lei n., 3.760: 

.. Nos impedimentos, não excedentes de 30 dias, 
substituirá o prefeito - podemos ler, agora, o go
vernador- um dos_ se_cretários-gerais por ele desig
nado. Nos demais casos a substituição se fará por 
nomeação do Presidente da República." 

Srs. Senadores, é absolutamente inadmissível que o 
Presidente da República, investido desse poder de fazer a 
substituição, não possa fazê-lo, quando o simples Gover
nador do Distrito Federal pode fazer. 

O Sr. Octávio Cardoso - Depois de aprovado pelo 
Senado. 

O Sr. Murilo Badar6 ....:.. Depois de aprovado pelo Se
nado_. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) - Absoluta
mente. Nos impedimentos não excedentes de 30 dias, 
substituirá o Prefeito um dos Secretários-gerais por ele, 
Governador designado. ~absurdo que possa um ato ser 
praticado pelo Governador e não possa ser pelo Presi
dente da República. 

V. Ex'- sabem Que, na interpretação de~~ texto de lei 
de ConstituiÇão-, não podemos nunca chegar a uma illter
pretaçào que leve ao absurdo. Não poderia, pois, esta 
Presidência senão deixar de receber, encaminhar, nos 
term_os expressos do Regimento, como aqui apontados, à 
Comissão do Distrito Federal para examinar a matéria. 

Assim, tenho respondido, também, à questão de or-
dem do nobre Líder do PDS~ -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: _. 

Altevir Leal - Eunice MichHes- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes - Américo de Souza - Cesar Cais
.Cid Sampaio - Nivaldo Machado- Gt.i.ilheme Palmei~ 
ra - Carlos Lyra - Lourival Baptista - Lomanto Jú
nior - Fernando Henrique Cardoso - Henrique San~ 
:tillo - Mauro Borges Benetido Caneiãs -~-Roberto 
Campos - Marcelo Miranda - Roberto Wypych -
Jaison Bar_reto :-:- Alcides Saldan_ha. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Requerimento n'i' 56, de 1985; e 
- Matéria a ser declarada prejudicada (Projeto de Lei 

do Senado n'i' 197, de 1984). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em sessão an· 
terior, foi lido o ReQuerimento n'i' 52, de 1985, de autoria 
do Sr. senador HumbCrto- t:üCCn"a e OutrO-s Sr&: Senado
res, solicitando que entre os dias 27 e 31 de maio vindou· 
ro, seja realizada SeSSão ·especial do "SenadO~ OeStínãàã_a_ 
comemorar o 4<? Ceiite-riái-íó -áã ftindaÇãõ d6- EsiãâO da 
Paraíba. 

O reqüetitúento-deiXOU de ser votaao naquela oportu-
nidade por falta de quorum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Estii aprovado. 
Será cumprida a. deHberação do Plenário. 

O Sr. MartinS Filho- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

Q5R. PRESIDENTE (JoséFragelli) .,-O pedido de 
V. Ex~ é regimental. Solicit() aos Srs. Senadores que ocu· 
pem seus lugares, para se proceder à verificação solicita
da pelo nobre Senador Martins Filho. (Pausa.) 

Como vota o Lider do PMDB? 

O Si. Humberto LUcena - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDS? 

O Sr. Jorge Kalume - Sim 

O Sr. PRESIDENTE José Fragelli) - Como vota o 
Líder do _PFl? 

O Sr. Carlos Chiarelli- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Os Lideres do 
PTB e do PT !JàO se encontram presentes. 

Os Srs. Senadores Já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM ""SIM"" O:! SRS. SENADORES: 
Carlos Chiarelli - Cesar Cais - Fabio Lucena -

Ft!rnando Cardoso - Galvão Modesto - Gastão 
Müller - Guilherme Palmeira - Helvidio Nunes -
Henrique S.:~ntillo- Humberto Lucena- Itamar Fran
co- João Lobo- Jorge Bornhausen- Lourival Batis
ta - Marcelo Miranda - Ma reandes Gadelha - Mario 
Mai:.t - Murilo Badaró - Passos Porto - Roberto 
Campos - Virgilio Tavora. 

VOTAM ""NÀO"" OS SRS. SENADORES: 
Jo.sé Ignácio Ferreira - Lom"anto Júnior - Mauro 

Borges. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não houve 
quorum. 

A Presidência vai suSpender a sessão por lO minutos, 
fazendo soar as campainhas para chamada dos Si'S. Se
nadores a plenário. 

(Suspensa--~~ !6 horas e 20 minutos, a sessão é re"ãberta 
às 16 /r oras e 30 minutos.) 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão-. --

SoiiciiO áôs S"rs. Seiuldores que ocUpem s"eus lugares, a 
f'irTI de -procedermos ã-VOfaÇãO:-(PaUsa.) 

Os Srs. Siri."ildoreS ]a Podem votar. 

O Sr. José lgnácio-Ferfe-ira --Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O_S__R. PRESlDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM ""SIM"' OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos- Amê-rico de Souza- Carlos Chia.:

relli -Ca-rloS Lirã- Cesar CaiS --Galvã.o Modesto
Guilherme Palmeira- Helvidio Nunes- João Lobo
Jorge Bornhausen - José lgnãcio Ferreira - lomanto 
Júnior - Lourival Baptista - Marcelo -Miranda -
Marcondes Gadelha- Mario Maia- Martins Filho
Muril_~ Qgdató_-:=~_Passos Pôrto --Roberto Campos
Robert._Q Wypych - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram 
"SIM" 22 Srs. Senadores~ "NÃO" O. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 22. 

- Persiste a falia de quorum. 

O Requerimento fica com sua apreciação adiada para 
outra oportunidade. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas 

em fase_ de votação, co nstituid8.s dos Requerimentos n'i's 
15/85, 57(85 _e-58(85; Projetas de lei do Senado n'i's 
26(79, 2(80, _18/89 e_320/~0, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 6, de 1981 (n'i' 237/79, na Casa de ori
gem), que fixa em oito horas a jornada de trabalho 
dos vigias, tendo 

Parecerfavorávelsob n'i' 190, de 1981, da Comis
são 
~-de Legislação Social. 

A matéria consto_u da Ordem do Dia da sessão ordi
nária d6-5 de março do corrente ano, tendo sua discussão 
adiada para a presente sessão, nos termos do Requeri
mento n"_5j85, de autoria do nobre Senador Humberto 
Lucena. 

Em_ discussãQ_ o projeto. _(_Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 

A-votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 9: 

DiscuSsão,-em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora 
Eunice Michiles, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 373 da Consolidação das Leis do Trabalho, fa-

o- SR. PRESIDENTE (José Frag_elli) -- Conceçlo a cultando à empregada com prole o direito àjÇI_rnada_ 
palavra ao_n_9bre Sen~dor Jos~ Igná~iq fe~ii3:___ - _de trabalho reduz~da,_com remuneraçãoproporcio-

O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA (PMDll.CC ES. 
Pela ordem. Sem revisã-o do -orador.)- Sr. Presidente. 
eu pediria à Mesa Uq1_ esclarecimento pessoal, porque es
tou me vendo aqui enliçado num cipoal de dúvidas. 

Indago a V. Ex• 9~~1 __ o objetivo da ~otaçã.? de agora? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena
dor José Ignácio Ferreira, trata-se de um requerimento 
de-.uutoria do nobre Senador Humberto Lucena e outros 
Srs. Senadores, solicitando a designação dos dias 27 e 31-
de maio vindouro para realizar uma sessão especial, des
tinada a comemorar o 4<? centenário da fundação do Es
tado da Paraíba. 

O SR. JO-St IGNÁCIO FERREIRA- Muito-obri· 
g:,t_!i_.L~_y, Ex~ 

- ----nar;-lendo 

- PARECERES, sob n'i's 445 a 447, de 1984, das 
Comissões: 

-de- Constituição e- Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; 

-de Legislação Social, favoráve(; e 
de Finanças, contrário, com voto vencido, em se

parado, do Senador Jorge Kalume. 

A matéria constou da Ordem do dia da sessão ordi
nária de 5 de março do corrente ano, terido s_ua discussão 
sido adiada para a presente sessão, nos termos do Re
queririiento n'i' 6(85, de autoria do nobre Senador Hi.nri
berto Lucena. 
~rn ·disCussão o prOjeto, em primeiro turn!?, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enCerro a discus· 

são. 
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A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pela ordem, 
concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem-revisão do orador.)- Apenas para um pedido 
de esclarecimento a V. Ex' 

Sr. Presidente, quer me parecer que há uma pequena 
confusão em relação ao processo de escolha do Governa
dor do Distrito Federal, sobre -o "qual o Senado tem de 
opinar, de acordo com o art . .42._ · 

V. Ex~ encaminhou o ofício- reCebido do Senhor Presi
dente da República à Comissão do Distrito Federal, a 
quem cabe, obrigatoriamente, ouvir o indicado pelo Se
nhor Presidente da República. 

Entendo, Sr. Presidente, e.a Constituição o diz tam
bém, que tão logo a Comissão do- Dist.I"íto Féderal opine 
favorável ou não à escolha do indicado, nós, em ple
nário, e em votação secreta, deveremos aprovar ou não 

'essa indica.ção. 
Consulto, portanto, a V. Ex• se esta é a intefpretação 

exata do texto constitucional. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Senador Ita
mar Franco, respondendo à questão de ordem de V. Ex•, 
tenho a confirmar que a Mensagem de S. Ex• o SeÍlhor 
Presidente da República foi encaminhada à Comissão do 
Distrito Federal, que Vãi procedef~ao Seu exarrie; e Penso 
que deveremos aguardar o parecer da ComisSão âo-[>is
trito Federal, para que possamos, da nossa parte, t,ornar 
uma decisão. Não podemos antecipar qual serâ o parecer 
da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Se V. Ex~ me permite, 
minha colocação foi um pouco diferente, Sr. Presidente. 
Quero dizer a V. Ex~ o seguinie:-Ouvida a Comiss-ão, por
que é obrigatório o debate na Comissã·o,- a não ser que 
ela entenda dispensável o debate, mas é obrigatória a 
presença do indicado à Comissão do_ DistritO Fedei-ai
seja qual for o resultado da Comissão do Distrito Fede
ral, cabe ao plenário do Senado, em votação secreta, 
apreciar o nome . .tisto que consulto a V. Ex•, se a minha 
argumentação está de acordo_com o texto constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Acho que 
posso responder a V. Ex•, dizendo o seguinte: se o pare
cer da Comissão do Distrito Federal -digamos- con
cluir ser desnecessário um pronunciamento do plenãrio 
sobre a aprovação desse nome, examinando a matéria, 
então o plenário votará esse parecer. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatament~. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Se concluir 
que deve o Senado se pronunciar pela escolha, também a 
matéria serã submetida e será decidida. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatã.mente_. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O que quer 
dizer que o plenãrlo não estará, vamos dizer, atreito ao 
parecer da Comissão do Distrito Federal. · 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente, Sr. PresiM 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não sei se 
respondi a V. Ex' 

O SR. ITAMAR -FRANCO --V. Ex• respondeu. 

O SR. PRESIDENTE (José_Fragel\i) ·- Muito obri
gado. 

O SR. ITAMAR FRANCo·:....~ preciso que fique 
bem claro, Sr. Presidente, que o Plenário do Senado vo
tará secretamente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Quanto a isso 
não há dúvida alguma. 

O Sr.-Carlos Chiare-IIi- Peço a palavra, Sr. Presiden
te, pela ordem. 

-0-SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo ã 
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, pela ordem. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS .. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

À luz das questões argüidas pelo ilustre Senador Ita
mar Franco e das respostas lúcidas de V. Ex~. fica, então, 

__ devidamente explicitado que a Mesa nào tem apenas a 
··Mensagem Presidencial como uma mera comunicação. 

Considera a Mensagem como uma comunicação com o 
méritO de u·ma "indicação ql!e, por isSo mesmo, tramita 
pela Comissão, e a partir da Comissão e_em funÇão do 

· seu parecer, será aqui votada e, conseqüentemente, aco
lhida ou não em função da decisão do Plenário. 

Essa é a questão fUn-damental, porque surgiram algu
mas dúvidas de que seria meramente uma comunicação, 
e me parece que não é o entendimento que a Mesa ado
tau, corretamente, ao remeter a matêria para uma Co
missão, ao esperar da Comissão o parecer e ao submeter 
a posteriori, com a maior celeridade possfvel, nos termos 
do -Regimento, a Votãção dess_e j>arecer, nesta Casa, para 
formalizar a decisão orginãria de uma proposta do EXe
cutivo, e que- caberá a- palaHa final a esta Casa. 

Nesse s.entido é que gostaria óe (era maliifestação de· 
V. -·Ex~ qu~ já parece presumível, mas que, de qualquer· 
maneira, com as ·argaições do Senador Itamar Fr~nco,_ 
me. levam a um reforço, nesta questão, de indagá-lo a 
respeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O já menciO
nado art. I 05 do Regimento dispõe: 

"Ã Conl'issão dó Distrito FedenÚ compete, pri
vativamente, opinar sobre: 

1- .. , .. ~ ... ·········--·~--··--·--"--·-. 
c) a esColha do Governador e dos Conselheiros 

do Tribunal de Contas do Distrito Federal." 

Por isso respondi a S~ Ex•, o nobre Senador Itamar 
Franco, dizendo que a Mesa aguarda o parecer, que setã 
a maneira de a Comissão do Distrito Federal opii-tar 
sobre essa es.c.olba..E.esse parecer será submetido ao Ple
nário-;-

Não sei se, com isso, r~pondi ~ V. EX~ -

O SR. CARLOS CHIARELLI - Isto posto. a Mesa 
deu continuidade ao encaminhamento e não apenas um 
simples_ recebimento de uma informação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nós, assim, 
quisemos intei-pretar o conjuiHO-de disposições; ao mes
mo tempo, dO-Regimento e da lei citada. 

- O SR. CARLOS CHIARELLI - Perfeito. Era assim 
que interpretávamás, também. 

O Sr. Mutilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, pela ordem. 

Ó SR. MURILO BADARó (PDS- MG .. Pela._or
dem. Sem revisã_o do orador.) - Sr. l?r~sidente: 

P.elo que depreendo da consulta do Senador O!rlos 
Chíarelli, que deu seqUência à consulta do Senador Ita
mar Franco, V, Ex• acaba de dar à Mensagem n~' 89 a ca
racterística de proposição. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador, 
acho que ... 
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O SR. MURILO BADARÓ - Faço essa pergunta, 
Sr. Presidente, se V. Ex• me permite terminar a questão 
de ordem ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aceito a 
questão levantada por V. Ex• ... 

O SR. MURILO BADARÓ- Apenas quero concluir 
a questão de ordem, se V. Ex~ me permit~. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não. 

O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex•, por anteci
pação e atendendo a urna questão de ordem do Senador 
Humberto Lucena, entendeu que a mensagem não era 
proposição e sim uma -mera coínunicação. De qualquer 
maneira, eu pediria a V, Ex~ qUe rili fizesse chegar às 
mãos o texto- íntegi"al das notas taquigráfícas Com aS 
questões de ordem suscitadas, e as soluções deferidas 
Pela Mesa. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Defiro a -soli~ 
citaçào~e V. Ex• 

O Sr. Américo de Souza- Sr. Presidente, peço-a pala~ 
vra, pela ordem. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo-a 
palavra ao nobre Sen_a~~r Américo de ~ou_za, pel~_ or~ 
dem. 

O SR. AM~RICO DE SOUZA- (PFL- MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente: 

Já que o asSuntO- da indicação do Governador do Dis~ 
trito Federal veio à baila novamente neste plenário, tra~ 
zido p_elo eminen~e Senac'!or l_tamar Franco, assunto se~ 
.cundado pelos eminentes Senadores Carlos Chiarem, 
Üder do meu Partido, e Murilo Badaró do PDS, gosta~ 

_!ia de~ nesta oportunidade, dizer a V. Ex• que a comuni
caÇão do emirienté Presidente José Sarney, eu a recebi 
como deferência ao Senado Federal. Não entendl, Sf-. 
Presidente!, -qlie.eSsa comunicação devesse ser dist!-ibuí-

·-da, data venfa, à ·comissão do Distrito Federal e ali rece
ber parecer. Entendi que o Presidente Josê Sarney, inter
pretando bem a Constituição e a lei específica sobre o as
sunto, mandou para esta Casa uma comunicação, urna 
simples comunicação, jamais mensagem, jamais propo
sição. Quis Sua Excelência apenas dar ciência ao Senado 
Federal e aos el'l}inentes ~rs. Senadores de que o Gover~ 
no do Distrito Federal não se encontrava acéfalo, por
quanto havia se afastado da governança do Distrito FC
dera! o então Governador desta unidade. Quis o Presi~ 
dente da República, Sr. Presidente, dentro do seu espíri
tO de antigo membro desta Casa, que desta Casa saiu 
cercado das maiores homenagens e levando consigo as 
maiores glórias, prestar homenagem aos antigos compa
nheiros, dando ciênda des-ta situação em que se encontra 
o Governo do Distrito Federal. 

As~t"~n, gostaria de trazer a-os meuS companheiros _o 
-meu entendimento, para dizer a V. Ex• que, data venia da 
decisão tomada por V. Ex• e não recorrida por mim na 
oportunidade, a medida me pareceria mais judiciOsa se 
tivesse sido apenas lida, para conhecimento dos SenadO
res, e mandada arquivar. 

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

O Sr. Lenoir Vargas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

OSR. PRESlD-ENfl((Josê FrageUi)- Antes de con
ceder a palavra pela ordem ao nobre Senador Lenoir 
Vargas, quero apenas, ·pondeÍ'ar ao nobre Senador 
Américo de Souza que, em fazendo a remessa à Comis
são do Distrito Federal, eu procurei atender ao disposto 
no art. \05, item I, J~tra "c", porque está expresso nesse 
dispositivo do Regimento, o seguinte;, "Â Comissão do 
Distrito federal compete, privativamente, opinar sobre 
a escolha do Governador do Distrito Federal". 
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E, no caso, houve uma escolha. Essa resposta que eu 
quero dar a S. Ex•, sem entrar numa apreciação mais 
profunda de quem está ou não com a razão, se o nobre e 
eminente Senador pelo Maranhão ou a Presidência da 
casa: 

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Le
na ir Vargas._ 

O SR. LENOIR V ARGAS (PDS - SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente: 

Apenas no sentido de colaborar com V. Ext., já que 
tantos participaram dessa mat_éria. De certa forma, con
cordo com o Senador Américo _de Souza, porque o ato 
do Presidente da República foi um ato de comunicação. 
E veja V. Ex• em que situação ficará a Comissão do Dis
trito Federal e ficará Q Senado Federal que, na minha 
opinião, já foi diminuído na prática desse ato pelo Go~ 
vemo da República, em que situação ficar-á ·se, amanhã, 
o titular de meio expediente- só pode ser porque sendo 
Ministro de Estado e sendo Governador, só pode ser ti~ 
tular de meio~expediente- se, amanhã, o titular de meio 
expediente do Governo do DistrítO- Federal começar a 
nomear Secretários de Estado e os SecretáriOs começa
rem a atuar. E nós aqui ainda estamos examinando a 
mensagem do Governador, porque o que diz o Regimen~ 
to, no meu entender, é que a Comissãõ -do Distrito Fede
ral se pronunciará, priorifãfia:rriente, sobre a escolha e 
não sobre a nomeaçã_o,_Sua eXCelência.está comunicando 
que já o nomeou. De maneira que não temos nada ó- que 
fazer. A Comissão vai fazer _um papel inócuo, porque a 
escolha já está feita:. __ Amanhã, o nosso Governador de 
meio expediente já vai estar praticando os a tos na gover
nado ria do Distrito Federal, e ainda a nossã Comissão 
vai estudar o que é que vai fazer. 

Veja V. Ex~ que acho que o Senador Améiico -de Sou
za está com a razão. l_ssQ foi um ato de c.ortezia do P_resi~ 
dente da República, depois de ter praticado um ato de 
descortezia, fazendo a designação, sem o prévio assenti
mento do Senado_ Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Co"ncedo a 
palavra ao ~obre Senador VirSíli? Távora. 

O Sr. Aniêrico de Souza --Sr. Presidente, fui Cita-do 
nominalmente pelo nobre Senador Lenoir Vargas, e eu 
gostaria: de que V. Ex~ me concedesse a palavra, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• tem 
cinco minutos para explicação pessoal. 

O SR. AMllRICO DE. SOUZA (PFL. - MA. Para 
uma explicação pessoal.) - Sem revisão do orador. SrA 
Presidente, Srs. Senadores: 

Citado nominalmenJ~ pelo nobre companheiro e cole
ga de muitos anos, Senador _Lenoir Vargas, gostaria de 
dizer que as minhas palavras já pronunciadas aqui nesta 
Casa, ainda há pouco, representam o meu pensamento 
pessoaL Entretanto, todos nós sabemos do apreço que o 
Presidente José Sarney, ex-membro, ex~companheiro 
nosso nesta Casa, tem pelo Senado, tem pelos seus com
panheiros. Daí, a razão de sua Excelência ter mandado 
para esta Casa e ter solicitado das lideranças dos Parti
dos que apóiam o Governo Federal para que em assunto 
dessa magnitude não fosse privado o Senado d~ se mani
festar. Assim send_o, V. Ex~. Sr. Presidente, quando enca
minhou a comunic_a:çãci do Senhor Presidente José Sar
ney à Comissão do Distrito Fedefal, o fez dentro do 
espírito público que V. Ex• sempre demonstrou possuir 
em todas as suas atitudes e dentro também_ daquilo que 
entendem a Casa e as Lideranças que deva ao Senado se 
manifestar em todos os assuntos do Distrito Federal. 

A minha posição pessoal nada tem a ver com a minha 
posição como ViceKUder dQ Partido da Frente Liberal. 
Assim sendo, acompanharei toda a _orientação da Lide
rança do Partido, de tal forma que quero deixar bem cla
ro que não_ haverá incompatibilidade entre o meu pensa-
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menta pessoal e a minha atitude, acompanhando a Lide.. 
rança do Partido. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

o SR.· VIRGILIO TÃVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À .REVISÃO DO 
ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia, por ces
são do nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte_ discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, Srs, __ Senadores: -

É exaustivamente sabido nesta Casa que o Estado do 
Acre, ao passar de território a Estado, teve uma autono
mia relativa efémera, porquanto, tornado Estado em 
1962, logo; de imediato ao golpe de 1964, teve todos os 
seus inunicípios declarados Áreas de Interesse da Segu
ràhça Nacional. 

A expressão Área de Interesse da Segurança Nacional 
mostra as segundas intenções, porque entendo. que de in
teresse da Segurança Nacional deve- ser todo o Terri
tório, todos os Estados, e não apenas alguns municípios. 

- Então, o pode_r que se instalava àquela época, teve a infe.. 
- liz idéia de discriminar alguns longínguo_s municípios 

porque eram lindeiros com as Repúblicas vizinhas, como 
áreas de interesse da Segurança Nacional, como se ores
to do Território Nacional não fosse de interesse da Segu
rança Naciõnal. 

Mas, Sr. Presidente, com essa anomalia o nosso Esta
do, ·que de imediato a ser tornado Estado, buscando a in
-dependência e a igU-aldade com os demais irmãos da Fe
deração, logo sofreu como que uma intervenção branca, 
porque, como sabemos da geografia do curso primário, 
todos os municípios que integram o Território que com~ 
preende o Estado do Acre são municípios Iind-eiros com 
a República da Bolívia ou com a República do Peru. 
Conseqüçntemente, fie:aram declarados área de interesse 
da Segurança Nacional, e, os prefeitos passaram a ser 
nomeados pelos governadores com a autorização do Se
nhor Presidente da República. E, tambêm, outra anoma
Ifa, e essa foi gerãl, que foi a _I~ouca sorte de, ao passar a 
Estado, os governadores fossem nomeados ou designa
dos pelo Presidente da República e homologados pelas 
Assembléias Legislativas. Portanto, meu Estado sofreu 
uma dupla intervenção: a intervenção do Estado, como 
um todo, como um memb'ro da Federação, e seus mu
_nicípios, por serem consideradps Área de Segurança Na
cional. Felizmente é passado o tempo e, agora, vem de 
Ser anulada aqueles editas que tiravam a liberdade dos 
municípios: uma parte pelo Ex-presidente João Figueire
do, e, agora, recentemente, o Presidente José Sarney de
clarou nulos os decretos-leis ou as leis que declaravam os 
municípios área de segurança nacional. Para nossa satis
fação não temos mais municípios brasileiros sob essa es
drúxula denoTninação discriminatória'. 

Entretanto, até que hajam eleições para prover os· car
gos ou mandatos dos prefeitos desses municípios, os Go
vernadores dos respectivos Estados, que têm seus mu
nicípios como área de segurança nacional, foram obriga
dos ainda a usar da lei draconiana, do expediente anó
malo, do expediente antidemocrático e alltoritãrio de no
meação dos Prefeitos. 

No meu Estado, Sr. Presidente, essa nomeação já de
veria _ter sido feita em 1983, -quando o meu Partido, o 
PM Ç)B, após memorável campanha política~ 9bteveuma 
vitória_expressiva no Estado do Acre,_ elegendo o Gover~ 
nadar, os Deputados Estaduais, mantendo a cadeira de 
Senador, enfim, fomos m~joritãrios no Çstado. Em con
seqUência da eleição dos Governadores, era natural que 
os municípos que eram governados por prefeitos desig-
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nados pelo Presidente da República, ora do Partido So~ 
cial Democrático, concedessem ao nosso Governo a fa
culdade de nomear os prefeitos e, por uma questão de ci· 
vismo até, concordassem com a designação desses prefei~ 
tos pelo Exm~' Sr. Governador. O Governador insistiu, 
mais uma vez, junto ao então Presidente Figueiredo,_jun
to ao rviínistro Abi-ACkel, propondo que liberassem 
para que ele nomeasse os respectivos prefeitos; atê pro
pos uma solução conciliadora, em determinado momen
to, que se _fizes5e um acordo com o Partido adversário no 
Estado para que, onde o PDS tivesse vencido as eleições, 
este designaria o prefeito, e onde o PMDB fosse vence
dor as teria ele, então, essa primazia. Mas isso não foi 
aceito e os pre(eitos continuaram sendo os prefeitos do 
PDS e o Governador sofrendo, além da intervençã_o fe
deral noS mUnicíPioS, a intervenção, tarribéin, do outro 
Partido no governo do Estado, atravês dos municípios, 
uma vez que majoritariamente fora o Partido do Movi
mento -Democrático Brasileiro. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com prazer, nobre Senador 
Fábio Lucena. 

O_Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Mário Maia, 
este assunto já foi debatido exaustivamente aqui no Se
nado. Hoje, se falou muito em violação à Constituição 
Federal, mas esse caso que V. Ex' menciona, ele sim, en
cerra no seu contexto a mais grave violência que jã seco
meteu contra a Constituição Federal, sem enumerar, 
nesses casos, a aventada hoje, no Senado, que não cons
títUiU.-co-mo-a-qui, à farta, se demonstrou, nenhuma vio
lação do texto constitucional. Observe V. Ex~, exatamen
tc no capítulo sobre autonomia municipal, onde se lê, 
art. 15, inciso II, letra b, § l~': 

"Serão nomeados pelo Governador, com prêvia 
aprovação: b) .do Presidente da República, os pre
feitos de municípios declarados de interesse da segu
rança nacional por lei de iniciativa do Poder Execu
tivo." 

~~erão ·nomeados". A Constituição confere acr Presi
dente da República. pelo art. 8 I, a competência de apro
var a nomeação do prefeito dos muniCfPío-s declarados 
de inlcresse da segurança nacional. Que fez o general Fi
gueiredo, em conseqUência de uma briga interna no esta
do do Pará? Editou dois decretos-leis, estabelecendo a fi
gum esdrúxula e esquisita .. 

O SR. MÁRIO MAIA - Do prefeito pro tempore. 

O Sr. Fábio Lucena- ... do prefeito pro tempore, via~ 
lando a Constituição. Pela Constituição, apeilas a aUto
rização para nomear prefeito é concedida pelo Presiden
te. O decreto~Jei que violou a Constituição estabeleceu 
que, para exonerar o prefetto, o Governador do Estado 
também necessita da autorização do Presidente da R e~ 
pública. Criou-se o prefeíto pro tempore e o Estado de V. 
Ex•, que já havia sofrido a primeira intervenção em -to
dos os seus municípios, iclusive na Cipítal, com a no
me<ição" dos prefeitos autoil:iados constitucionalmente 
pelo Presidente da República, depois teve, não digo uma 
segunda intervenção, mas o que é mais grave, um esbu
lho na autonomia do Estado, porque o Governador elei
to pelo povo,_ empossado, com poderes constitucionais 
de exonerar os prefeitos das zonas de segurança nacio
nal, não pode fazê-lo porque prevaleceu por sobre a 
Constituição Federal a norma absurda dos decretos-leis, 
que violentaram a Constit]..lição. Contra ess~ decretos~ 
leis abusivamente, flagrantemente e criminoSamente ln
constitucionais, nós que aqui estamos há dois anos- eu, 
pelo menos -jamais ouvi qualquer reclamação de ne
n~m ~o_s il.u~tres S~nadores do ant.igo Partido do Go
verno, O Partido Democrático Social. Em o aparte que 
eu desejava dar a V. Ex• 
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O SR. MÁRIO MAIA- Eu agradeço o aparte de V. 
Ex~ e foi ex.atamente isso o que· aconteceu no Estado do 
Acre. 

O Governo tentou substituir os prefeitos. E pela Cons
tituição, como V. Ex• agora acaba de demonstrar, ele ti
nha pleno direito de, como GoVerilador eleito do Esta
do, demitir os prefeitos, maS não o fez, porque sabia que 
se o fizesse o Presidente da República nomearia os pre
feitos pro tempore, que era um verdadeiro interventor, 
em conseqüência da demissão dos prefeitos -pelo" GC:IV6-r
nador. 

Então, para o Governador, com as suas características 
de homem democrático e liberal, mas obediente às boas 
normas administrativas, não quis criar caso com o Poder 
Central e insistiu nas negociações, porque -sabia que se 
tomasse uma providência da sua autoridade governa
mental correria o risco de ser desmoralizada por uma 
ação maior do Pres.idente da República, colocando em 
lugar dos prefeitos demitidos o próprio prc!feito que esta
va no exercício. 

Mas faço esse retrospecto histórico, paia dizer, Sr. 
Presidente e Srs. SenadOres; quC:--hoje jâ nos sentimos, 
pelo menos parcialmente, rejubilados com as soluções 
que começam a se dar na procura da regularização desta 
anomalia democrática, posto- que, agora, no dia 30 de 
março, S. Ex• o Sr. Governador Nabor Júnior, com a de
vida autorização do Presidente da República, demitiu os 
prefeitos desses municípios;-sem receiO de uma represália 
por parte da Presidência da República e nomC:ou para os 
mesmos.~ 

O Sr. Lenoir Vargas- Cõm autorização do Presiden
te da República? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com o endosso do Presiden
te da República, de acordo com as exigências ... 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• estã dizendo que o fez 
com a autorização do Presidente, houve autorização ou 
não houve? 

O SR. MÁRIO MAIA- De acordo com o decreto-lei 
ainda vigente, tem que haver ainda autorização até que 
haja eleição. Então, esses prefeitos foram nomeados. O 
ideal seria que eles ocupassem os seus cargos atravês de 
eleições livres, diretas e secretas. Mas já ~ alguma coisa 
para nós, porque nós temos conhecimento de que estão 
sendo tomadas providências concretas no Congresso 
Nacional no sentido de que haja eleições para esses mu
nicípios, que foram lib-erados das áreas chamadas de in
teresse da Segurança Nacional, no próximo 15 de no
vembro e, assim, teremos definitívamente a regUlari
zação das prefeituras desses municípios. 

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

O SR. MÁRIO MAIA - Com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Estamos ouvindo com atenção 
o pronunciamento de V. Ex• nesta tarde, tarde morna, 
não direi triste, porque estamos a-qui presentes, dizendo 
ao Senado Federal que ele está atuante. Mas eu iniciarei 
lembrando o pensamento de um professor francês, que 
.. sejam quais forem os objetivos da põlítica o poder é 
sempre o alvo imediato". Longe de ficarnlos atemoriza
dos com essa mudança da política nadonã:fcom reflexos 
em todos os Estados, queremos dizer a V. Ex• que esta
mos satisfeitos e esperamos· que o Partido que V. Ex•, 
coerentemente, sempre abraçou e nunca traiu, nem nos 
momentos mais difíceis, V. Ex• provou que ê um homem 
de caráter ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Muito obrigado. 

O Sr. Jorge Kalume - ... queremos desejar que o 
PMDB faça pelo Estado do Acre aquilo que não nos foi 
possível fazer, que faça daquilo um eldorado. Estamos 
aqui prontos para apoiar, não por covardia, mas por um 
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dever de consciênCiã., de amor à terra manter, por um de
ver--de -Orasilidade. Era iss_o que queria dizer a V. Ex• 
Nunca vim à tribuna me regozijar pelo fato de o PDS es
tar no põder, ni.Jri:ca. Nunca humilhei ninguém e não es
tou falando agora pelo fato de isso já ter passado. O meu 
papel foi sempre de trabalhar pela .. amada querência", 
como diria o poeta Mário de Oliveira. E queremos, mais 
uma vez, desejar que o- GOvernador_ e seus prefeitos 
façam aquílo que não nos foi possível fazer. E nós, no fu
turo, vamos nos bater, vamos lutar sempre em ~usca do 

= poder, porque é esse o abjetivo. E para ironia do destino, 
para irOn_iã da p_olítica, veja V. Ex•, o Pres~dente que hoje 
se cnconira no poder foi o mesmo político que há menos 
de 6 meses defendia a áreX de segurança nacional. E inte
ressante ã vida política, comõ.ás CoiS:is- mudam! E como 
hoje V. Ex' o aplaude, como V. Ex•s aplaudem aquele 
homem que foi Combatido ontem. Muito obrigado a V. 
Ex• 

-()SR. MÁRIO MAIA- Estou aplaudindo não o hoM 
mem mas a ação __ do homem. Há 6 meses, ele não comun
gava das idéias que comungamos há 21 anos. Depois, eu 
concluí na madrugada de )'i' de abril, que a Nação brasi
leira estava parindo um monstro, naquele momento, que 
era o regime políticO-militar que estava se instalando. In
felizmente, outros vieram, muito tardiamente, a concluir 
que o monstro parido ia devorar todã. a derllocracia no 
Brasil. Mas antes tarde do que nunca. O importante é 
que o homem não fique apegado às suas idéias de uma 
maneira definitiva, mas evolua, seinpre com elas porque 
o homem é um ser evolutivo e a sua inteligência também 
deve ser um processo permanente de depuração e revi-
são. 

Nós nos regozijamos, hoje, com a ação do Presidente 
que ainda entendesse -há 6 meses- que os municípios 
deveriam permanecer como área de interesse de Segu
rança Nacional, agora, na Presidência da República, Sua 
Excelência confessou que não era aquele o caminho cer
to. E reconhece, publicamente, que a verdadeira demo
cracia se faz pelo processo democrático, tendo a escolha 
como elemento de origem a vontade soberana do povo. 
E é o que ele fez. E nós estamos esperando que a Justiça 
_Eleitoral baixe as devidas instruções para que haja 
elc;ições a 15 de novembro, e o povo desses municíPiOs, 
que estava há tanto _tempo sem a liberdade _de escolher os 
seUS !Cpresentan"tes, o faça -através do voto livre, direto, 
secreto. Mas, de qualquer modo, quero me regozijar, 
embora parcialmente, com essa ascensão parcial ao po
der no Acre. Embora os prefeitos ainda estejam sendo 
nomeados pClo- Governador, porque nós desejávamos 

-({ue fossem decorrentes de eleição, pelo menos não foi 
nomeado pelo Presidente da República. A origem do po
der deSse GovernadO[. que está nomeando os prefeitos 
atuais ~ diferente- da origem daqueles Governadores que 
nomearam os prefeitos que estão saindo ... 

_O Sr. Lenoir Vargas- Mas a origem do Presidente da 
R,epública_ atual é também origem do Colégio Eleitoral. 

O SR. MÁRIO MAIA-~ .. porque a origem do poder 
é mais democráÜca. Mas nós estamos fala~do da Çiepu
rãção do processo democrático. Estamos indo para Já, 
nobre Senador. De maneira que eu não estou fazendo 
censura, não estou atirando pedras ao passado para 
quebrar as vidraças do tempo. Estou no presente olhan
do pafã O futuro e me regozijando em que os homens es
tejam evoluindo em suas idéias. E da evolução dessa ide
ias, nós, no Acre, Cstamos nos benefi:Cíimdo,- porque o 
Partido que fora vitorioso em 1982, está tendo a comple
mentação da sua vitóría, agora, com a indicação dos pre
feitos para os municípiOS que não são mais de Área de 
SCgurança Nacional mas que ainda estão sofrendo tem
porariamerite os efeitOs dessa anomalia que, esperO, ter
minará -8.-!S-õe riovembro deste- anO, quàndo ocOrrerão 
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eleições livres, diretas e secretas para a escolha democrá
tica dos seus prefeitos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS-SE. Pronun
cia o seguirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Os problemas ~elativos ao· N ardeste sempre foram, 
tradicionalmente, objeto das preocupações do Congres
so Nacional, tanto no Senado Federal como na Câmara 
dos Deputados. 

Além das pesquisas, estudos e debates que se travaram 
no âmbito das Comissões Técnicas, Especiais ou de InM 
quérito, no decorrer das últimas e catastróficas secas 
que, durante mais de cinco anos, assolaram os Estados 
do Nordeste, desestabilizando a economia regional, dizi
mando as lavouras e rebanhos, levando ao desespero as 
populações mais vulneráveis do semiárido, deve-se acres
centar a avalanche dos quotidianos pronunciamentos 
formulados pelos representantes das áreas mais atingidas 
pelas inexoráveis conseqüências do flagelo. 

Seria injustiça esquecer ou minimizar as providências 
do Governo Federal, visando socorrer, nas frentes de 
trabalho, e no campo da captação de recursos hídricos, 
barragens, poços, perenização de pequenos rios, períme
tros de: irrigação, estradas viciriais, empreendimentos de 
eletrificação __ rural, cqnstrução de casas e assim por dian
te, num espectro abrangente que incluiu a distribuição de 
alimentos e remédios às populações mais necessitadas de 
amparo imediato. 

No entanto, somente agora se depara o Nordeste com 
uma decisão política decisiva, reveladora de uma menta
lidade diferente do paternalismo estatal historicamente 
assistencialista. 

Refiro-me aos recentes decretos do Vice-Presidente 
José Sarney, no exercício da Presidência, assíilados na 
segunda-feira, lt de .abril do corren~~. criando o Progra
ma de Desenvolvimento da Região Nordeste- o Proje
to Nordeste- e o Program<~. de Apoio ao Pequeno Pro
dutor Rural, com o qual se pretende melhorar as con
dições de vida das famflias rurais de baixa renda, dosEs
tados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do N arte, Paraí
ba, Alagoas, Sergipe, Bahia e da zona mineira integrada 
no Polígono das Secas. 
~ Trata-se, na verdade de uma iniciativa concreta, de 
transcendental significação como o primeiro e mais im
portante passo no sentido de viabilizar, nos parâmetros 
do Projeto Nordeste, uma nova política de desenvolvi
mento regional, de acordo com a exposição de motivos 
do Ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, aprova
da pelo Presidente em exercício Josê Sarney. 

Embora a iniciativa se tenha originado de levantamen
tos, estudos e propostas a que o Ministério do Interior 
vinha se dedicando, çom seriedade e patriotismo, na ges
tão do ex-Ministro Mário David Andreazza, deve-se 
proclamar que a Nação aplaude os decretos recêm assi
nados como o advento de uma nova concepção mais ar
rojada e realista, dimensionada à altura dos desafios a 
serem enfrentados. 

Durante a memorãvel campanha que possibilitou a 
çonsagradora eleição do Pre§idente Tancredo Neves,
nOs comícios em praça Pública, como nos seus pronun
ciamentos específicos sobre os mencionados problemas 
-o Nordeste sempre foi conSiderado como "a primeira, 
a maior e a mais importante das prioridades nacionais." 

E o Vice-Presidente José Sarney, agora investido na 
. plenitude das suas responsabilidades como Chefe do Go
verno e da Administração, na dolorosa conjuntura do 
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impedimento do Presidente Tancrc:do Neves, reafirmou, 
após assinar os aludidos decretos: 

..... não é mais um projeto p<ira·o Nordeste. O que 
nós desejamos é que este projeto seja um rriárCO 
para que o Nordeste saia_ do sonho para a realidaR 
de." 

Com a previsão de investimentos globais da ordem de 
USS 12 bilhões de dólares, o Projeto Nordeste deverá ser 
implementado através de uma Comissão Interministe~ 
rial, a quem caberã fixar as diretrizes gerais da política 
de desenvolvimento da Região Nordestina, definir as eS~ 
tratégias básicas e as prioridades, e supervisionar a exe~
cução dos programas. 

A administração e o acompanhamento da execução do 
Projeto ficarão a cargo do Ministério do Interior, mas a 
avaliação sobre a e(i_çá_cia ficará com o Ministério do 
Planejamento. Aguarda-se a regulamentação do Projeto, 
dentro de 90 dias, quando o Ministério do Interior expli
citarã, com todas as minúcias, a metodologia a ser ado
tada, tendo em vista, desde logo, o atendimento das ne
cessidades bâsicas de 2,& milhões de famílias do meio ru
ral, que constituem o público-meta do programa de 
apoio ao pequeno produtor. 

Dos _USS bilhões de dólares.- equivalente a_cerca de 
II ,8% da dfvida externa do País - 3 serem investidos 
nos 15 anos de implementação do Projeto, USS 3,6 bi
lhões de dólares serão aplicados - segundo o Ministro 
Ronaldo_ Costa Couto_ nOS cirico primeiros anoS. 

Os recursos do primeiro exercício- período abrÜ/85 
- marçof86, - provêm de financiarii.entos externos 
(Banco Interamericano c;le Desenvolvimento, Banc-o 

Mundial e Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agricola) - CrS 816 bilhões; do Proterra - CrS 450 bi
lhões; e do Finsocial - CrS 450 bilhões . 

_N ~- Of!_ini.ã_o .~o_ ~inistro .Ro~~!do COsia C?_~ to, esse 
serâ o maior projeto a ser executado no NQrdeste ... Além 
dele próprio, como Secretário de Planejamento do_ Go
verno de Minas Gerais, participaram de Sua ·elaboração 
o Presidente eleito Tancredo Neves,- à época Governa
dor do Estado de Minas Gerais- os goVernadores nor
destinos e os Ministérios do Interior, Planejamento •. 
Agricultura e Assuntos Fundiârios, bem como as insti~ 
tuições internacionais de financiamento. 

Aó tecer-estas ligeiras considerações à margem do Pro
jeto Nordeste, felicito o Vice-Presidente José Sarney, o 
Ministro Ronaldo Costa Couto, no momento em que 
parece iminente a escalada definitiva do Nordeste no ro
teiro da sUa emancipação g(oba( e desenvo(vimento 
auto-sustentado. 

Presente à solenidade da assinatura do Projeto Nor
deste, no Palácio do Planalto, parece-me oportuno res
saltar a minha justificada alegria, na ocasião~ OOino nor
destinQ e _representante de Sergipe no Senado Federal, 
não somente pela circunstância de ter assistido a um 
acontecimento_ de invulgar significação, no cenário da 
Administração Pública, como pelas dimensões e perspec
tivas dessa magna iniciativa que beneficiarâ, de início e 
numa primeira etapa, ()S Estados de Sergipe e ~o ~io 
Grande do Norte. -

A notrcia é, portanto, sumamente auspiciosa, motivo 
pelo qual congratulo-me com as populações nordestinas, 
notadaiTtinte -os-segmentos mai_s atingidos pelos impac-
tos das calamidades climáticas e das duras realidades de 
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uma c_onjuntura adversa de rec_~ssão, desemprego, cares
tia._{Muito bem! Palmas.) 

O S~. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - 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 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 56, de 
1985, de autoria do Senador Alexandre Costa, solicitãn
-do a transcrição, nos anais do Senado, do editorial do 
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 31 de março de 
1985, intitulado "Armadilha para o Congresso". 

-2-

M-aiérfa a ser declarada prejudicada 
Projeto de lei do Senado n9 197, de 1984, de autoria 

do Senador Henrique Santillo, que dá nova redacão aos 
arts. )9, 2\',_J\'~ 10, li, 13, 15e 19 da Lei n96.34l,de5de 
julho de 1976, para permitir a orgãnização e O funciona
mento do movimento feminino nos partidos políticos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às I 8 !z9ras.) 

Ata da 34~ Sessão, em 8 de abril de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS /8 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-$E PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Mário Mai~--:- Euni
ce Michi\es - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz -Gaivão Modesto --Odacir Soares 
- Aloysio Chaves - Gabriel H~rmes-::- Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa- Américo de Souza --Alberto Sil-
va- Helv1dio Nunes- João Lobo- César Cãls_.
Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal 
Jurema - Cid Sampaío - N_iv_aldo Machado - Guiw 
Iherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista- Passos Pôrto- L_omanto JúniOr":;_ 
Luiz Viana - José; lgnâcio Ferreíra:- Nelson Carneiro 
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos 
- Fernando Henrique Cardoso- Henrique Santillo-
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
Roberto CampoS - Marcelo Miranda - Roberto Wy
pych - Enéas Faria - Jalson _BarretQ -:- Jorge Bor
nhausen- Lenoir Vurgas- Carlos Chiarei! i- Alcides 
Saldanha - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimentode54_Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, deelar_o aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

-EXTRAORDINÁRIA

Presid~ncia do Sr. José Fragelli 

.. Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
~ ]9-S~cretário. 

. -~ lido_ õ- SegUinte. 

REQUERIMENTO N• 63, DE 1985 

Requeremos urgência nos termos do_art. 371, alínea b, 
Oo Regimento Interno, para a Emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n\' 30, de 1985. 

- --Sãla -das Sessões, 8 de abril de 1985.- Fábio Lucena, 
c_omo Líder do PMDB - Virg.1io Távora, corno Líder 
do PDS. 

6 SR. PRESIDENTE (Ji>sé Fragelli) - O requeri
mento lido serâ votado após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 375, 11, do Regimento Interno. 

O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra pela ordem, Sr. 
_Presidente. ' -- --

o- SR. PRESIDENTE (Jos.é Fragelli) - Co_ncedo a 
~ã_lavra ao· nobre senador Itamar Franco, pela orderri·. 

O SR- ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela o~r
dcm. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Conforme despacho da Presidência, tomei conheci
mento de qué a Coinissào do Dist~~to FC:deral se reu_iliu 

hoje -à t8rde - não sei se estou rhe adiantando, se estiver 
V. EX~ me perdoe- mas gostaria de s3ber se a referida
C:OniiSsão já fez alguma comunicação Oficial a V. EX• 
sobre o caso __ do Governador do DisJrito Federal. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Não. Ainda 
não forfei(ã ne-nliumi COmun1Cação -à Presidência.- -

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Mauro Borges- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR- MAURO BORGES (PMDB - GO. Pela ()r:
dem. S:effi revisão do -Orad-or.) -Sr. Presidente: 

QUeria comunicar a V. Ex• que_ a Comissão do Distri
to Federal, deste Senado; acabou de reCeber a visita de 
cortesia do Ministro Ronaldo Costa Couto, que foi-in-
vestido na condição de Governador interino, responden
do peta -expediente do Governo de ·srãSilia. --~ 

Portanto, não havia cabimento para, após sua posse, 
fazer inquirições_a fim de informar ao Senado a nossa 
opinitio~ Nós o recebemos numa visita de cortesia, e não 
foi absolutamente tratada, de nenhuma forma, a questão 
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de inquiri-lO em assuntos que pudesse demonstrar sua 
competência, sua aptidão para o exercício do cargo do 
GoVerno-de Brasília. Foi apenas uma visita de cortesia 
ao Senado, através- de sua ComissãO-do Distrito Federal. 

Era o que eu tinha a dizer a V. Ex• e aos nobres Sena
dores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Permita V. Ex• com o devido respeito aos membros da 
Comissão do Distrito Federal. Essa deci.sã~ :- e ao que 
parece foi tomada por unanimidade, race à comUnicaÇão 
do nobre Senador Mauro Borges, a quem respeitamos e 
admiramos por seu espírito público - abre um prece
dente, no nosso entendimento, da maior gravidade. E a 
argumentação do Senador Murílo Badaró, hoje, foi cen
trada exatamente nisso. Isto ~surpreendentemente, pois 
a Constituição não prevê Governador--interino. O qUe se 
pre~é e está certo, a lei não diz, mas está claro, dentro da 
organização política-administrativa do País, dentro da 
organização estatal em que se reze a vida pública brasi
leira, não há cargo vago, o cargo deveria _e foí ocupado. 
O Senado da República teria de opinar sobre a escolha 
do Governador do Distdto Federal." A decisão da Co
missão do Distrito Federal é por demais lastimável e vai 
abrir um precedente da maior gravidade. Porque, ama
nhã, entenderá o Senhor Presidente da República que 
pode nomear, intdraffien(e, este ou aqüele cidadão fàce a 
vacância do cargo. - -

A argumentação centrada, hoje, pelo nobre Senador 
Murilo Badaró, da qual discordamos e também discor
dou com seu brilhante intelectual o nobre Senador Fábio 
Lucena, era exatamente para mostrar que o Senado da 
República deveria ouvir S. Ex• na Comissão do DísTrítO 
Federal, se quisesse poderia não ouVir. 

Recordo-me, Sr.- Presidente, de que esse projeto de re
solução é de nossa autoria, aprovado por unanimidade 
da Casa. Ninguêm compareCe à ComisSão do- OiStrito 
Federal por cortesia. Está escrito no prOjeto-de resolução 
aprovado pelo Senado da República~ "é obrigatória- a 
presença". Não há essa visita de cortesia, no caso. 

Sinceramente, a conside-rar a: decisã,o· d.i ComissãO do 
Distrito Federal, nada posso fazer. NãO SCi se V:Exf. Vai 
concordar. Quero cumprimentar o nosso Senador Muri
lo Badaró pela argumentação com a qual não concordei, 
mas vejo que S. Ex•, hoje, acaba de conquiStãr Uma vi
tória no_Senado da República, com argumentos que real
mente não correspondem à inteligência do Senador_Mu
rilo Badaró, cujo conhecimento jurídico aprendemOs -a 
admirar na nossa Minas Gerais. ~ umã dedsào sur
preendente. 

Veja V. Ex•, considerando a decisão da ComisSão do 
Distrito Federal, abriu-se um gravíssimo precedente no 
relacionamento do Senado com o Governo do-DiSti-itO 
Federal. 

O Sr. Mauro Borges - Permite V. Ext um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Mauro Borges -Concordo inteiralnente c.om o 
que V. Ex' diz, tanto assim qUe !lão o ín(jlifr"ímOs-POrque 
estamos diante de um fato_ consumado, de uma comuni
cação ao Senado. Apenas recebemos uma visita de corte
sia e cabe a este augusto PlenáriO resolver se aprecia uma 
comunicação. Não houve o pedido para se submeter o 
nome à apreciação do_Senado. Absolutamente! Houve o 
comunicado de uma solução de emergência. Resta saber 
se o Senado concorda ou não_ com essa solução_ de emer
gência; se acha ou não constitucional e pode recorrer 
contra isso: Mas quanto à Comissão, não: Rece:b_effios 
uma visita de cortesia e achamos que não se tratava de 
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fazer uma inquirição depois do Ministro Ronaldo Costa 
Couto ter tomado posse. Seria até ridículo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Mauro Bor
ges, o que se discutiu, hoje à tai"de foi a defesa do que i'lós 
da Bancada do PMDB e da Frente Liberal entendíamos 
diferente. O _Senhor Presidente da República designou 
alguém, e sua Ex.celência teria de designar. Já usei a ar
gumentação aqui, _não há vacância de cargo na organi
zação estatal brasileira e S. Ex' só poderia ser nomeado 
depois do Senado aprovar. 

O Sr. Mauro Borges- Concordo com V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, V. Ex•,agravidaM 
de. 

Sr Presidente, é importante cÍue o Senado da Repúbli
ca fique atento. Qualquer ato do Miriistro do Interior, 
que h_oje ocupa o cargo, poderâ ser contestado. Ainda 
ontem o Senador Josê lgnácio Ferreira, com sua ã.rgu
mentação Jurídica, nos mostrava isso. ~ importante sa
lientar, aqui ao Plenário do Senado, mais ainda ao se to-

~ m-ar por base a Lei n? 3.751, de 13 de abril de 1960, que 
qualquer cjdadão, hoje;. poderá recor_rer ao Poder Judi
ciário. Se o Procurador da República se baseia na Lei n9 
3.751 ê sinili de que essa lei não foi revogada. Aliás, já 
defendemos i~so há muitos anQ$, aqui nesta Casa e se 
essa lei não for r-evogada, atente o Senado Federal para 
Seu art. 69 onde diz que Rrasília deve ter uma represeD.
tãção politica por uma Câmara composta de vinte-verea
dores. 

CreiO, Sr. Presidente, que essa decisão da Comissão do 
Distrito Federal, se for acatada p·or V. Ex' e por este Pie· 
ilârio, vai Permitir;- iealmente, que qualquer de nós re
corra ao Poder Judiciário, para Brasília ter, então, sua 
rCpl'es-entação política. 

-o Sr. Helvídio Nunes- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito_ prazer, Se
nador Helvídio Nunes. 

·---O Sr. Helvfdlo Nunes --Eminente Senador Itamar 
Franco; fui convocado, Por volta das 16 horas, para 

~comparecer a uma reunião da Comissão do Distrito Fe
- dera!. E às 17 horas em ponto, na sala competente, 

ãguã.rdamos todos a chegada do Ministro Costa Couto, 
a quem ·não tinha a honra de conhecer pessoalmente, O 
Presidente da Comissão, Senador Mauro Borges, fez 
uma saudação rápida ao visitante e esclareceu, inclusive, 
Qiie--o-Miilistro CoSta Couto ali estãVa como Mlriisiro 
do Interior, Ministro dos ·Organismos· Regionais, 
pare~_e-me que esta ê a nova nomenclatura. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Ainda não fofaltáá.
da, pelO que sei continua conio" Míríistro do -Inte-rior, 
mas isto é o que menos importa neSte -inStante. 

O Sr. Helvídio Nunes- Em seguida o Ministro pro
nunciou ligeiras palavras, rápidas palavras,de saudação, 
e extemou alguns pontos de seu programa que me pare
ceram muito superiores a sua interinidade, porque fez re
ferência a saneamento básico, ao prôblema habitacional, 
ao desemprego. E esses são problemas que talvez não se 
resolvam em dezenas de anos, quanto mais em tríil.ia 
dias! Encerradas suas palavras, pedi ao Presidente da 
Comissão, Seilador Mau-rO Borges, que me permitisse 

- -também dizer alguma coísa, já--que desejava desincubir
me da participação naquela reunião, que me pareceu ser 

-da ComisSão do Distrito Federal em sua -plenitude e não 
apenas uma reunião para efeito de ouvir um discurso do 
Ministro e Governador do Distrito Federal. A minha in
tervenção inkial foi; "Sr, Ministro, com todo respeito, 
desejo saber de V. Ex• se aqui veio como Ministro, se 
aqui está como Governador do Distrito Fedúal, pois 
que acaba de tomar posse do cargo ou se aqui está carre· 
gando eSte duplo fardo?" Foi o suficiente pára faZer um-à " 
tempestade num copo d'agua! Cada um pediu a palavra 
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para fazer um discurso, discursos com palavras bonitas, 
claro, mas demorados, discursos de aproximadamente 
quinze minutos c-ada, quando a palavra era minha e eu 
havia feito uma pergunta ao Governador e Ministro que 
ali estava, procurando uma simples resposta na dupla 
condição, ou na condição de Ministro ou na condição de 
Governador do Distrito Federal. Bastava isso e minha 
curiosidade teria sido- satisfeita. Ouvi, claro que com 
muito encanto, dois discursos. Afinal de contas houve 
também a participaçãO; a interferência do Presidente. 
Depois de tudo e de ter, não apelado para os direitos hu
manos, mas de ter dito Que a NõVa República começava 
muito mal, porque impedia até de se fazer uma pergunta 
a um Ministro, ou a um Governador, numa Corriíssão 
dQ Distrito F~deral, da _qual sou componente. Depois 
diSsO;-o GovernadOr-e Ministro deu sua respoSta, que foi 
mais de elegias ao Presidente fancredo Neves, elogios 
dos quais compartilho amplamente, do que um esclareci
mento sobre aquilo que et,t desej<!_~a ficasse claro. Em re
sultado, o Presidente declarou encerrada a reunião e 
confesso que fiquei frustrado, porque, ao receber a men
sagem presidencial, o Presidente Josê Fragelli escreveu: 
"À publicação à Comissão do Distrito Federal. 84-85-
Josê Fragelli." No mais, me limitei a dizer ao Minisfrõ- e 
ao Governador: V. Ex' afirinou ter condições físicas e 
ma terias para exerc-er CUf!IUlativamente o Ministériõ e a 
governado ria do Distrito Federal. Mas, pergunto: V. Ex• 
foi designado para- baseado numa lefque, no meu en
tender, já não mais éxiSte- Cxercer, dufante trinta dias, 
o cargo de Governador do Distrito Federal; e se depois 
desses trinta dias, o Presidente Tancredo Neves não 
tiverMse Cabia do' a -saúdê, pela qual todos rezamos diaria
mente, o-qUe irá ãcontecer? Qual serâ a situaçãO d_o Dis
trito Federal? ComO flcã.rà: O DiStrito Federal? Ele" será 
novamente nomeado ou designado, um terceiro surgirá 
para ocupar a governàdoria do Distrito Federal, ou 
trata-se, no caso, nada mais, nada menos, do que aquilo 
que já afirmei na tarde de hoje neste plenário: unla fraU
de à lei? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Helv!dio Nu
nes, -veja V. Ex• que, com o maior respeito, com o maior 
carinho e, particularmente, pelos conhecimentos jurídi
cos âe v: Ex•, em relaÇão à- fraude da lei, não concorda
mos. Entendemos que o Senhor Presidente da República 
não poderia deixar um cargo vago. Volto a repetir: den
tro da organização estatal, tlentro da organização 
político-administrativil do.Pafs, não há como _o cargo fi
car vago; então, ele designou um_ Ministro; deveria ter 
designado O).ltra pessoa, mas reSolveu designar um Mi
nistro. A acumulação de cargo se iria reSolver quando-da 
nomeaçã() efelíva de_S. E"-'• o Sr. Ministro, IriaS veja, V. 
.Ex• t~d num ponto b~m. A perg~nia de V. Ex• foi mais 
do qUe lóliiCa, PoiS a pfeSCnçil na Comissão do Disfrito 
Federal - e isso é um projetO de reSoluçã"O, aproVado 
por unânimidade dentro do Senado --é obrigatória; a 
presença do candidato ao cargo dé Governador do Dis
trito Federal à Comissão é, portanto, obrigatória. Ele 
não está lã por prazer, não está lá para fazer visita de 
cortesia, é um3 Obrigatoriedade. - - -

O Senado aprovou esse projeto de resolução; ninguém 
vai lã por cortesia-.- Pode até ir, mas não era o caso. 

O Presidente do Senado deSpachou à Comissão_ do 
Distrito Federal para examinar os termos da mensagem 
do Senhor Presidente da República. 

V. Ex• toca num ponto importante, que já analisei 
aQui e o tenho debatido, ao contrário-do que pensa V. 
Ext El{sempre entendi que_ a Lei n9 3.751, de 1_3 de a~!il 
d~ 1960, a chamada lei Santiago Dantas rege os destino5 
do Distritõ Federal. Não éramos ainda parlamentar na 
época, mas observava-se que ~lguns parlamentares gos
tariam de ter uma emenda à Constituição, lnas o ilustre 
parlamentar mineiro, de grande inteligência, demons
troU Que poderia ser umã lei ordinária e a Lei n9 3.í'5l 
passou a reger os destinos do Distrito Federal. O que 
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percute no meu en:teridimento, se essa lei é invocada ho
je, para dar um carãter interino, que não existe na Cons~ 
tituição, não há a intei'inldade do Governador do Oistri
to Federal, ninguém me disse que isto existe. Se se irivõca 
a Lei n'i' 3.751, digO a V. Ex• que o Distrito Federal pode
rá ter a partir de amanhã, desde que se recorra ao J udi
ciãrio, uma Câmara de Vereadores que nós desejamos, 
porque'defendemos a representação na Capital Federal; 
queremos que o Governador seja eleito; queremos ter 
uma assembléia legislativa, câmara de vereadores, Depu
tados e Senadores. Mas já podemos ter, se o Judiciário 
entender que essa lei está em vigor, de acordo com seu 
art. 69, vinte vereadores aqui para Brasflia. 

O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eu gostaria de deixar bem 
claro, porque tanto na sessão da tarde, como na sessão 
da Comíssão do Distrito Federal, fiz referência à revow 
gação-da Lei n~' 3.751, de 13 de abril de 1960, que aqUi te-
nho em mãos. A referida lei não estã totalmente revogaw 
da, mas está, sem sombra de dúvida, parcialmente revow 
gada. V, Ex•, há pouco, fez referência aO c3.pítulo 21' do 
Poder Legislativo, sessãO primeira da Câmara do Distiiw 
to Federal, art. 69. Trat_aw_s_e da Câmara do Distrito Fedew 
ral. O Poder Legislativo será exercido pela Câmara do 
Distrito Federal, composta de vinte vereadores. Quer diw 
zer, essa disposição não estâ absolutamente em vigor e 
muitos de seus dispositivos não estão em vigor, princiw 
palmente alguns porque foram derrogados pela Constiw 
tuição. A Constituição, no art. 42, estabelece que o Senaw 
do serã previamente oUvido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Verdade, previamente 
ouvido. 

O Sr. Helvfdio Nunes - Isso é o que diz a Constiw 
tuição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente, no art. 42. 

O Sr. Helvídio Nunes- Pois bem, baseado em que a 
Constituição de 1946 falava em prefeito ... 

O SR. ITAMAR FRANCO-:_:: Aliás, a Lei n" 3.751 
fala em prefeito e V. Ex• sabe disso. 

O Sr. Helvídio Nunes- Então se pretende, através de 
uma simples manobra redacional, substituir prefeito por 
governador, como se pudesse fazer tal coisa com a Lei 
Maior do País, a Constituição. Não- se pode fazer eSta al
teração. Não se pode praticar esta mudança através de 
uma emenda constitucional. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Aí V. Ex• toca_ na mi
nha argumentação, porque entendo que não pode haver 
um governador interino. O GoVernador tem ci~ ser apro~ 
vado pelo Senado da República. h isso que quero dizer a 
V. Ex• torna-se muito maíS grãve, nobre Senador_Helví~ 
dio Nunes, e V. Ex• sabe tão bem quanto eu, quando se 
estabeleceu que o Senado tem autonomja em rel,ação a 
determinadas ações no Distrito Federal. Não são em to
das. Veja, por exemplo, se estivéssemos aqui exãminari
do o estatuto do detento, seria o Senado da República? 

Vou dar um exemplo que V. Ex• há de ser recordar. Sr. 
Presidente, esse exemplo é flagrante e mostra ser preciso 
que o Congresso Nacional esteja atento. Nobre Senador 
Helvídio Nunes, em-1979, foi envolvida uma mensagem 
ao Senado ou ao C_o_IlgreSso, qtiãndo se determinou uma 
destinação para um terreno para as Nações Unidas'? 
Quem examinou sobre esse terreno que seria às Nações 
Unidas? O Senado da República? Não. Teve de se_t 9 sis
tema bicameral, Câri"lara e Senado, ou seja, o Congresso, 
por enquanto, o Congresso Nacional substitui a inexis-
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tência da representação politica em Brasflia, e o Senado 
da República, evidentemente, tem suas prerrogativas 
constitucionais. 

Sr. Presidente, quero dizer, que, no meu entendimen
to, abriu-se ... 

O Sr. Aloysio Chaves - Permite V, Ex• um aparte? 

O_SR.lTAMAR FRANCO- Com muito_ prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves - Não participei da reunião à 
tarde. Cheguei a Brasília há alguns momentos atrás, mas 
no de_bate realizado até agora, e a leitura simples do tex~ 
to da Le_i n~' 3.751 de 1960" convence-me de- que V. Ex• 
tem inteira razão. Eu não considero a lei totalmente re
vogada. Bla- tem dispositivos que jã estão revogados, 
como nos disse o nobre Senador Helvídio Nunes. Mas a 
própria Lei 3.751 não pode, absolutament-e, servir de suw 
porte legal para o ato praticado como foi invocado. A lei 
distingue duas hipóteses. Uma, é o impedimento que se,.. 
-rã-nO máximo de até 30 dias. Nessa hipótese, a substi
tuição Tarwse-ã pela pessoa do SecretãriO do GoVernO âe
signado para esse fim. Se o impedimento for superior a 
JO-dias, far~se-á a nomeação. A nomeação, conforme a 
própria lei estabelece, será feita -depois que o Senado da 
República houver dado assentimento ao nome proposto 
pela COnstituição. E a ConstituíÇão repete isso no a(t. 

-42, quarido diz que é prévia a autorização. Então no caso 
hã a vacância do cargo, o cargo está vago, não hã impe
dimento do Governador. O Governador pediu exone
ração e o Presidente da República a concedeu a pedido. 
O ato foi Publicado no Diário Oficial da União. Logo, 
estã vago o cargo de Governador do Distrito Federal. 
Em conseqüência, ninguém pode ser nomeado em substi
tuição, porque não há impedimento. Terã o Presidente 
da República de propor ao Senado o nome e, depois do 
pronunciamento do Senado, se favorável, fazer a no~ 
meação. Portanto, entendo que não se cumpriu nem a 
própria lei nem a Constituição. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, nobre Líder 
Aloysio Chaves, aí há uma discordância que posso colo
car para V. Ex~', com o maior respeito. Vamos partir do 
absurdO de que nós estivéssemos no recesso do-Congres
so Nacional e lamentavelmente o Governador tivesse fa
lecido, ou fugido, ou desaparecido. q cargo ficaria vago? 

--Não poderia ficar vago. 

O Sr. Alexandre Costa- O Congresso Nacional seria 
convocado, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Evidentemente, diz o 
Sr. Sellador Alexandre Co_sta co_m muita rª~ão,_o Con
gresso Nacional seria convocado, Não seri_a apenas o Se
nado. Por incrível que pareça, deveria se convocar o 
Congresso, apenas para que o Senado se reunisse e tow 
tnãsse conhecimento, pa_ra a nomeação do Governador. 
Isso, evidentemente, levaria um dia, dois dias, três dias, 
12 horas. De qualquer forma, o-Cargo não poderia ficar 
vago, 

Então, volto a insistir, na organização polítiCa e admi
nistrativa de nosso País. V. Ex• é também um jurista, e 
sabe que não pode haver vacância de cargo. A Constí
tuição é muito clara, quando estabelece o processo ... 

O Sr._Aioysio Chaves- Vacância há ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não há cargo vago. 

O Sr. Aloysio Chaves - ... não pode haver acefalia. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Acefalia, eu digo carg('l 
vago na minha linguagem. V, Ex• jã diz na sua lingua
gem. 

O Sr. Aloysio Chaves - O Governo não pode ficar 
acéfalo, ê preciso que alguém responda por ele. 
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O SR. ITAMAR FRANCO - É questão de semântica. 
Enten~emos que o cargo não pode ficar sem alguém res
pondendo por ele. V. Ex• hã de entender, não é verdade? 
V. Ex• concorda que deve haver alguém respondendo 
pelo cargo? 

O _Sr._~loysio Chaves - Perfeitamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então foi o que se deu. 
O Senhor Presidente da República, no meu entender, 
agiu corretamente. 

O Sr. Aloysio Chaves - Mas, Sr. Senador Itamar 
Franco, o Congresso não está em recesso. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente. Mas o 
Congresso ... 

O Sr. Al~ysio Chaves - O Congresso estã em pleno 
funcionamento. 

-O S-R. ITAMAR FRANCO- Veja, nobre Senador, o 
docunltinio-Que o Senado da República recebeu tem data 
do dia 3: Aqui-não se trabalhou quinta, nem sexta, nem 
sábado, nem domingo. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Itamar Fran
co, não-posSo citar a V. Ex', no momento, de memória, 
mas recordo-ine- de" quC, à éPOca do Presidente Castello 
Branco, foi sancionada uma lei estabelecendo que, em se 
tratando de cargo em comissão este deveria ser provido 
dentro de 30 dias, no serviço público; e o titular do car
go~ mesmo solicitando exoneração, deveria aguardar no 
cargo a designação de seu substituto. 

O SR. __ _I_TAMAR FRANCO --Sim, mas o ex
Governador do Distrito Federal não quis permanecer no 
cargo. 

O Sr. Aloysio Chaves - Não quis permanecer. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E o Presidente da Re
pública "tstava sobrecarregado de problemas de ordem 
social... 

0- Si'~ Aloysio_ Chaves - EntãO ele passada a um Se-
cretário de Estado. - -

O SR. ITAMAR FRANCO- Não! Veja, V. Ex•, o 
que diz a Lei n~' 3.751. 

O Sr. Aloysio Chaves- Ele ao encaminhar sua exone
ração, passaria o cargo ao Sicietãrio de Estado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Baseado em quê? 

O Sr. Aloysio Chaves - Baseado na lei. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas em qual lei? V. Ex• 
disse que não considera em vigor a Lei n'~ 3.751'? 

O Sr. Aloysio Chues - Não! Eu não declarei isso. Ela 
está em vigor, embora alguns dispositiVos dela estejam 
alterados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex'achaqueelaestã 
em vigor. --ªe o Governador do Distrito Federal, numa 
das coridições que ele cÕlocou disse: eu vou sair~ vou iTI.e 
exonerar e todo o meu secretariado serâ exonerado tamw 
bêm. 

O Sr. Aloysio Chaves - Nós estamos divergindo no 
acessório, mas o priricipai... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sim, no principal... 

O Sr. Ái~ysio-Chaves - ... nós não estamos divergii1-
_do,_estamos de acordo. 
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O SR. ITAMAR FRANCO - h exatamente. 

O ~r. Aloysio Chaves - Então, a nomeação interina 
em substitt.iii;;;ão não existe, não poderia ser feità. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não pode ser feita. Por 
isso, Senador Mauro Borges, com o respeito de compa
nheiro e a admiração por V. Ex.' gostaria de solicitar a V. 
Ex' que convoque, formalmente, a Comissão-do Distrito 
Federal. V. Ex• é o Presidente da Comissão e, como tal, 
face ao ofício do Sr. Presidente do Senado, encaminhan
do o ofício ao Senhor Presidente da República, S._ Ex• 
pode convocar a Comissão do.Dhtrito Federal em carã.
ter extraordinário e; obiigatoriamente-,- ouvir ou não o 
Ministro de Estado. Por deferência POde atê não sofrer 
debate, mas S. Ex• tem de estar presente, obrigatoria
mente. V. Ex• tem autonomia, tem o respeito da Casa, 
para assim proceder. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- 1:: uma honra Senador, 
ouvir V. Ex• 

O Sr;Mu"rilo Badaró- Senador Itamar Franco, pode 
parecer a pessoas inadvertidas que estamos, nós da Opo
sição, com excessivo apego ao formalismo- JUrídico, 
sobretudo numa hora em que, todos reconhecemos, pas
sa a Nação por grandes dificuldades. Exatamente porque 
a Nação passa por grandes dificuldades, nós do Partido 
Democrático Social entendemos que a estrutura mais 
forte e mais poderosa para dar lastro e sustentação à so
ciedade brasileira, nesse momento, é exatamente a Cons
tituição Federal. E se nós, sem uma palavra qualquer de 
protesto, sem uma palavra de reclamação, sem colocar 
publicamente nossos reparos a qualquer ato, a qualquer 
atitude que possa significar uma violação a esta estrutura 
que é a Constituição, a nós-rios pai'éceria eX:tremame'nte· 
arriscado, numa hora tão difícil como· esta. Não hâ ne
nhum apego ao formalismo jurídico, ainda que, em cer
tos casos, há solenidades que são substanciais aos atas 
jurídicos para eles terem validade, e produzam efeitos no 
tempo e no espaço, tal é a espécie que estamoS aqui dis
cutindo. Este apego à norma constitucional está muito 
ajustada e conforme aos in_teiCsseS do País, como um to
do, do que um mero episódio, que pode ser substituído 
por mecanismos que a própria lei prevê. Esse era o apar
te que queria dar a V. Ex•, para esclarecer e deixar de 
uma forma muito nítida a Posição do nosso pai-tido nes
se episódio pela nomeação do Governo do Distrito Fe
deral. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Folgo ouvir V. Ex• 
como Líder, neste instante, dizer que devemos assentar 
nossas bases sobre a Constituição que está at Ela é uma 
Constituição que está em vigor e deve s_er respeitada. E · 
sabe por que, Senador Murilo Badaró? Porque houve 
um determinado instante nesse País em que V. Ex~s eram 
governo e nós éramos Oposição e se feriu frontalmente a 
,Constituição, quando_ se prorrogou os mandatos dos 
Prefeitos e Vereadores. A Constituição foi violada de 
uma maneira ultrajarite e com o apoio do governo de en
tão. Sei que O Lfder Murilo Bãdaró não-defeitdia quandO-
Deputado a prorrogação de mandatos, porque acampa~ 
nho a vida de V_ Ex• Com muito respeito, fotgo h_oje e 
aplaudo que o Lfder da OposiÇão reàlmente queira as
sentar as bases de sua Liderança sobre a Constituição da 
República. E nós então que somos do Governo hoje, te-. 
mos de assentar também na ConstituiÇãci, põrque ê: 6Sfá 
Constituição que, mal ou ben1~ nos gS.rante rioS rUOffien
tos mais difíceis, e-tem garariticfo ó--trãüffia que a Nação 
tem passado. Por isso volto a apelar a V. -Ex•, Senãdor 
Mauro Borges, para que não permita que se crie essa fi
gura inexistente na Constituição, que é a figuriCdo 'Go-
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vernadOr _interino. O Senado da República não pode 
abrir ~ão de s':las_ prerrogativas constitucionai~,· 

O Sr. Mauro Borge~- Permite-me V. ~x~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
Ilobre Senador Mauro Borges._ 

O Sr. Mauro Borges - Após o discurso de V. Ex~ cu 
Iria fazer à Casa uma breve comunicação. Entretanto, V. 
Ex• repete novamente o apelo, por isso devo então me 
antecipar e desde já declaro aquilo que iria falar poste
riormente. Devo dizer, quando estávamos para receber o 
Senhor Ministro Ronaldo Costa Couto, que era exclusi
vamente para uma visita de COrtesia. -Entretanto, eu não 
havia recebido ainda a coffiunicação do Sr. Presidente do 
Senado, enviando a mim o processo relativo à comuni
cação do Senhor Presidente da República, da desig
nação, em caráter interino, dO' Sr. Ministro, para respon
der pelo Goyerno do Distrito Federal. Portanto, não 
houve um tratamento adequado a um candidato, que se
ria, digamos assim, convocado e sabatinado pela Comis
são do DistritO Federal, para encaminhar seu parecer ao 
Plenário do Senado Federal. Não houve isso. Não houve 
porque eu ainda não tinha recebido a mensagem do Se
nhof Presidente_ Mas, agora, verifico que s·. Ex• já rece-
beu. Não fínha me chegado às mãos ainda. Mas chegou, 
éjâ cOnvoquei uma reunião para amanhã, às 10 horas da 
manhã. Vou designar o Relator, para examinar a mensa
gem e dar o pare_c_er. Digo a V. Ex• Que e'rri nenhüm mo-

-- mentQ contribuirei, por menor que seja, para a dimi
nuição das prerrogativas do Senado da República: Agi
xei_ com_ toda, a _lisura e resguardando sempre o nome do 
SenadO~ NUm caso normal, não excepcional como esse, 
quando fosse enviado ao Senado um nome, que não foi o 
caso,_o Presidente comunicou ao Senado, não submeteu 
nenhum nome à apreciação do Senado, quando vier um 
encaminh?mcnto normal, jamais deixaremos de conVo
Cãf o indlcaao para o exame dos seus conhecimentos, da 
sua capacidade de governar o Distrito Federal. Isso ficou 
_r§'sãlY_ado, mesmo considerando o carâter de cortesia da 

--viSita -que foi feita. POrtanto, fiqUC V. Ex~ absolutamente 
tranqtlilo porque, de nossa parte, não haverâ a menor 

-_contribuição para- que as prerrogativas do Senado Fede
ral sejam diminuídas. 

O SR. ITAMAR-FRANCO- Jamais, Senador Mau
ro Borges, passou pela minha cabeça que V. Ex• não 
cumpriria democraticamente ~cu mandat9. V. _Ex' aqui, 
nesta Cas-a, representa o Estado de Goiãs, com a rilaioi 
lisura, com a maior dedicação. As palavras de V. Ex• me 
dão tranq UHidade. 

Sr. Presidente, posso encerrar, na expectativa de que 
realmente a Comissão do Distrito Federal Vai cumprir, 
nà'-Presidêncià do Senador-Mauro Borges, aquilo que de-
terni.ii'l-a não ·so o Regimento da Casa, mas a Própria 
Cõnst.ituiÇão Federal. 

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

~O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à 
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-_votação. em turno único, ·do Requerimento n'>' 
5_6, de 1985, de autOria do Senador Alexandre Cos
ta, soliciia.Rdo a trarlscrição, nos Aitais. do Senado, 
do editori81 do jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 31 de março de 1985, intitulado .. Armadilha 
para o Congresso". 

Erri votação o !-equerfo1ento. 
- --Oi-Srs. SemidofeS que O apro~am queiram pÚma:nf:

cú- Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a tra~scrição so-

t1citada. - · 
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(E a Seguinte a matéria czlja transcrição é solicita
da.) 

ARMADILHA PARA O CONGRESS(Y 

O Executivo saberá encontrar mil e um motivos ra
zoáveis- sci-sei-ão bem concebidos e bem fundados ê 

outra questão- para explicar à opinião pública estarre
cida a benemerência com que tratou Os responsãveis 
pelo estouro do Sul brasileiro. E mais esdrúxula se torna 
a decisão s_e se recordar que o governo anterior- apre
sentado como símbolo do mal e marcado pelas infil
trações da Coisa Nossa no aparelho de Estado--! se ha
via recusado a ceder às pressões do lobby gaú_cho-militar 
(da r~erva), o qual inclui atê o Governador Brizola. O 
Executivo saberá encontrar no arsenal de leis, decretos
leis, decretos, portarias, resoluções e instruçõeS hórtnati~ 
vas- no chamado entulho autoritário- aS baseS l"egaís 
para proceder como anunciou, írá fazer. Saberá, até, in
vocar o apoio que vem recebendo de setores empresa
riais, bancários e não bancários, que não se cansam de 
louvar o caráter democrâtico da decisão, pois a solução 
do problema foi deferida ao Congresso. 

·Invoque, o ExecutivO, o que quiser, e receba os apoios 
que souber arregimentar: para aqueles que não se c-on
formam em ver ã RepUblica tratada ao sabor dos inte
resses particulares, e que sabem que a economia de merw 
cada tem o risco como regra não escrita, a solução do 
caso Sul brasileiro marca o momento em que a Nova Re
pública, ausente seu chefe, demonstrou não· ter as con
diÇões Para resistir às presSõeS do lobby gaúcho, espe
cialmente quando ao apelo regionalista se associa o sen
timc~to paternalista para com os desempregados (s6 os 
dõ grupo) e a influência sutirdaquelas três divisões blin
dadas que os militares da reserva constituem na admi
nistração direta e indireta, espraiando-se já para--a dita 
inkiatiVa privada. 

Se o Executivo nã6 tCm condiçõeS de resistir, poderá o 
Legislativo fazê-lo? Não s6 pode, Como deve- poiS, na 
verdade, o Congresso está sendo atraído para uma ar
madilha, ou, se se preferir, estâ sendo gentilmente convi-

- dado a tirar as sardinhas do fogo' para que o gato possa 
comê-las. Dito de outra forma, estâ sendo chamado a 
·ser O responsàvel úniCo e dirf:tO pela estatização do 
Sulbrasileiro, pela inji:ção de mais de um trUhão de cru
ZeífoS d-o povo num mau negócio e pela consolidaçãO da 
imSgem negãtiva da Nova República. No antigo regime, 
sendo amigo do rei, tudo se conseguia em Brasflia. Será 
difefente, Iioje? · 

Parecem ser poucos os parlamentares que perceberam 
que o Congresso estâ sendo suavemente conduzido para 
o matadouro (a morte política e_ moral é mais penosa do 
que a ffsica, PorQue mais lenta), enquanto se tecem loas 
à '!lenta !idade de_mocrâ_tica d~_ quem articulou a trama. 
~ou'!~ um deputado do PMDB que ousou exclamar, 
provocando início de tumulto na Câmara Federal: "~ 
um escândalo]" Na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, 
dir-se-ia palavra correta: "Vergonha!" A vergonha está 
no fato de que o escândalo será enfiado goela abaixo do 
Congresso, que, nada tendo decidido em 20 anos, agora 
é chamado, sob o aplaudo do lobby gaúcho- que sabe 
mobilizar os estatizantes, os da reserva, os do Norte e do 
Nord~te que gostam de vive_f à s_ombra do Estado, pos
sivelmente até alguns membros arrependidos da coisa 
Nossa-, a aprovar um escândalo. Não somos nós que 
insistimos que a solução é, no mínimo, escandalosa. Que 
se faça a prova em contrário: se o Banco Central tivesse, 
no governo FigueiredO, autorizado as operações que se 
~fdíam no sul para evitar que outros comgrassetll. o 
SUlbrasileirO~ se o Ministro Ernane Õalvêas tivesse a~
quitetado essa operação hospitalar de emergência, qU:e 
diria a oposição? Não relacionaria o assunto eritre os 
n'úÍÜOs escâ!'dalos qcl-"r{ep~blica -;elha, para -os quais pe
diria o rigor implacável da lei? 
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Apesar da transparência dos fatos e argumentos, há 
quem no Congresso esteja satisfeito com o fato de mar
char para a armadilha- para o cutelo, melhor dizendo. 
Com que alegria e com que espontaneidade se elogia, na 
maioria, o espírito democrático_ do Executivo. Com. que 
doce constrangimento a minoria afirma ser contra, em 
princípio, devendo aprovar a medida, no entanto ... Com 
que temor, na maioria, hã os que manifestam nos cantos 
do Congresso sua desc_onformidade com a decisão, não 
falando alto para não desagradar a bancada gaúcha ... 1:. 
esse o Congresso da Nova República? 

Na verdade, a História deu ao Poder Legislativo a ca
pacidade de afirmar s_~a__independência diante do Execu
tivo, deixando claro que não trata de modos diferentes o 
credor do Sulbrasileiro e o do Brasilinvest. Se se insis.te 
cm dar tratamento diferenciado a assuntos_ que a rigor 
são capitulados nos _m_esmos artigos do Código Pena_!, 
diferenÇa essa decorrente do fato de os responsáveis se
rem distintos, um paulista e banqueiro, outro gaúcho e 
militar da reserva, pelo menos s~ deveria ter o tino polí
tico de pagar alguma coisa aos_ credores do Brasilinvest, 
atentar para os desempregos que cria sua liquidação ex
trajudicial; para os abalos que a _d~isão provocou no 
sistema financeiro, pãra ... para tantas ·coisas lembradas 
para aplacar a ira do lobby gaúcho. Q_Poder Legislativo 
pode corrigir essa impressão de que vale a pena ser ban
queiro mal sucedido, desde que gaúcho e militar da re
serva. Basta, simplesmente, mostrando ter independên
cia altiva diante do Executivo, rejeitar o projeto de lei 
que o vice-Preside_nte_$a,rn_e_y ~ai envia.r-lhe. 

O que está em jogo, convençam-se os deputados e se
nadores Uá que os ministros e o Vice-prCsidente nãO CUi
dam disso), são assuntos sérios demais para ser- resolvi
dos no clima triunfalista em que se d_ecidiu_ser democra
ta e transferir a batata quente para o Congresso. Será 
preciso enumerá-los? Vamos a eles: 

I. Há desemprego no BrasiL Criem-se empregos com 
esse trilhão de cruzeiros. No Sulbrasileiro, cada empre
go está valendo 25 milhões._ A quantia será melhor apli
cada em outra parte e gerará mais trabalho; 2. a estati
zação do Sulbrasileiro abre precedente perigoso. Quan
do defensores da livrejj1iÇfativa advogam a estatização 
de um banco, imagine--se o que os inimigos do sistema 
capitalista não farão para, ao fim de um ano, manter a 
intervenção. Será tarefa fácil revOgar o artigo da lei que 
eventualmente venha obrigar o Executivo a v_ender a 
empresa que saneou ·com dinheiro de todos nós, sem nos 
perguntar se estávamos de acordo com a medida; 3. a 
solução .. democrática·;--iransforma todos os envolvidos 
nos escân-dalos anteriore_s em vítimas da prepotência de 
algum tecnoburocrata ou do moralismo pequeno
burguês. Onde, perante o Direito, O mesmo ato-é-consi
derado crime-Ou não dependendo da pessoa que b prati
cou? Onde, na política brasileira, al_guém pOde esperar 
que a Senador Chiar-el!i veja reali:zadas suas esperanças 
de que no prazo de um ano se apurem as responsabilida
des de gaúchos e militares da reserva, como_ em um mês 
se está fazendo para outros? 

Há mais. Número 4. se o antigo regime se apoiou du
rante longos anos na oligarquia; se a oligarquia se forma 
(nasce, vive_ e não morr~) nas empresas estatais; se parte 
integrante da oligarquia, seu setor maís poderoso e dínâ
mico são os militares da reserva, por que estatizar o 
Sulbrasileiro, controlado pelo Montepio da Família Mi
litar? Para reforçar a oligarquia e seu setor dinâmico? 
Para amedrontar o l>ist~ma financeiro privado? _Para 
compensar situações dos bancos estatais dos Estados? 
Para aparentar boas maneiras diante do lobby gaúcho? 
Mas ainda há mais. Número 5. o Brasilinvest tem parti
cipação acíonária no SLilbrasileiro. Com a estatização a 
União vai coniprar por· cUSto zero as aÇões do BrasUin
vest no Sulbrasileiro. Em outras palavras, a estatização 
do Sulbrasileiro faz que a União se veja obrigada a pe-
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nhorar a União para liquidar o Brasilinvest. .. 6. sendo o 
Montepio da Famflia Militar um dos maiores acioni~tas 
do Sulbrasileíro, a União comprará por preço zero suas 
aç:ões, o que forçará a uma redução substancial do patri
mónio do Montepio, com as inevitáveiS c-õllseC(Uências 
decorrentes do fato de congregar ele também as divisões 
da ativa ... 

O Congresso pode eVitar que o Executivo Se compro
meta percorrendo ínvios caminhos. D"emOnStre indepen
dêllcia, não tenha receio de votar contra a bancada gaú
cha e restabeleça a ~oralidade pública no País. Ou, en
tão, vote lei dizendo que tudo aquilo que se fez em ma
téria de eScãridalos- financeiros no passado está perdoa
do e que os responsáveis pelos dolos cometidos têm seus 
crimes prescritos. Se não recusar a aprovação ao projeto 
de lei, o Congresso cairá na armadilha que lhe estão pre
parando no Executivo. Qw: autoridade moral terá, de
pois, para __ Q~caUza~ a Coisa Nossa e quejandos? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2: 

Matéria a ser declarada prejudicada 
Projeto de Lei do Senado lJ~' 19~, de )984! de au

toria do Senador Henrique Santillo, qUe- dá nova 
redação aos arts. J9, 2~>, 3~> 10, II, 13, 15 e 19, da Lei 
n9 6.341, de 5 de jul_ho de 1976, para permitir a or
ganização e o funcionamento do Mo_vj_m_ento Femi
nino nos partidos políticos. 

A Presidência, nos termos do art. 369, b, do Regimtm
to Interno, e conforme parecer da Comissão de Consti
tuição- e J u-siiça, declar.a piejudicado o Projeto de Lei do 
~ena do nl' 197, de 1984, uma vez ate_!ldída <l sua finalida~ 
cfe-Com a aprovação do Projeto de Lei do Senado n~' 33, 
de 1980; e-ncaminhado à Câmara dos Deputados, para 
revisão, em 28 de junho de 1980, e ainda em tramitação 
naquela Casa. 

(E o seguinte o projeto declarado prt?judicado.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 197, DE 1984 

"Dá nova redaçào aos arts. ]I', 29, 39, 10, 11, 13, 
15 e 19, da Lei n~' 6.341, de IS de julho de 1976, para 
permitir a organização e o funcionamento do Movi~ 
mento Feminino nos Partidos Políticos." 

O Con-greSso Nacional decreta: 
Art. 19 Os arts. J9, 2~>, 3~>, lO, 11, 13, 15 e 19, da Lei 

N9 6.341. de 5 de julho de 1976, passam a vigorar com as 
seguintes fedações: 

.. Art. J9 Os partidos políticos deverão organi
zar Movimentos Estudantil, Trabalhista e Fetnini
no, com direito a representação nos Diretórios Mu
nicipais, Regionais e Nacionais como órgãos de 
ação partidária. 

Art. 2~> Além de_ filiação partidária, será ne_ces
sário pãra ingresso nos Movimentos Trabalhista e 
Estudantil. 

Art. 3~> Caberá aos Movimentos Trabalhista, 
Estudantil e Feminino, através da ação partidáií:i, 
pugnar pela realização de seu_s ideais e objetivos. 

_Art. lO .. O mandatQ __ dps integrantes de. órgãos 
dos Movimentos Trabalhista, Estudantil e Femini
no terá duração i_gual ao dos membros dos Dire
tórios Partidários. 

Art. ll. As Comiss-õeS EXecutivas dos parti
dos providenciarão o registro nos Tribunais Regio
nais, das Diretorias Municipais e Regionais e, no 
Tribunal Superior Eleitoral, das Diietorias Nacio
nais dos Movimentos Trabalhista, Estudantil e FeM 
rnininl?. 

Art. 13. Para indicação dos candidatos, os 
Movimentos Trabalhista, Estudanti_l e Feminino 
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reunir-se-ão, em assemblé_ias gerais, observados os 
_requisitos do ar_t. 34 da Lei nl' 5.682, de 21 de j~lho 
"de 1971 (Lel Orgânicit.dos Partidos Políticos), até 

10 (dez) dias antes da correspondência Convenção 
partidária, podendo votar. 

Art._ 15. Os partidos políticos deverão promo
ver a adaptação de quaisquer órgãos de atuação 
trabalhista, estudantil e feminino existentes às nor
mas fixadas nesta Lei. 

Art. 19. Os Diretóriós Nacionais dos Partidos 
Políticos designarão uma Comissão Provisória Ti'ã

balhista, uma Comissão Provisória Estudantil e 
uma Comissão Provisória Feminina, cada uma 
composta de 9 (nove) membros, as quais terão, 
também, a atribuição de constituir Comissões Pro-

--visórias Regionais incumbidas de organizar os res~ 
- pectivos movimentos nos Estados e Territórios." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârkl. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, passa-se à apre
ciação do Requerimento n~' 63/85, lido no Expediente, 
de urgência para Emenda da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n9 30, de 1985. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-permâne

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovã.do. 

- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria. 

Discussão, em turno único, da Emenda da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n9 30, de 1985 (n' 
5.179/85, naquela Casa), de iniciativa do_ Senad_or 
Jutahy Magalhães, que faculta às comissões execu-

- tivas nacionais dos partidos políticos decidir sobre 
a realização de convenções, e dá_ outras providên
cias. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça,) 

Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Comissão de ·constituição e Justiça. 

O SR. N1V ALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Retorna ao Senado Federal, procedente da Câni.ara 
dos DePutados, o projeto apresentado pelo eri1inente Se
nador __ Jutahy Magalhães, que autoriza as Comissões ' 
Executivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir 

. sobre a- realização de Convenções. 

Na Casa revisora, o projeto foi aprovado pela ilustra
:-da Comissão de Constituição e Justiça, em parecer do 
êmiriente Relator Deputado Gorgônio Neto, acolhido o 
Substitutívo oferecido por aquele Órgão Técnico. 

Cumpre assinalar, que nesta Casa de origem, o proje
to ficará prejudicado, com- a aprovação de Substitutivo 
da douta Comissão de ConstituiÇão e Justiça, termos em 
que, foi remetido à Câmara dos Deputados. 

Nas marchas e contra-marchas dos mencionados 
substitutivos, resultou um texto que, basicamente, em 

-nada se difere do texto originaL Apenas foi dada nova 
redação que se amolda perfeitamente aos Parâmetros 
j_ur~d~~_::?_<?_f!S~t~ci()_nais jâ apreciados por esta Coinis
são. 

Ã vista do exposto, na esfera de competência regimen
tal desta Comissão, na qual se exaure, igualmente, o 
mé_rito, opinamos pela aprovação do projeto, nos ter
mos da substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputa-
dos. -· 

f: o parecer. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela consti
tucionalidade e juridic;idade da em~nda,_. 

Completada a instrução da matêria, passaMse à sua 
apreciação. 

Em discussão a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro encerraM 

da a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. _ 
A matéria vai à Comíisão-de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Uma vez que 

a proposição se enContra em :i"egime de urgência, desig
no o nobre Sr. Senador Virgílio Távora para proferir o 
parecer da Comissão de Redação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emi
tir pare-cer.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

A Comissão apresenta a- redação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 30, de 1985 (n9 5.179/85, na Câmãra 
dos Deputados), que faculta às Comissões Executivas 
NacionaiS dos Partidos Políticos __ decidir sobre a reaH
zação de convenções, e dá outras providências. 

Faculta às Comissões Executivas Nacionais dos 
Partidos Políticos decidir sobre a realização de con
venções, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 b facultado às CõffiissõeS Executivas Nacio

nais dos Partidos Políticos decidir sobre a realizaÇão de 
convenções para renovação de quaisquer dos seus Dire
tórios MunicipaiS, Regionais e Nacionais, bem como 
prorrogar, atê I (um) ano, os atuais mandatos de seus 
respectivos órgãos de direção, de ação e de cooperação. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando, para a sessão ordinái'ia de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 6, de 1981 (n9 237 /79,-na Casaáe Origem), que fixa 
em oito horas a jornada de trabalho dos vigias, tendo 

PARECER FAVORÃVEL. sob no 190, de 1981, da 
Comissão: 

- de Legislação Social. 

2 

Votação, em turno úniCo; do Requerimento n9{5,_de 
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(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 37/85, 
dos Seriadores Roberto Campos e José lgnâcio Ferreira, 
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de _198"5.) 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de 
1985, de_a,uto_ria dos Líderes Gastã_p MUller e Moacyr 

"Dllarte, requerendotno_s~ermos do art. 371, c, do Re_gi
mefl(O Int-erno, urgência para o Ofício Sf2, de 1985, do 
Governador do Estado -do Rio Grande do Norte, solici
tando autorização do Senado Federal para realizar ope
ração de crédito externo no valor de _cinqUenta milhões 
de dólares. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 58, de 
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e .Moacyr 
Duarte, solicitando, nos termos do art._37l, c, do Regi
menro Interno, urgência para o Ofício Sf8, de 1985, 
através do qual o Prefeito municipal de Anápolis (GO), 
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitu~ 
r-a-poSSa realizar operação di empréstimo externo nova
lor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos- mil 
dólares.) 
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Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes_ 
Quércia, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n' 184 e 185, de 1984, das Comis
sões: 

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

- de Legislação Social, favorável. 
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Vo-tação, em primeiro turno, d~ ·pioji:to de Lei do Se
nado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos di
rigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo 

PARECERES, sob nos 747 e 748, de 1981, das Comis
--::-'--:s-a-es;--

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
__ _e_jurididdade, com voto vencido, em separado, do Sena

dor Moacyr Dalla; e 
- de Educação e Cultura, favorâveL 
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Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice 
Michiles, que acrescenta parágrafo único ao _art. 373 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à em
pregada com prole o direito à jornada de trabalho redu
zida, com remuneração proporcional, tendo 

PARECERES, sob n9s 445 a 447, de 1984, das Comis
sões: 

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

- de Legislação Social, favorável; e 
--de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Kalume. 

1985 de autoria do Senador_ Humberto Lucena, solicí~ --votação, em priffieiro turno (apreciação preliminar 
tando a constituição de Comissão- Parlamentar de ln- da Constitucionalidade, nos termos -do Art. 296 do regi-
quérito destinada a investigar oS fatos qUi colOcaram·- --- mente interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, de 
em risco o controle acionário, pela União, da Compa- autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre 
nhia Vale do Rio Doce. __ áj:wsentadoria especial do músico, tendo 
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PARECERES, sob n~" 1.032 de 1980 c n"' 415, de 1984, 
da ComiSsão: 

-de Constituição e Justiça, I" Pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexame so
licitado em Plenário) - r:3_!ificando seu parecer anterior. 
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vOtáÇão, ,.em primeiro tUrno <aPreciação preliminar 
dã:-fui'idicidade, nos tefmõs do art. 296; do Regimento 
Int~ri1o), dQ- Proj~to de Lei ~o Senado n" 320, de 1980, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que revogã a Lei il9 
6.815, de 19 de agosto de 198_0, que define a situação 
jurídica dq_ estrangeiro no .Brªsil, cria o ConSelho Nado
na] de Imigração, e dá outras providências, tendo 

PÁR.EÇER sob _n9 1.144, de 1981, da .Cop1-i~Sãõ: 
- de Constifui~ào e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a .~essão às 19 horas e 18 min.utos.) _ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HELV!DIO NUNES NA SESSÃO DE 14-3-85, 
QUE SE REPUEfLICA POR HAVER SAlDO 
COM OMISSJO NO DCN (SEÇÃO 11) DE 15-3-
85: 

O SR. H-ELV[Ó[O-Ni.JNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)-:..__ Sr. Presiderlte, Srs. Senadores, no 
momento em que, a partir do Presidente da República, 
se ope"r<im profundas mudanças nos quadros governa
mentais do País, a par dos votos de profícuo desempe-
nho que formulo _aos que entram, desejo homenagear a 
um 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 
V ice-Presidência de Relações. Internacionais do Banco 
do Brasil. 

Ingressando em nosso principal estabelecimento de · 
crédito nos idos de 1942, iniciou sua carreira bancária 
em Floriano, no Piauí. 

Logo de início, destacou-se pela eficiente atuação no 
campo credíticio e financeiro, como ainda pela extraor
dinária facilidade no aprendizado de línguas, pendor que 
valeu o completo domínio dos idiomas espanhol, fran~ 
cês, inglês, italiano, alemão, russo, árabe e japonês. 

,_;J. ·~ 

Mais tarde, graças ao elevado conceito_ funcional, à ca
pacidade dt: trabalho demonstrada e aos conhecimentos 
especializados que revelou, Eduardo Neiva serviu como 
Gerente das filiais em Londres e Buenos Aires e chegou 
ao cobiçado 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 agências no 
exterior, do Japão a Austrál_ia, de Nassau a Hong Kong. 

Ao deixar a V ice-Presidência, as agências do exterior 
contribuíram com 11 parcela de CrS 447 bilhões do lucro 
líquido de Cr$ 1,8 trilhão apresentado pelo Banco do 
Brasil no exercício de 1984, resultado s~peravitário que 
representa um acréscimo de 368% em relação a 1983. 

Por tudo isso, quero em meu nome e em nome doEs
tado Piauí, 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 piauenses acompanhamos as suas vi
tórias e exaltamos o seu fecundo trabalhao. 

Era <J que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HELV!DJO NUNES EM SEU DISCURSO:) 

CURIUCULUM VITAE 

Nome: Eduardo de Castro Neiva _ 
Data e local do nascimento: 13 de outubro_de 1923, em 

Amarante, Piauí. 
Filiação: Raimundo Nonato Ne;i_va_e EmiU.ana Rosâlia 

de: Castro. 
Cargo atual: Vi~~-Presidente da carteira Inteqlacio

nal e Vice-Presidente do Conselho de Adrnínistracã? ~o_ 
Banco do Brasil S.A. 

Data da posse: 12~3-1979 
Outros cargos que exerce:- Vice-Presidente do Con

selho 'Diretor do Arab LatinafTierican _Bank .S.A. (AR
LABANK), com sede em Lima-Peru; _ _ _ 

- Díretor do Banque lnternationa\e pour L'Afdque 
Occidentale JBIAO), com sede em P_ari_s; 

- Dirctor-Substitufo do Euro-Latinamerican Bank 
Ltd. (EULABANK), com sede em Londres; 

- Diretor-Substituto do European Brazilian Bank 
Ltd. (eurobraz), com sede em Londres; 

- Presidente do Conselho de Administração do Brasi
lian American Merchant Bank (BAMB), com sede em 
Grand Cayman; 

- Presidente do Conselho Fisca_Ldo BanCo do Brasil 
A.G., Viena; 

-Membro Suplente do Conselho Curador da F_un
dação Centro de Estudos do Comércio Exterior. 
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Funções exerc;_idas no Banco do Brasil: I_ ngress'?u n~ 
Banco_ do Brasil S.A e!Jl_ 25 d~ _ _setembro de 1942, ten~o __ 
exercido, entre outros, os seguintes cargos: 

-Assessor Técnico da Carteira de Câmbio; 

-Subgerente da Agência do Banco do Brasil em 
- Buenos Aires; 
- Inspetor Gerai_ da IAGEX (Inspeto-ri3 -uerat de 

AgéncítfS do ExteriOr); -
- Ge"rente da Carteira de Câmbio; 
~ Oíretor Interino- da Carteira de Câmbio; 
-Gerente da Agência do Banco" do Brasil, em Lon-

dres; 

- Diretor da Carte_ira de Agências e PartiCipações In
ternacionais (CARIN). 

Funções exen;idas em outras entidades: Diretor da Cia. 
B~asilcira de Entrepostos e Comércio (COBEC), período 
1973/74; 

Membro da Diretoria da COBEC-Brazilian Trading! 
Warehousing Corpo. of the USA; da COBEC (UK), de 
Londres; da COBEC (BV), de Roteráã- e da COBEC 
GmbH, de Hamburgo, no periodo 1973J76; 

Diretor do Banco Latinoamericano de Exportaciones 
S.A (BLADEX), Panamá, no período de 13/4/78 a 

25/4/81. 
Participações: Participou de vári"ãs missões oficiais de 

interesse para o intercâmbio comercial do Brasit e de 
reu-niões do Fundo Monet<irio Internacional, como 
membro da delegação brasileira. 
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Co~decorações e Premiações: "Class ofOrdr of theSa-
crcd Trea~~re", do Japão; 

Comendador, na Ordem de Rio Branco; 
Comendador, na Ordem do Barão de Mauã; 
Comendador, na Ordem do Mérito da Saudade, do 

Município de Amarante (PI}. 

Comendador, na Ordem Estadual do Mérito Renas
cença, dO--Piauí; 

Oficial do Q~adro Suplementar da Ordem do Mérito -
Naval; 

Prêmio Tendência de Finanças 1982. 

ATA DA 63• SESSÃO, REALIZADA EM 15-5-84 
(Publicada no DCN (Se.;ão II} de 16-5-84) 

RETIF/CAÇÀO 

Na Justificação que acompanha o Projeto de Lei do 
Senado n"' 68/84, que altera o art. 38, caput, da Lei nl' 
4.595, de 3 I de dezembro de 1964, e dá outras providên~ 
cias, na p<igina 1229, 2f- coluna, 

Onde se lê: 

... outras situações. Embora tal acertiva constitua-se ... 

Leia_-;;e: 
... outras situações, Embora tal assertiva co_nstit_ua_-se .,. 
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ANO XL - N• .028 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 1985 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, José Fragelli, 

Presidente do Senado Federal,, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1985 

Determina que sejam snbmetidos à aprovação do Congresso Nacional todos os ajustes, atos e contratos 
complementares ao Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado entre aRe
pública Federativa do Brasil e a República Federal dà Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de 1975. 

Art. I• O art. I• do Decreto Legislativo n• 85, de 20 de outubro de 1975, que "aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
no Campo dos Usos Pacífi-cos da Energia Nuclear, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da A
lemanha, em Bonn, a 27 de junho de 1975", passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: ---

"Art: I• 

Parágrafo único. Todo aj'usie, protocolo, contrato ou ato de qualquer natureza que tenham por objeti
vo implementar ou darexecutoriedade às disposições do Acordo referido no caput deste artigo serão submetido-s à 
prévia apr'ovação do CongreSSo Nacional." - -

Art. 2-' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de abril de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 35• SESSÃO, EM 9DEABR1LDE 
1985 

I. I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado nY 5lj85,de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que díspõe sobre as 
professoras normalistas e seu engajamentO na edl.i
cação nacional. 

SUMÁRIO 

1.2.2- Discursos. do Expediente 

SENAD-OR JORGE){ÃLVME- Encaminhando 
à Mesa projeto de resolução que cria a .Coordenação 
de_Recursos Humanos e Patrimônio Cultural do Se· 
nado Federal. 

SENADOR NIVALDO MACHADO - Reali
zação do Governador Roberto Magalhães no setor 
educacional. Presença em Brasília de todos os Secre· 
1ârios _ cte EstUdo da E-ducação para encontro com o 

_Sr. Ministro da Educação. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como líder 
-Ato do SenhOr Presidente da República em exercí
cio,_de.s.ignando o Sr. Ronaldo Costa Couto para Go
vernador do Distrito Fedefal, enl caráter interino. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como 
Líder - Análise po!Hjca da nomeação do Governa
dor do Distrito Federal, pelo Senhor Presidente da 
República, 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Assunto 
tratado pelo seu antecesso[ na tribuna. 



0566 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 19S5 

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 Adiunto 

1.2..3- Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado nl' 52/85, de autoria 
do Sr. Senador_ Odacir Soares, que estende aos servi
dores públicos ciVIS, rriilitares e autárquicos não su
jeitos ao regime jurídico da CLT o direito à gratifi
cação de natal. 

-Projeto de Resolução n~' 5/BS, que cri\a Coor
denação de &~cursos Human_os e Patrimônio Cultu
ral do Senado Fed!!:r.ah _çl_iretamente s1,1bordinada ap 
Diretor-Geral e dispõe sobre a sua estrutura e atri
buições. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas ao Pr_ojeto de 
Resolução n9 4(85, lido anteriormente. 

1.2.5 - -Comunicaçã~ __ 

Da Bancada do Partido da Frente Liberal, referen
te a indicação do Sr. Américo de Souza, para integrar 
o quadro de Vice-_Uderes. 

1.2.6 - Requerimento 

N9 64(85, de autoria do Sr. Senador Milton 
Cabral, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena-_ 
do Federal, do artigo "Preservar a Constituição", 
publicado nesta data pelo jornal "O Estado de S.
Paulo". 

1.2. 7 - Apreciação de matéria 

Requerimento n9 52/85, lido na sessão anterior, de 
autoria do Sr._Senador Humbert.o Lucena e qutros 
Srs. Senadores, solicitapdo que entre os dias 27 e__31 
de maio vindouro seja realizada sess~o especial_ do 
Senado. destinada a c_omemorar o IV Centenário de 
Fundação do Estado da Paraíba. Aprovado. 

1.2.8- PQrecer encaminhado à Mesa 

1-3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 6/81 (n9 237 (79, -
na Casa de origem), que fixa em oito horas a jornada 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a ,esponsabilidade da Mesa do_ Senado Federc;al 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Seinestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cri 6."000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tirag~m: 2.200 exem-plares. 

de trabalho dos vigias. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

-Requerimento n9 15/85, de autoria do Sr. Sena
dor Humberto Lucena, soficitando a constituição de 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar os fatos que colocaram em risco- o controle 
acionário,-pela União, da Companhia Vale d_o_Rio 
Doce. Vota<;ào adiada por falta de .. quorum". 
·-_R:eciuerime'nto n' 57/85, de_autoria dos Srs,_"Se~ 

nadares Gastão Mi11ter, e Moacyr Duarte, so\icitan-
- do urgência para o Ofício n9 S/2/85, do Sr. Gover

nador do Estado do Rio Grande do Norte, em que 
solicita autorização do Senado Federal para realizar 
operação de crédito externo no valor Qe cinqUenta 
milhões de dólares. Votação adiada por falta de 
Hquorum". 

-Requerimento n~' 58(85, de autoria dos Srs. Se~ 
nadares Gastão Mi1llere Moacyr Duarte, solicitando 
urgéncia para o Ofício n9 S/8/85, através do qual o 
Prefeito Municipal de Anápolis- GO, Solicita auto
rização do Senado para que aquela prefeitura possa 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 3,500,oqci.OO. Votação adiada por falta de "quo
rum". 

- Projeto de Lei do Senado nl' 26/79, que acres
centa parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Votação adi~_:da por falta de "quo-
rum"h 

- Projeto de Lei do Sen_ado n<1 2/80, que dispõe 
- _ sabre a escola e a -nomeação dos dirigerites das Fun-

dações de Ensino Superior. Vota~ão adiada por falta 
de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 340/80, que acres
centa parágrafo único ao art. 373 da Consolidação 
das Leis de_ Trabalho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada_ de trabalho reduzida, com 
re~uneraçãO proporcional. Vota~ão adiâda por falta 
_de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n9 18/80, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico. Votação 
adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 320/80, que revoga 
a Lei ns> 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a 
situaçãO juridica do estrangeiro no Brasil, Cria o Con
selho Nacional de Imigração e dá outras providén
cias. Votação adiada por falta de "quo~um". 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MARTINS FILHO- Situação cala
mitosa do N ardeste em decorrência das inundações 
que se verificam ·naquela re'gião. 

SENADOR CESAR CALS- Projeto Nordeste, 
criado recentemente pelo Presidente José Sarney. 

SENADOR MARTINS FILHO- Discurso pro
riuncta:do por S. Ex• ao tomar posse na Presidência 
da ComisS_ão _de Agricultura do Senado. 

SENADOR JAISON BARRETO- Documento 
reivindicatório intitulado "'Carta de Florianópolis", 
como conclusão do "II Encontro Nacional de Presi~ 
dentes de Federações de Pescadores", realizado em 
Florianópolis no último mês de março. ~ 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa de 
a~uaçào mais incisiva do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socio-econômicos- DIEE
SE junto a setores do Governo, objetivando o forta
lecimento das ctasses_ trabalhadoras. 

. SENXDOR RAIMUNDO PARENTE- Preoc;;
pações de S. Ex• pela possível paralisação do Progra
ma de Transporte de Passageiros de Baixa Renda, 
tendo em vista o.s cortes anunciados nos gastos pdbli
cos. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS - Relevo 
dado ao ensino básico pelo Ministro da Educação, 
Sr. Marco MacieL 

1.3."2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIAD-OS EM SES
SOES ANTERIORES 

-Do Sr. Milton Cabral, proférido na sess:ijo 2-4-

85 
-Do Sr. Murilo Badaró, proferido na sessão de 

8-4-85 
-Do Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de 

8-4-85 
3- MESA D!RETORA 
4- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTI

DOS 
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Ata da 3511- Sessão em 9 de abril de 1985 
3~ Sessão Legislativa OrdináJia, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli, João -Lobo, Martins Filho e Mário Maia· 

,4S 14 HORAS E 30 MINUtOS. A?:HAM-SEPRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Partír da -escola-maternal, no pré-es.colar, nos cursos de 
]"'e 2'? grõlus, além do abandono da profissionalização de 
nível médio. 

Jorge Kalumc- Mário Maia - Fá_bio Lucena------=- O ensino médio, outrora denominado secundário, 
Odacir Soares - Aloysio CfiaVes - Hélio Gueiros- propedêutico, preparatórios-às profissões de nível inédio 
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- César e superior. caiu no abismo da insuficiência. Nem formã-
Cais - Virgílio Távora - Moacyr Duarte- Martins adequadamente humanista, nem forma técnicos, nem 
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha --- tecnólogos_, nem profissionais qualificados, com O domí-
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado nio completo de conhecimento em especialidades. 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto A única profissão de segundo grau, ainda formando 
- Jutahy MagalhileL- Lomanto Júnior- Luiz Viana brasileiros, que de fato ajuda a manter e sustentar a na-
- José lgnácio Ferreira- Nelso_n Caril.eiro-- Roberto cionaljdade, em nível médio, ê a Professora; Normalista:, 
Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfre- sempre denodada, embora com salários írrisó-rios, ouirãs 
do Campos- Fernando Henrique Cardoso- Benedito mitigundo empreguinhos, nos Estados e Municípios, em-
Ferreira- Mauro Borges- Gastão Mciller- José Fra- hora de salário mínimo, sem conseguir. Há muitas cente-
gelli- Marcelo Miranda- Rob!=rto Wypych -- ~néas nas de milhares de Professoras Normalistas nesses 4.132 
Faria - Lena ir Vargas- Carlos, Chiarelli - Alcides _!Vlunicípíos OrasifCirOs à esperil: de uma oportunidade de 
Saldanha - Octávio Cardo_so. emprego na sua profissão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 42 Srs._Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus inicianlos riõssos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei q-ue vai ser lido pelo sr-. J9. 

Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 51, DE 1985 

Dispõe sobre as Professoras Normalistas e seu en
ganjamento na educação nacional. 

O Congresso Nãdonal decreta: 
Art. [9 As Professoras Normalistas terão preferên

cia no recrutamento c _seleção nos programas de edu
cação especial, escola-maternal, pré-escolar, {9 e 29 

graus, ação especial nos programass de erradicação do 
analfabetismo no Pais, inclusive, e principalmente ria 
área rural. 

Art. 29 o Ministério da ccruc-a~ção cOord"eiiãrâ-0 Ie:.
vantamento da mão-de-obra ociosa, em recursos huma
nos, com formação profissiOnal de magistério, nos tradi
cionais cursos de nível de 29 griu~ i:iue vem qua1Hlcando 
a Professora Normalista. ---- ---- -- - -

Art. 39 O MiniStériO da EdUCação fiCa autOrizado a 
deligenciur, a --complementação srilarial das Professoras 
Normalistas, no âmbito da hierarquia do Estado, como 
do Município, para estabelecer e definir o Plano Nacio
nal de Erradicação do Analfabetismo, com a matrícula 
de toda a faixa etária de 8 a 14 anos, conforme preceito 
constitucional, a partir de I 986. 

Parágrafo único. O MinistériO da Educação coorde
nará medidas efetivas e racionais para a eliminação da 
evasão escolar até__ o 29 grau, com a dinamização de difu
são de bibliotecas didáticas, merenda escolar, ou refeição 
de nutrição etária e asSistência- dentâfia. -

Art. 49 Esta lei entra em vigor ná data de sua publi
cação. 

Art. 5Q Revogam-se as disposições_ em contrário. 

Justificação 

São constantemente proclamadas as estatísticas alar
mantes quanto as deftciências da educação nacional. 
Alega-se que o Governo da RepúbliCã. vC/n dando apoio 
apenas aos cursos superiores, concentrando grandes re
cursos nas Universidades, em detrimento do ensino a 

Sala das Sessões, 9 __ de abril de 1985.- Nelson Camei~ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Edu
Cãcão 7i CUltUra. r 

9 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que 
vem de ser lido será publicado e remetido às comissões 
competentes. 
- Há orudores inscritos. 

Concedo_a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KELUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seg-uinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs_Senadores: 

Encaminho à Mesa o projeto que cria a Coordenação 
d~ Recursos Humanos e Pa~rjmônio Cultural do Senado 
Federal, diretamente subordinada ao Diretor-Geral e 
dispõe sobre ~~~~-~_r_u_tura e atrib_uições. 

Antes de_ proceder'! sua leitura aqui no Plenário, Sr. 
Presidente, devo dizer a V. Ex• e à Casa que este projeto 
foi apre_sentado à ~nsideração da Mesa Dirçtora em 
~M_esmo sem perna, o projeto fugiu. Verberei o fato 

ano_ passado, e, por milagre, apareceu uma cópia. Tornei 
a reapresentar e, agora, no apagar das luzes, em de
zembro, novamente desapareceu da Casa. Espero que, 
desta vez, ap~esentado como projeto de resolução, seja 
ele apreciado e, dentre em breve, seja materializado. 

Sr. Presidente, está naJJ.Ora de nós, da Casa, tomar~ 
mos providê~cias ou- m~~IdaS -adequada contra esses fa~ 
tos que não -condizem Com a grandeza do Senado ou aa 
Câmaru, vamos dizer, do Congresso NacionaL 

A minha presença, agora, tem um sentido, também, de 
denúndã, Sr. Presidente, para que faias dessa natureza 
nã_q se ~epjtam mais n_o Senado Federal. 

Eis o meu projeto 1 Sr. Presidente: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

~ ~ ~ Cria a Coordenação de Recursos Humanos e Pa
tri~ônio Cultural do Senado Federal, diretamente su~ 
bordinada ao Diretor-Geral e dispõe sobre a sua es
trutura e atribuições. 

(Do _Sena_ dor Jorge Kaiume) 

O Senado Federal resolve: 
Art. [<.> Acrt!Scente-se ao parágrafo único do art. 84 

da Rt:~olur.;ào n~ 58, de _1972, o -segiifn-ie item:-

"VIIJ- Coordenação de Recursos Humanos e 
Patrimônio Cultural, supervisionada o.or um 

membro da Comissão Oiretora do Senado Fede
ral." 

Art. 2~-- Incluam-Se; na Subseção VII, da Seção VII, 
do Capítulo I[, depois do art. 209, renumerados os de
mais, as segUintes_ disPõsiçÕes: 

"Art. 210. Ã Coordenação de Recursos Hu
manos e Património Cultural compete: 

I - executar as atiVidades relativas ao recruta
mento e seleçào de pessoal: 

II- promover e orientar a formação, aper
feiçoamento, treinamento e especialização dos servi~ 
dores do Senado Federal; 

III- propor convênios relativos e treinamento, 
aperfeiçoamento- e -desenvolvimento do pessoal, 
com instituiÇõeS naélonais oU: estrangeiras; 

IV- propor e orientar a realização de viagens 
de especialização; 

V - promover _e desenvolver o potencial 
artístico-cultural dos funciOnários do Senado Fede~ 
ral e executar outras atividades afins. 

Parágrafo único. A Coordenação de Recursos 
Hun_:~anos e Pa trimônio Cultural tem a seguinte es
trutura: 

I - S_erviço Administrativo; 
II - Serviço de Pesquisa e Orientação; 
III -Serviço de Recrutamento, Seleção eTreina

mento; 
IV- Serviço de Planejamento de Cursos e Con

cursos; 
V-- Serviço de Publicações Artístico-Culturais; 
VI -_S_eryiço de Património Artístico-CUítural. 

Art. 211. Ao S6-rvíÇo- Admínistrativo compete 
elaborar e manter um cadastro de instrutores, pro· 
fessores, examinadores e demais elementos, estra
nhos ou não os Quadros do Senado Federal, desti
nados à execução de programas, cursos, concursos e 
demais atividades. artísticas e cultirais, correlatas 
aos Tiris a que se destina esta Coordenação, assim 
como desenvolver todas as funções administrativas 
de secretaria. 

_ Art. 212. Ao Serviço de Pesquisa e Oríentação 
compete: 1 - executar estudos, pesquisas e levanta
mentos necessãrios ~ planejamento e programação 
das atividades da Coordénaçào; II - orientar os 
servjçlores d_o Senado Federal, com vistas a sua par
ticipação em Convênios, cursos, seminários;- con· 
gressos, encontros e outras atividades afins. 

- -- ---Art:-_~-Ii_ Ao Serviço de,_"Recruiamento, Se
leçi:(o e Treinam.en.to coffipet~: I:__ recrutar, selecio
nar_e promover treinamentos destinados à especiali
Zf,lção, aperfeiçoamento, adaptação, readaptação e 
desenvolvimento dos servidores do Senado Federal; 
li - coordenar a açào de professores dos respecti
vos cursos; III- colaborar na proposição de convê
nios com outras entidades para fins de treinamento, 
assim como nas demais atividades atinentes a esta 
Coordenação; IV- zelar pela eficiência dos cursos 
ministrados, inclusive a utilização de recursos au
dio~·isuais. 

Arl. 214. Ao Serviço de Planejamento deCur
sos C Concursos- compete: I ....:.. elaborar instruções e 
p·rOgnimas de cursos e concUrsos, inclusive os- que 
digam respeito à progressão e ascensão funcionais; 
II -publicar editais, fiXando locais e datas de reali-

- iação, identificação e vista de provas; Ill -
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articular-se com órgãos competentes, a fim ~e que
não deixem de ser observadas, na elaboração das 
instruções de cursos e conc_u.rsos, as exigências regu..: 
lamentares, atinentes ao exercício de determinadas 
atividades profissionais; IV - estudar e sugerir a 
conveniência e oportunidade de prorrogação dos 
prazos de validade de cursos ou _concursos, em exe
cução ou a executar. 

Art. 215. Ao Serviço de Publicações Artís~k.P-::. 
Cufturais compete: I- definir os aspectos cultUrais 
do Senado Federal; II -proceder ao levantamento 
de dados históriCos e-culturais da casa; III- pro
por convênios com entidades afins; IV- promover 
reuniões, seminários, Confe~ênclã.S, debates, __ eXpo~ 
sições etc. sobr_e cultura de modo geral; V- progra
mar cursos e outras atividades rle caráter artístico
cultural, visando ao_ maior aproveitamento do po-:: 
tencial artística-culturaLdas Senhores Senadore.s e 
demais funcionârlos; VI -coordenar e promover 
lançamentos d_e o_bta_s_literárias e outraS __ ativ_idad~s _ 
afins; VII- propor a publicação de obras literárias 
que_ julgar de intereSse- do património artístico
cultural; VIII - propor a publicação periódica de 
todo o_açervo cultural.e artístiCQ do Sen_ado Fede
ral, assim como tudo_ que integre seu património, 
seja através de_ aquisição, troca ou doação; IX -
manter pennanete contato com os diversos órgãos 
de imprensa -jornal, revista·, 'rádio, televisão- e, 
em particular, com os específicos à matéria, ã'fíiri de 
qivulgar, não só as.ativ[dades culturais da Coor_d_e-_ 
nação, como se_tCpatrimónio históric"o-culturftl. 

Art. 216. Ao serviço· de Património Cultur!l.l 
compete: I - proceder ao tombamento de tudo 
Quanto diga respeito ao acerv-o histórico, cultural e 
artistíco do Senado_ Fed_eral, mantendo-o devida
mente organizado, a fim de informar de imediato a 
quem solicitar qUaisquer dados relativos a ele; II -
organizar e manter fichário- completo e atliãlizado 
sobre todo o materiaLque compuser ou que venha a 
ser incorporado ao património. históricO e artístico 
do Senado Federal; III- propot·a aquisição, venda 
ou troca de material que julgar conveniente ou inte
ressante ao acervo cultural; IV- pesquisar e cole
ta r material técnico-legislativo, histórico, artisficO e 
cultural que possa compor os elementos necesârios 
à organização de um_museu. histórico~cultural do 
Senado Federal. 

Art. 217. São criadas sete (7) retribuições aces
sórias, equivalentes ao símbolo FG-1, a serem con~ 
cedidas ao Coordenador e aos ChefeS, de Serviço; 
quatorze (14) equivalentes ao símbolo FG-:.41 para 
os Auxiliares; e sete (7) Gratificações de Contínüo. 

§ 19 O Coordenador serâ designado por Ato do 
Presidente do Senado Federal. 

§ 2~ -Os Chefes de Se-rviço, os Auxiliares e 
Contínuos serão_designados pelo Diretor-Geral, por 
indicação do Coordenador. 

Art. 218. Além das atribuições estabelecidas no 
presente Ato, compete ainda ao Coordenador a ela
bor~çào do anteproje"to de Resolução, visando à es
truturação da Secretaria de Recursos Humanos e 
Património Cultural do Senado Federal, a ser apre
sentado à Comissão Diretora, por intermédio do 
Diretor-Géral. 

Parágrafo único. No anteprojeto de Resolução 
citado no caput deste artigo ficará textualmente ex
presso que o Diretor da Secretaria de Recursos Hu
manos e Património Cultural não poderá permane
c_er neste cargo por período superior a quatro (4) 
anos. 

Art. 219. t: cria_do, tendo em vista a Resolução 
n9 1~6/80, na Subsecretaria de Pessoal, o Setor de 
Avaliação e Desemp-enho Funcionais para: I- exe
cutar as atividades relativas à Ascensão _Funcional, 
Progressões Especial, Horizontal e Vertical;_ II
realizar os estudos necessários à implantação siste-
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mática e periódica da avaliação do desempenho dos 
servidores do Senado Federal; III -propor medi
das que \'isem à permanente atualização, raciori.ali: 
zação e apuração dos Boletins de Avaliação; IV -
~anter quadros demonstrativos nominais ôo pes-

- soai em condições de _concorrer a ess~s institutos; V 
-encaminhar informaçÕe; ao Sistema de Processa-
mento de Dados, de acordo com os manuais de pro
cetlimento p_effinentes, e executar outras tarefas cor~ 
relatas. 

Ai't. 220. Ficam institufdas, nos -termos do art. 
509 do Regulamento AdministrativO do Senado Fe
deral, as retribuições acessórias, equivalentes aos 
Sfmbolos: 01 (hum) FG-2, a ser atríbuído ao-Chefe 
do Setor de Avaliação e Desempenhos Funcionais, e 
trêsl3)_ F0:4. destinados aos auxiliares daquele se
to r, co"mo co_ntraprestaçào financeira pelo desempe

-nho das tarefas que lhes sejam atribuídas. 

Art. 2s> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicaÇão. -

Justificação 

A criação de uma Coordenação de Recursos Huma
nos e Património Cultural, vinculada à Diretoria Geral 
do Senado Federal e supervisionada por um membro da 
Comissão Dir~tora, foi proposta por mim, me9iante Ato 
da Mesa, quando presidida pelo Senador_Jarbas_passari-

- nho: não vingando, no entanto, a lúcida iniciativa, taivez 
pela urgência de outros problemas a resolver. 
-_Ao renovar a proposta, sob- a -forma de projeto de re~ 
solução, pretendemos, com o apoio do plenário, dotar 
esta Casa do Congresso Nacional de um instrumento 
que lhe propicie, de maneira mais segura, não apenas o 
aproveitamento dos seus recursos humanos, mediante 
seleção de pessoal mais eficiente, senão também a guarda 
e enriquecimento do seu património histórico, cultural e 
artístico, acudindo, nesse particular, às vocações indivi
duais porventura demonstiadas~ 

Os Serviços de PesqUisa e Orientação, de Recrutamen
tO, Seieçào e A[>e'rfeiçoamento, de Planejamento de Cur
sos e Cõflcu~sos-, de Public?ções Artístico-Culturais e de 
Patrimônio Cultural darão condiÇões ao Senado Federal 
não apenas pára a melhoria do desempenho burocrático, 
mas pennftirão que esta Casa do Congr.esso Nacional se 
projete mais amplamente no panorama histórico, artísti
co -e-cultural do País, com real proveito para o seu corpo 
funcional e seus legisladores, podendo dispor de infor
mações e suprimentos à altura, tanto da tarefa legislati
va, como do seu aperfeiçoamento intelectual. 

o próPrio pessoal burOcrático existente, sem quãtque_r 
acréscimo, está em condiÇõeS de preencher as diversas 
coordenadorias, do que resultâ pouca ou nenhuma des
pesa com o funcionamento da nova Coordenação, 

Sala das sessões, 9 de abril de 1985, ~ Jo~ge Kalume. 

Era o projeto que queria apresentar, Sr. Presidente, na 
certeza de que meus pares acolherão com simpatia essa 
iniciativa de alta envergadura cultural. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Espero que 
agorn, quando V. Ex' faz parte da Bancada de Oposição, 
o projeto não venha a desaparecer, como acontec~u 
quando V. Ex~ fazia pprtejustamente do Partido que ti~ 
nha a Mesa do Senado. 

O SR. JORGE KALUME- A questão é que desapa
receu quando a situação de hoje era Oposição. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nival_do Ma,c_hado. (Pausa.) 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. ~residente, !?_eço a palavra 
pe!LJ ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem. 

O Sr. Fábio Lucena - Apenas para solicitar que V. 
Ex• faça cumprir o art. 180 do Regimento Interno, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidênci' 
vai suspender a sessão por lO minutos, aclonando as 
campainhas para a chamada dos Srs, Senadores·a ple
nário, por não haverem plenário o quorum mínimo de 11 
Srs. Senadores. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 14 horas e 46 minutM. a sessão érea:. 
beria às 14 horas e 52 iilinutos.) 

9_ $r .. Presfden~e (Martins Filho)'_:__ Está reaberta a 
sesSão. Hâ O.úme~o regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

Con.cedo a palavra ao nobre Senador Nivaido Macha
do. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre SenadÕr Humberto Lucena· como 
Líder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUJ;CIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (João Lôbo)- Concedo a pa-
13vra ao-noh-re Se:naclor Roberto Saturnino, como Uder 
do PDT. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o -seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não me incluo - o meu Partido não se inctuia- en
tre aqueles que devam fa:zer e que estejam fazendo papel 
de oposição. Por conseguinte, a alegação do .nobre Líder 
Humberto Lucena, quanto ao aparte do Líder MUrUo 
Badaró, nO ffieu caso não valeria. Meu Partido poderá 
vir a fazer oposição, eu mesmo poderei vir a fazê-lo, mas, 
por enquanto, ainda estamos nos colocando naquela si
tuação de independência e de isenção, precisamente para 
aplaudirmos os atas que julgarmos dignos de aplausos e 
criticarmos aqueles que julgarmos dignos de críticas. 

Este episódio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um dos 
que, a meu jufzo e a juízo do meu Partido, é merecedor 
de critica. Não vou entrar nos aspectos jurídicos, não é 
minha seara, não tenho c-ompetência para tanto. Respei
to os pontos de vista do eminente jurista Darcy Bersso
ne, Consultor-Geral da República, como respeito outros 
pontos de vista também de grandes juristas, levantados 
aqui na Casa, em comentáriOs pela imprensa, em sentido 
exatamente inverso. Por conseguinte, não quero entrar 
na análise dos aspectos jurídicos. Quero apreciar, isto 
sim, os aspectos políticos de uma questão que, juridica
mente, é, pelo menos, polémica. Não se pode, com segu
rança, invocar determinado parecer jurídico que seja ab
solutamente incontestãvel e irrefutável. Vale, por conse
guinte, e vale muito, neste instante, principalmente 
quandó Se preú:ride instalar uma Nova República, a 
análise, o exame da questão sob o ponto de vista políti
co. E sob o ponto de vista político, a mim me parece, o 
episódio foi grandemente, fortemente negativo. 

O Sr~ Benedito Ferreir!)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. RO_BERTO SATURNINO- Permita-me ape
na_s, i'lo'b-re Senador, que eu vá adinte- um -pOuco mais 
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com o meu raciocínio e, logo em seguida, terei o prazer 
de ouvir V. Ex• 

Sr. Presidente, o fato é que o Vice-Presidente da Re
pública nomeou, sem consultar O Sei1ado~ o- GovernadOr 
interino do DF, num quadro em que não se cara-cteriza
ria nenhuma razão para assim proceder sob o ponto de 
vista político: o Congresso Nacional não estava em 're
cesso,-estava em pleno funcionamento; não há nenhuma 
comoção sacudindo o DistritO- Federal e tampouco me 
parece que se caracterizaria a.-acefalia com aquela nitidez 
com que pretendeu caracterizar da tribuna o nobre Sena
dor Humberto Lucena. 

O Vice-Presidente da República podia perfeitamente 
ter feito a indicação ao Senado Federal e aguardar ci pro
nunciamento da Casa. Só não_o f~ me parece, porque 
partiu de um prejulgamento, prejulgamento este que foi 
invocado, inclusive, no pronunciamento do Lfder Hum
berto Lucena, e que atribuía ao Senado a possibilidade 
de adiar, de prolongar, de protelar, ou de d~morar na 
sua apreciação; QU-et diiei', um prejulgaffiento que atri
bui ao Senado a falta de sensibilidade, a falta de respon
sabilidade para, num momento delicado, demorar, pro
telar, fazer até obstrução e não apreciar dentro da urgên
cia urgentíssima, que o casO d6mandari~, umã mensa
gem do Vice-Presidente da República indicando o noVO 
Governador do Distrito Federal. Este prejulgamento ê, 
que determinou a decisão política de enfrentar esta polé
mica jurídica e fazer a nomeação p-or cima da COf11iUlta 
ao Senado. E me parece totalmente inadequada, não 
apropriada exatamente para o momento político que es
tamos vivendo, onde cada vez mais se quer reafirmar o 
respeito ao Poder Legislativo, o respeito às instituições 
democráticas, o respeito inclusive à própria ciasse políti
ca assim denominada. E como num instante desse se faz 
um prejulgamento sobre a falta de sensibilidade ou de 
responsabilidade do Senado para apreciar com urgência 
matéria desta natureza, e se faz essa nomeação polémica, 
sob o ponto de vlstajuridico, criando todo um problema 
que estâ diante de nós. 

Acho que nós Senadores, como disse muito bem o Se
nador Itamar Franco e o Seii-ador José lgnácio Ferreira, 
não podemos aceitar um prejUigamento da nossa falta de 
responsabilidade, da nossa falta de sensibilidade. Nós 
não podemos aceitar a atitude de omissão do senado pe
rante um problema que é grave e qpe, mais do que grave, 
é uma questão que define nimciS, que define procedimen
tos neste instante que vivemos eiS primeiros momentos 
daquilo que, esperamos todos, seja efetivamente _Unla
N ova República. 

Então, esta é a questão Política que tem que sef anali
sada, analisada sob esse ângulo que nós, Senadores, de
vemos tomar atenção. 

Compreendemos, eu pessoalmente compreendo per
feitamente as razões que determinaram essa atitude do 
Vice-Presidente em exercício, Sr. José Sarney. O Vice
Presidente em exercício é, por si mesmo, um interino, e 
nesta interinidade, que começa a me preocupar profun
damente diante dos problemas que vão se agravando por 
este País, nesta situação de interinidade a sua atitude é 
sempre de pouca segurança, esta que ê a verdade, verda
de que cumpre a nós enfrentar e compensar com o apoio 
político necessário. 

Mas, Sr. Presidente, o fato é "que estou cansado de ler e 
ouvir declarações de todos os Partidos políticos de que o 
Vice-Presidente deve assumir plenamente as suas 
funções, jâ que nãci é passivei, a nenhum de nós, prever o 
prazo de_ recuperação do Presidente TariCredo Neves. 
Mas a realidade é que a interinídade persiste e o Sr. José 
Sarney, Vice-Presidente----:-da Repúblida em exercício, não 
tem ainda a segurança necessária" para fazer as no
meações d~ segundo e terceiro escalõ~s e sequer para fa
zer a indicação do_Governador, por que não definitivo 
do Distrito Federal? Por que nomear um interino que vai 
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equiValer a quase ausência do Governo? Porque um inte
riiio e nenhum chefe de governo é quase a mesma coisa, 
numa situação de trinta dias. Que medidas profundas 
poderá tomar o governador interino, por trinta dias, 
diante- de um quadro como este que recebe, de tantos 
problemas acumulados no Distrito Federal? Que medi
das profuildas, que medidas adequadas ao enfretameflto 
desses problemas pode fazer um ministro que acumula o 
cargo de governador, n~ condição de interino, com pra
zo marcado de trinta dias? 

Sr.- Presidente, Srs. Senadores, coilvenhamos que isto 
não é possível persistir. Todos nós, o povo· inteiro, esta
mos acompanhando a evolução do estado de saúde do 
Presidente Tancredo Neves, numa torcida angustiante 
para que a sua recuperação se acelere, mas este mesmo 
povo compreenderá, a opinião pública do Brasil com
preenderá plenamente qualquer medida de afirmativa do 
Více-Presidente em exercício, no sentido de assumir ple
namente as suas funções, de fazer as nomeações de se
gundo, terceiro e quarto escalões, porque estes são os 
funcionários que realmente carregam-a ildrriinishação 
pública, que tocam os serviços da administração pública, 
e que estão paralisados nesta situação de interinidade 
que não pode continuar. Por que nomear um Governa-

-- dor interino, com prazo de trinta dias, para o Distrito 
Federal ao invés de assumir, plenamente, a responsabili
dade com o apoio dos Partidos que o sustentam politica
mente, e enviar logo o nome do governador definitiVO? E 
pensar que o Senado ia se valer da sua prerrogativa para 
postergar, para protelar, para obstruir até a votação, 
francamente é atribuir ao Senado, de uma forma precon
cebida, uma falta de responSabilidade, uma falta de sen
Sibilidade política que nós não podemos aceitar; temos, 
ao contrário, qd! repelir até com mUita Veemência. 

Por isSo é que acho, Sr. Presidente, que não havia ne
Cessidade de usar este instrumento da nomeação, juridi
camente polémico, passando por cima do Senado. Não 
havia motivo, o Senado _estava em plena função, não há 
um quadro de gravidade calamitosa, de comoção no Dis
trilo Federal. Só assim procedeu o Vice-Presidente em 
exercício: primeiro, peta sua insegurança, decorrente da 
sua interinidade, qué cabe a nós políticos eliminar, 
dando-lhe condições para poder exercer com plenos po
deres a Presidência; e, em segundo lugar, o prejulgamen
to sobre a atitude do Sendo, que nós não podemos, de 
forma alguma, aceitar. 

Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Benedito 
Eerreira. - - -

O Sr. Benedito Ferreira- Muito obrigado,- Senador 
Roberto Saturnino. Eu já estaVa receioso de que V. Ex• 
não me desse o aparte, empenhado que estava n~ _!_e~i_de 
pelo autoiitariSinó--do Líder do PMDB. Acho que esta 
doença parece que pegou, porque, veja V. I~.x' que no au
t~ri!a_rismo do antigo_ Governo, que O 1-e~lejo, que -a Or
questração da antiga Oposição, e hoje Baricad"a da Maio
ria, acusava de governo autoritário, de governo prepo~ 
tente; o Líder do PMDB não foi buscar socorro no Go
verno Ca:tello Branco para nomear Shigeaki Ueki para a 

-Comunidade Económica Européia. Poderia fazê-lo de 
acordo com os pareceristas, hoje, da Nova R~pública -
qUe tenho medo acabe resultando em. um novo Estado 
NovO, tal-é ·o autoritafísffio que já comeÇa a deSpontar 
- mas, de qualquer forma, veja V. Ex• que o exemplo, 
realmente, não é muito edificante ... 

O-SR. ROBERTO SATURNINO - Realmente, não 
é .. 

O_Sr. Benedito Ferreira --A-Revolução tão malhada 
pela Oposição como autoritária, como vio[enta, como 
arbitrária, que fechou o Congresso, que cassou manda
tos parlamentares, agora que estão no poder vão buscar 
em Castello Branco O exemplo. Foi -a justifica ti vã -e o 
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fundamento que encontraram, num período revolucio
nário de turbulência, porque, sem dúvida nenhuma, o 
Governo Castello Branco foí o governo que veio fazer a 
deiiOca, que veio pegar a terra bfuta, prepará-la, para 
que- os outros colhessem depois. Esta é a grande verdade 
histórica. Pois bem, esse governo que pegou a terra bruta 
- e na aração o arado faz estragos, sabe V. Ex•- foi 
exatamente nesse governo dos estragos, no governo da 
aração e da destaca, que o Governo da Nova República 
foi buscar justificativa para cometer essa arbitrariedade e 
essa injúria a'o- Senado Federal, que é grave. Além da 
queda, o coice, p-orque atrãs da violência ainda vem a in
júria qüC-o Senado seria capaz de postergar a nomeação. 
Vê V. Ex• como, realmente, nós corremos o risCo de na 
Nova República caminharmos para uma coisa tipo Esta
do Novo. De qualquer forma, meus cumprimentos a V. 
Ex• que inteligentemente faz a defesa do Governo que V. 
Ex~ colaborou _com seu voto para eleger, quando busca 
as razões da chamada interinidade, que nós sabemos que 
não se justifiCam. De qualquer forma, V. Ex• que é- um 

- -hoffiem de números, de formaçãO mãtem-átiCa, procede 
brilhantemente como se fosse um velho e experimentado 
homem do forum crímínat, porque conseguiu realmente 
arranjar uma desculpa que não foi verificada por outros 
correligioiláriOS~ não de V. Ex•, mas da Uderança do 
PMDB, bacharéis em Direito e com experiêncía; como 
eu disse, forense. Meus cumprimentos a V. Ex• 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador. De_todo o seu aparte extraio essa expres
são que V. Ex• Usou, _a meU_ ver, com muita oportunida
de, ao dizer que esse exemplo não é edificante. Não é edi
ficante para a imagem de uma Nova República que se 
pretende instalar. Tem toda.razão V. Ex" e cabe a nós, 
Senadores, procurar os meios de corrigir esse ato falho, 
que compreendo não é uma explicação que busquei no 
além, busquei aqui-na realidade, é a situação de interini
dade dQ próprio Presidente da República. a sua insegu
rança decorrente dessa situação, da doença do Presiden
te, tudo issO que nós temos que compreender, mas temos 
que colocar acima de todas essas eventualidades infeli
zes, a força das Instituições que a nós cabe defender, e a 
imagem do Senado, como sendo um corpo legislativo 
que não tem essa· falta de sensibilidade, ou essa falta de 
responsabilidade capaz de protelar uma decisão dessa 

natureza. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu só pediria a 
V. Ex• um momento, porque o nobre Senador Odacir 
Soares~-sotiCitou aparte- anteriormente. 

O Sr. Odacir Soares- Nós admitimos, nobre Sena
dor Roberto Saturnirlo, apenas pára argumentar, que a 
Lei Sanfiago Dantas estã em vigor, e é pacífico, pelo 
ponto de vista jurídico, que ela nãO. está em vigor, por
que ela foi revogada pela Constituição Federal, mas se 
admitíssimos que era estivesse em vigor, mesmo assim ela 
não se aplicaria ao caso presente, porque o dispositivo 
meilcicilliiCO só se aplica em casos de iffipeâimento, e me 
parece que o caso presente é caso de vacância. O GõVCr~ 
nado r Ornellas ror exorierado do cargo. Ele não se afas
tou por doença, não se afastou por viagem, não se afas
tou por nenhuma razão que caracterizasse o seu impedi
mento para o exercício do Governo. Ele foi exonerado. 
Então, parece_-me que está fazendo confusão entre impe
dimento e vacância. Seria a mesn1a coisa, agorã., que se 
verifica no" casO-doTriipedimen"to do Presidente Tanc-redo 
N-eves,_ cujo substituto eveptual e legal é o _V ice
Presidente, José Sarney. De ffiodo que eu queria apenas 
apartear V. Ex• sobre esse aspecto, apenas para enfatizar 
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também essa questão que me parece está passando por 
desapercebida pelo Senad_o. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
pela luz que joga V. Ex• sobre o meu pronunciamento. 
Ouço o Senador Fâbio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena_- Nobre Senador Roberto Satur
nino, eu em absoluto, não desejo contribuir para compli
car. O meu objetíVo, Sinseramente, é o de ajudar. ~m pri
meiro lugar, eu não poderia imaginar que conscíe_nte. 
mente, o Presidente José Sarney visasse a_ colocar em si
tuação~dilicada uma Casa, coino o Senado Federal, que 
ele integrou por 14 anos. Colega de V. Ex•, do Senador 
Itamar Franco e de tantos outros il_ustres Senadores 
aqui, ao longo de lO anos. De mais, a figura da interini
dade existe na Prefe_itura e no Governo do Distrito Fede
ral, não·por exemplos injuiiOSos que se possa invocar, ao 
completo desconhecimento do que seja h1.juiia

1
_q_Ue é um 

crime contra a honra, conforme aventado pelo eminente 
Senador Benedito Fern!irã.--A inte:riní_dade_ e~is_te na Lei 
Orgânica do Distrito Federal que, em contrário do que 
declarou o eminente Senador- Odacir Soares, não foi (e~ 
vogada pela Constituição. Eta teve dispositivos revoga~ 
dos naquilo qeu colidem com a Constituição Federal. 
Por exemplo; a Lei Orgânica do Distrito Federal manda 
que o DistrífO Federal tenha uma representação política 
por meio de uma Câmara Municipal, composta de 20 ve~ 
readores, Esse _dispositivo foi tacitamente, _expressamen~ 
te, aliás, re':'ogado pela Constituição Federal, porque co~ 
lide com o mandamento da Coristituição, que elimina a 
representação do Distrito·-Federal. Observe bem, nobre 
Senador, apenas para ajudar na dicussão do problema, 
que me parece muito-dilicado e que não envolve nenhu~ 
ma violação do texto constitucional, e nenhuma abdi~ 
cação de prerrogativas fundamentais do senado Fedral. 
Não apenas o Presidente Castelo Branco designou Pre~ 
feito interino para Brasflia, mas também o Presidente Fi~ 
gueiredo. Não me lembro do prenome, mas o sobrenome 
e Bitencourt, e tein sua fotografia, V. Ex' pode ver, apos~ 
ta ao lado dos Governadores, lã no Palácio do Governo 
do Distrito federal. Isto faz pouco tempo; ao tempo do 
maior Presidente da República, na opinião abalizada_do 
Senador Benedito Ferreira, um Presidente que não era 
''hors-conours", mas. "horse-concours", segundo Millôr 
Fernandes. Bem, se o Governador do Distrito_ Federal, 
pela lei, pode designar tmeporariamente um substituto, e 
se o designa até 30 dias, este substituto não passa pelo 
crivo do Seriado Federal. Esta a __ questão fundamental. 
Porqu~ a interinidade não estâ prevista na Constituição 
Federal, ela estâ prevista na Lei Orgânica do Distrito Fe
deral. Teria o Presidente da República violado a Consti~ 
tuição, isso sim, se ele houvesse nomeado em carãter efe
tivo o Governo do Dis_trito Federal. Mas não o fez. Ele o 
fez em carãter de_inte:rinidade, ãté que uma série de si
tuações sejam contornadas, como, por exemplo, a insu
bordinação do Governador do Distrito Federal, que se 
recusou a dmlitir ou exorierar o Secretário d~ Segurança 
Pública, que queria usar a Policia do DiStrito Federal 
contra os motoristas de Brasília e contra de t~minação 
expressa do Presidente da República. Essa é a situação 
emergencial. Agora observe, nobre Senador, se a Consti
tuição e a Lei não descrevem os poderes da autoridade, 
esses poderes vão decorrer dos princípios gerais do Di
reito, e não podem, evidentemente, contrariar o Direito 
NaturaL Sabe V. fu.!- da existência da teoria dos princí
piOs iinplícitos, que por não estafem expressoSfia Cons~ 
tituição e nem nas Leis, são invocados pelo Chefe de Es
tado toda vez que puderem ser usados para conter deter
minada emergência oU para resolver dificuldades d~ cer
'las situações. Observe· bem: se pode o Governador do 
DiStrito Federal, e o pode com base na Lei Orgânica d·J 
Distrito Federal, disignar um substituto, o que impede o 
Presidente da República de fazer o mesmo? Ora, quem 
pode o mais, pode o menos. O Presidente da República 
agiu consoante a lei e, em conseqUência do momento que 
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estamos vivendo sua Excelência não visou a dar ao Dis~ 
trito Federal um governador efetivo. Nãol Senão teria se 
adargado no dispositivo da Constituição, art. 42, Ínciso 
III. O Presidente o fez com base na Lei Orgânica do Dis~ 
trito- Fedeial. IsSo, eminerite Senador Roberto Saturni~ 
no, parece que tem que ficar bem esclarecido, para que 
cOnclilarrios pelo ôbvio, para atender a preferência ter
minológica do eminente Senador José lgnâcio. O óbvio, 
isto é, rião houve violência à Constituição, não abd_i~ 
cação de prerrogativa do Senado Federal, em absoluto, 
atê prova em contrário, que o Presidente não exerceu os 
poderes que lhe são conferidos pela Constituição e sim, 
os que lhe decorrem da Lei Orgânica do Distrito Fede
ral, e concluímos pelo ôbvio: que tudo não passou de ato 
legal, formalmente legal, e que em torno desse ato o que 
estâ havendo-é uma verdadeira- tempestade em_copo d'a~ 
gua. Quanto à injúria aventada pelo eminente Senador 
Benedito Ferfeira, -acho que injuriar ê bem diferente do 
que está- rãzendo a República -atual. Injúria foi Q "Pacote 
de Abril" este sim foi--injúria e injúria real, grave e irrepa~ 
rável e não foi à -toa que o legislador quando definiu in~ 
júria c~mo_ crime co!ltra a honra, não admitiu a respeito 
da injÚ.iía a_exceptio veritáis, isto ê, a prova da verdade. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo- Fazendo soar a 
campainha.)""""' A Presidência infofma a V. Ex' que seu 
tempo está esgotado; solicitaria que encerrasse o seu dis
curso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Vou encerrar, 
Sr. Presidente, agradecendo o aparte do Senador Fábio 
Lucena, dizendo ao Ineu aparteante, que Deus me livre 
de discutir com S. Ex~ matéria jurídica, porque neste 
campo sairia s'empre derrotado. De modo que agradeço 
todos os esclarecimentos prestados a_l:espeito da nature
za jurídica, do ato em sf, mas fico nã minha posição de 
analisar politicamente o ato, e quando S. Ex' diz- me 
aparteando; "Nada impede que o Governador nomeie e 
fãça nomeação", também digo, por oi..üfo-lado: Nada 
impedia que S. Ex' consultasse o Senado, que em 24 ho~ 
ras daria o seu aCordo - quer dizer, o que poderia ter 
impedido, senão aquele prejulgamento de que o Senado 
poderia fazer a política meitar,--protelar, barganhar e fa~ 
--zer-atê obstrução 

- O Sr. Fábio Lucena - Se me permite V. Ex~ são dois 
caminhos: o _da Constituição e o __ da lei- o Presidente se
guiu o caminho da lei. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO - Acho, nobre Se
nador, sob o ponto de vista político, que para-construir 
.as instituições democrãticas _seria maís edificante, para 
usar a expressão do Senador Benedito Ferreira, que fi~ 
zesse a consulta ao Senado. Todos nós aqui compreen~ 
derí~mos ql!:.e o Presidente estaya empen.h?-do em respei~ 
tar, em dar uma demonstração de respeito ao Poder Le
gislativo ainda que não fosse necessãria sob o ponto de 
vista estritamente jur_ídico ou estritamente legal. Ê a na~ 
tureza política do ato que acho que deve ser analisada e 
que em si, a meu juíZO; fOi negativa precisamente neste 
momento em que se instala a Nova república. 
-Acho que houve dois erros no caso; primeiro, este-de 

não fazer a consulta mesmo para o interino, como acho 
também que houve um erro na própria nomeação de um 
interino. 

Está af o Governo cheio de cargos de diretores, de au~ 
tarquias e de empresas, interinos, sem saber o que fazer, 
sem nenhuma autoridade e daqui a seis dias vamos com
pletar um mes de governo com pesadíssimos problemas, 
e esta situação de interinidade não pode mais perdurar. 

Fala-se~ agora o Presidente Sarney vai assumir plena~ 
mente, os Partidos vão lhe dar todo o apoio, mas não sai 
esta assunção permanente, esta assunção plena, 
continu<i:~se· na interinidade a nomear~se interinos e a 
previnir-se: olha, vou lhe colocar neste cargo de secre
tário, mas você sabe que é 1õterino, poi'que amanhã po~ 
dem mudar as coisas. Não é possível, não há governo 
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que funci~?rie __ com esta característica de interinidade qua~ 
se que generalizada em todos os escalões a partir do se
gundo, só os Ministros não são interinos; agora, também 
o- Governador do Distrit9 Federal já é interino. 

Sr. Presidente, acho que é um erro, foi um erro polfti
co, não havia necessidade de assim agir, ainda que hou
vesse cobertura legal - não vou discutir essa questão -
e acho também que há um erro do Senado_- _aqui secun

. dando. as ~bserv_ações _do Senador Itamar Franco - é 
um erro do Senado em aceitar assumir esta omissão e 
.a~eita.t: o .ato praticado erradamente, para marcar, assim, 
desde logo_, o início desta face da Nova República com 
essa iniciativa, politicamente: a meu ver, muito infeliz. 

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

O-Sr. Benedito Ferreira -f Sr. Presidente, peço a pala~ 
vra para uma explicação ppssoaluma vez que fui citado, 
de acofdo com o art. 16 inc;;iso V, letra a, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS-GO. Para uma 
explicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
--!~frs. Senadores: QuaDdo usei a figlli-a grotesca, comum 
ao homem do interior do meu Estad04 , "além da queda o 
coice," não discutí e nem poderia discutir o mérito, o aS
pecto jurídico da questão, porque Sabe a Casa que sou 
leigo. Mas o aspecto moral, e deveríamos estar sempre 
preocupados, sem dúvida alguma, mais com o moral do 
que com o legal, porque fala-se tanto em rever a legis
lação, na letra morta, em leis para serem burladas e não 
cumpridas. Logo, o que é legal no Brasil nem sempre é 
moral. Mas injúria, Sr. Presidente, não disse que a in~ 
júria era a nomeação, a injúria foi na justificativa, no ale
gado de que o Senado iria postegar. Esta Casa que tem 
feito das tripas coração para instrumentalizar o Executi
vO dõs meios para suas medidas. No entanto, a remune
ração e o reconhecimento que recebemos é esta, é a ale
gação na tentativa de atingir o Senado na sua moral e no 
seu comportamento. A verdade, Sr. Pr~idente, é que ne
nhuma ditadura foi implantada_em país nenhum, e mes
mo aquelas aqui implantada no Brasil sem atingir a ho
norabilidade do Congresso Nacional. Primeiro, busca~se 
desmoralizar o Congresso Nacional, desacreditá-lo junto 
à opinião pública, torná-lo um trambolho, um peso mor
to para o contribuinte, e aí estabelece~se o Estado Novo. _ 

Dai, Sr. Presidente, o meu receio, a minha preocu
pação quando aleguei que essa história de Nova Re
pública Já começa a ter conotações, já começa a ter 
aquele cheiro do·famigera:do Estado Novo. 

Quería Deus, sr. Presidente, que eu não esteja, nesta 
tarde. Iancentando um tumor que pode vir a furo, mas a 
realidade é o autoritarismo que foi taitto e tão condena
do aqui nesta Casa, pelos nobres homens da situação 
atual, quando da Oposíção, parece--me que os contagiou. 
Porque, em realidade, já tivemos aqui, hoje, durante os 
própiicis-debates, uma demonstraÇão de que o brasileiro 
realmente não gosta da autoridade, mas todos querem 
ser autoridade, todos querem dizer; você sabe com quem 
está falando? 

Eis aí a qUestão, Sr .. Presidente. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)~ Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr, J9~Secretário: 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 52, DE 1985 

Estende aos servidores públicos civis, militares e 
autárquicos não sujeitos ao regime jurídico da CLT 
o direito à gratificação de Natal. 
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O Congresso Nacioflai decreta: 

Art. I'? São estendidas aos servidores públicos civis, 
militares e autãrquicos rião sujeitoS ao iegírrle]urídico -dã 
Consolidação das Leis do Trabalho as normas discipli
nadoras da Gratificação -de Natal, institUída pela Lei n"' 
4.090, de 13 de julho de 1962. 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contiârio. 

Justillcaçio 

A aparente inconstitucionalidade da proposição pode 
ser afastada, se considerarmos a natureza dos dois dispo
sitivos da Lei Maior que podem ser invocados na anâlise 
deste projeto. 

De um lado, o art. 57 reserva, e~clusi.vamente, ao Pre
sidente da República a iniciat!~.a"4as leis que aumentem 
a despesa pública (item 11) Ou Que disponham sobre ser
vidores públicos da União e seu iégimejuridico (item V). 
De outro lado, o§ l~', do art. i:S3 que., abrindo o capítulo 
"Dos Direitos e Garantias Individuais", exigiu em 
princípio superior do Direito Con~titucional brasileiro a 
igualdade de todos_ perante a lei. 

A Constftuiçãa: ê a Carta P.olítíca, a forma de vida de 
um povo. Sua inteJ])retaçãO:~e ser dinâmica e acompa.i' 
nhar a evolução, â fim de que o sentido da letra fria e 
imutável seja s_empre á.tualizado. 

Entre uma disposiÇão .tida como autoritária e qUe -teve 
sua origem na Emenda n~' 17/65 à Constituiçã-o de 1946 e 
no Ato Institucional n~' 2/65-e outra CriSialiriamCnte de 
feição qC;mocrática deve imperar sem soinbra de dúvida, 
a segunda, princípio in-alõr de todos os regimes democCá
ticos, qual seja ·o da igualdade de tOdos Perante a lei. 

O Estado vem instituindo discrinlinaçãO odioSa eittré · · 
seus servidores, regidos uns pela CLT e disciplinados ou
tros pelo regime estatutário. OJuncionalismo público fe
deral, sobre ser uma das classes mais mal remuneradas 
do País, vem sofrendo contínuo aviltamento de suas 
funções pelo desconhecimento, por parte do 'Poder 
Público, de seu 'direito inalienável de subsistência, irrl':.. 
possível de ser eXercitado nas condições atuais. 

Afastada a aparente inconstitucionalidade da propo
sfção, a jll(idicidade e a conveniência da medida se im
põem, por ,ser ato de justiça. 

S8Ja das Sessões, 9 de 8brÜ dê 1985. - Odaclr Soares. 

(As Comissões de Constituição, de Legislação-So
cial e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O jÍI'ojeto lido 
será publicado e reme:tido às comissões corripetentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução "que Vai ser 'lido 
pelo Sr. !~'-Secretário. -

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLI.JÇÃO N• S, DE !985 

Cria a Coordenação de Recursos Humuos e Pa• 
trimônio Cultural do Senado Federal, dlretamente su
bordin~da ao Diretor Geral e dispõe sobre a sua estru
tura e atribuições. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 19 Acrescente-se ao parágrafo único do art. 84 

da Resolução n\'1 58, de 1972, o seguinte ítem: 

•\VIII - Coordenação de Recursos Humanos e 
Património Cultural, supervisionada por um 
membro da Comissão Diretora do Senado Fede
ral ... 

Art. 29 Incluam-se, na Subseção VII, da Seção VII, 
do_ Capítulo II, depois do art. 209, renumerados os de
mais, as seguintes disposições: 

. ""Art. 210. A Coordenação de Recursos Hu
manos e Patrimônio Cultural compete: 

I - executar as atividades relativas ao recruta
mento e seleção de pessoal; 

_ II - promover e orientar a formação, aper
feiçeamerito, treinamento e especialização dos servi
dores do Senado Federal; 

III- propor convênios relativos a treinamento, 
-aperfeiço"amento e desenvolvimento do pessoal, 
com instituições nacionais ou estrangeiras; 

JV_- propor e orientar a realização de viagens de 
especialização; - --

_v_ - prom_over -e desenvolver o potencial 
__ artístíco-Cultural dos funcionários dO Senado Fede-

ral e ex.ecutar outras atividades afiDs. 
Parágrafo único. A Coordenação de Recursos 

Humanos e Patrimônio Cultural tem a -Seguinte es
trutura: 

I - Serviço Administrativo; 
II - Serviço de Pesquisa e Orientação; 
III -Serviço de Recrutamento, Seleção e Trei

namento; 
IV - Serviço de Planejamento de Cursos e Con-

cursos; 
V - Serviço de Publicações Artístico:tultui-ais; 
Vl -Serviço de Património ArtistiOO-Cultural. 
Art. 211. Ao Serviço Administrativo compete 

elaborar e manter_ um Cadastro de Instrutores, Pro
fessores, Examinãdores e demais elementos, estra
nhos ou não aos Quadros do Senado Federal, desti
nados à execução de programas, cursos, concursos e 
demais atividades artísticas e çulturais, correlatas 
aos fins a que se destina esta Coordenação, aSsim 
como desenvolver todas as funções"" administrativas 
de Secretaria. 

Art. 212. Ao Serviço de Pesquisa e Orientação 
compete: I -executar estudos, pesquisas e levanta
mentos necessários ao planejamento e programação 
das atividades da Coordenação; II - orientar os 
servidores do Senado Federal, com vistas a sua par
ticipação em convênios, cursos, seminários, con
gressos, encontros e outras atividades afins. 

Art. 213. Ao Serviço de Recrutamento, Se
leção e Trein~mento cqmpete: I- recrutar, selecio
nar _e promover treinamentos destinados à especiali-

-- _ :i:ação, aperfeiçoamento, adaptação, readaptação e 
desenvolvimento ~os servidQres do Senado Federal; 
II - coordenar a ação de professores dos respecti
vos cutsos; III -~l~borar na proposição de convê
nios com outras entidades para fins de treinamento, 
assim como- nas demais atividades atinentes a esta 
Coordenação; IY- zelar. pela eficiência dos cursos 
ministrados, iilclusive a utilização de recursos au
dioVisUais. 

--·~·~-Art.- 214. Aõ SerViço de .Piane)amen'io-de Cur

sos e Concursõs comPete: I -elaborar instrUções e 
programas de cursos e concursos, inclusive os que 
digam respeito à progressão e ascensão funcionais; 
II -publicar editais, fixando locais e dã.tas de reali
zação, identificação-- e vista de provas; III -
articular-se com ÓI'gãos competentes, a fim de que 
não deixem de ser observadas, na elaboração das 
instruções de cursos e concursos, as exigências regu
lamentares, atinentes ao exerCíCio de determinadas 
atividades profissionais; IV - estudar e sugerir a: 
conveniência e oportunidade de prorrogação dos 
ptãZO!r de validade de cursos ou concursos, em exe
cução ou a executar. 

Art. 215. ÃO S<:tviço de Publicações Artístico
Culturais, compete: I- definir os aspectos cUltUrais
do Senado Federal; II --proceder ao levantamento

-de dados históricos e culturais da Casa; III -pro-
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por convênios com entidades afins; IV- promover 
reuniões, seminários, conferências, debates, expo
sições, etc. sobre cultura de modo geral; V - pro
gramar cursos e outras atividades de carâter 
artístico-cultural, visando ao rnaíor aproveitamento 
do potencial artístico-cultural dos Senhores Senado
res e demais funcionários; VI - coordenar e pro
mover lançamentos de obras literárias e outras ativi
dades afins; VIl-_ propor a publicação de obras li
terárias que julgar de interesse do património 
artístico~cultural; Vllf - propor a publicação pe
riódica de todo o acervo cultural e artístico do Sena
do Federal, assim como tudo que integre seu patri
mônio, seja através de aquisição, troca ou doação; 
IX - manter permanente contato çom os diversos 
órgãos de imprensa -jornal, revista, rádio, televi
são -e, em particular, com os específicos à ma
téria, a fim de''9.ivulgar, não só as atividades cultu
rais da CQOrdenação, cqmo seu património 
histórico-cultural. 

Art. 216. Ao ·serviço de Património Cultural 
compete: I - proceder ao tombamento de tudo 
quanto diga respeito ao acervo históriCo, cultural e 
artístico -do_ Senado Federal, mantendo-o devida
mente organizado, a fim de informar de imediato a 
quem solicitar quaisquer dados relativOs a ele; II-
organizar e manter fichário completo e atUaiizado 
sobre todo o material que compuser ou que venha a 
ser incorporado ao património histórico e artístico 
do Senado Federal; III- propor a aquisição, venda 
ou troca de material que julgar conveniente ou inte
ressante ao acerv_o cultural; IV -pesquisar e cole
lar meteria! técnico-legislativo, histórico, artístico e 
cultural que possa compor os elementos necessários 
à organização de um museu histórico-cultural do 
Senado Federal. 

Art. 217. São criadas sete (7) retribuições aces
sórias, equivalentes ao símbolo FG-1~ a Serem cciri:. 
cedidas ao Coordenador e aos Chefes de Serviço; 
quatorze (14) equivalentes ao sfmbolo FG-4, para 
os Auxiliares; e sete (7) Gratificações de Contínuo. 

§ I~'- o Coordenador será designado por Ato 
do Presidente do Senado Federal. 

§ 21'- Os Chefes de Serviço, os Auxiliares e 
Contínuos serão designados pelo Diretor-Geral, por 
indicação do Coordenador. 

Art. 218. _ Além das atribuições estabelecidas 
no presente Ato. compete ainda ao Coordenador a 
elaboração do anteprojeto de Resolução, visando à 
estruturação da Secretaria de Recursos Humanos e 
Patrimônio Cultural do Senado Federai, a ser apre
sentado à Comissão Diretora, por intermédio do 
Diretor-Geral. 

Parágrafo único. No ·anteprojeto de Resolução 
citado no caput deste artigo ficará textualmente ex
presso que o Díretor da Secretaria de Recursos Hu
manos e Património Cu!_tural não pOderá permane
cer neste cargo por período superior a quatro (4) 
anos. 

Art. 219. f: criado, tendo em vista a Resolução 
n'>' 146/80, na Subsecretaia de Pessoal, o Setor de 
Avaliação e Desempenho Funcionais para_:__ I -
exeCutar as atividades relativas à As-censão Funcio
nal, Progressões Especial, Horizontal e Vertical; II 
- realizar os estudos necessários à implantação sis
temática e periódica da avaliação de desempenho 
dos_ servidores do Senado Federal; III -propor me
didas que visem à permanente atualização, raciona
lização e apuração dos Boletins de Avaliação; IV
manter quadros demonstrativos nominais do pes
soal em condições de concorrer a esses institutos; V 
--.... c:ncaminhar informãç_ões ao Sistema de Processa
mento de Dados, de acordo com os manuais de pro
cedimento perttnentes, e executar outras tarefas cor
relatas. 



0572 Quartacfeira !O 

Art. 220. Ficam iilsfituídas, nos termos do art. 
509 do Regulamento Administrã.tivO do Senado Fe
deral, as retribuições acessórias, equivalentes aos 
símbolos: 01 (hum) FG-2, a ser atribuído ao Chefe 
do Setor de Avl:l!i_~ção e Desempenhos Funcionais, e 
três (3) FG-4, destinados aos Auxiliares daquele Se
ter, como contraprestação financeira -pelo desempe
nho das tarefas que lhes sejam atribuídas. 

Art. 29 Esta Resolução' entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

A criação de uma Coordenação de Recursos Huma
nos e Património Cultural, vinculada à Diretoria-Geral 
do Senado Federal e supervisionada por um Membro da 
Com-issão Diretora, foi proposta po-r mirrl., rtJ.edi~nte Ato 
da Mesa, quando presidida pelo Senador Jarbas PasSii-i-
nho, não vingando, no entanto, a lúcida iriiciativa; talVez 
pela urgência de outros problemas a resolver .. 

Ao renovar a proposta, sob a forma de Projeto de Re
solução, pretendemos, com o apoio do Plenário, dotar 
esta Casa do Congresso Nacional de um instrumento 
que lhe propicie, de maneira mais segura, hão apenas o 
aproveitamen-to dos seus reciifsOs humanos, mediante 
seleçào de pessoal mais eficiente, senão também a guarda 
e enriquecimento dó seu patritndnio histórico, cultural e 
artístico, acudindo, nesse particular, às vocações.indivi
duais porventura demonstradas. 

Os Serviços de PesQuisa e·orleintação, de Recrutamen
to, Seleção e Aperfeiçoamento, de Planejamento de Cur
sos e Concursos, de Publicações Artístico-Culturais e de 
Patrimônío Cultural darão condições ao Sc::nado Federal 
não apenas para a melhoria do desempenho burocrático, 
mas permítirão que esta Casa-do Congresso Nacional se 
projete maís amplamente no pãilOrãrrra histórico, artístí
co e cultural do País, com real prov~"ito.p<ira o seu· corpo 
funcional e seus legisladores, podendo dispOr de Trifor
mações e suprimentos à altura, tanto da tarefa legislati
va, como do seu aperfeiiçoa:mento intelectual. 

O próprio pesSoal burpcrâtico exi~tente, sem qualquer 
acréscimo, está em condições de preencher as diversas 
coordenadorias, do que resulta pouca ou nenhuma des
pesa com o funcionamento aa-nova CoQr_denação. 

Sala das S~sões, 9 de abtil de 1985. -Jorge Kal_~e. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O projeto lido 
após publicado e distribuído em avulsos ficará· SObre a"' 
mesa, pelo prazo de 3 (três) sess:ôes a fim de receber 
emendas, após o que serã despachado às c-omissões com
petentes, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa_ 
:omunicação que vaiser lida pelo Sr. {9-Secretá.riO. 

É lida a seguinte 

Brasília, "l9~03-85. 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para indicar o no li! e do 

co.r_religionãrio, Senador Américo de Souza, para ip.te
grar o quadro de Vice-Líderes 9a Banccida do Partido da 
Frente Liberal, no Setiado_F_e_deiar·· ·-

Ã oportunidade renovo-lhe protestos de apreço edis~ 
tinta ·consideração, 

Atenciosamente, --CARLQS . .cHIARELLI, Líder do 
PFL. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) ~ O expediente 
lido vai à publícaçãO. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )9_ 

Secretário. 

DIÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seção II) 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 64, DE 1985 

Nos termos de art. 233 do Regirrleilto IIiteino, requei
ro a transcrição, nos Anais do Senado, do artigq:«Pre
servar a ConstituiÇãO", publicado nesta data pelo jornal 
O Estado de S. Paulo. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1985.- Miltriii-Cftbi-al. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O requerimento 
lido serâ publicado e submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em sessão ante
rior foi lido o requerimento n'" 52, de 1985, de aut.oria do 
Senador Humberto Lucena e outros Senhores Senado
res, solicitando que entre os dias 27 e 31 d.e maio vindou
ro seja realizada sessão especial do Senado, de5_tinada a 
comemorar O IV centenário de Fundação do Estado da 
Paraíba. 

O requerimento deixou de ser votauo, naquela oportu-
nidade, Por falta de quorum. · 

Passa-se, agora, à votação do reqUerimento. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneça·m senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ser.á C1J.mprida a deliberação. do Plenãrio. 

o· SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa, 
Expediente-que vai ser ijdo pelo Sr. 19-Secretãrío: 

É lido o seguinte 

PARECER No 29, DE 1985 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre a Mimsa
gem n~' 89, de 1985 (n~' 219, de 8-4-85, na origem) do 
Senhor Presidente da República, comunicando ao Se
nado Federal, a designação do Doutor Ronaldo Costa 
Couto, Ministro de Estado do Interior, para exercer, 
em caráter interino, como substituto, o cargo de Go
vernador do Distrito Federal, vago em decorrência da 
exoneração, a pedido, do Senhor José ornenas de 
Souza Filho. 

Relator: Senador Alfredo Campos 
O Senhor Presidente da República, através da Mensa

gem n~' 89,-de 1985, comunica ao Senado Federal a desig
nação do Doutor Ronaldo Costa Couto, MiitistrQ c;leEs
tado do Interior, para exercer, em carãter interino, cOmo 
su:t?_stituto, o ca_rgo de_ Governador do Oistrjto Federal, 
vago em decorrência da exoneração, a pedido, do Senhor 
José Orne.llas de Souza Filho. 

Junto à qtÇQSagem o Curriculurn Vitae do º!)Utor R o- _ 
naldo Costa CoutO, Ministfo -de ESt~do do InteriÕr. 

As múltiplas e destacadas funções por ele exercidas 
cpnfere~.:ari desig.na~o notáVel capacitação para a eleva
da investídura. 

O Do~tor Ronaido cOsta CÕ~to, Ministro de Estado 
do l_nterior e governador designado do Distrito Federal, 
fez uma visita de cortesia à_Comissão do Distri(o Federal 
tão logo tomou posse intêrinamente no cargo. 

Não cabe a esta Comissão se aprofundar nos aspectos 
jurídicos e constitucionais da designação. Entende ela, 
outrossim, que não hã porque se ater ao art, 42, item III 
da C:onstit.uição Federal uma vez que'" o Presidente da 
.República tão somente c_orrlunicou ao Senado a desig
nação _de seu Ministro para responder interinamente 
pelo Governo do Distrito Federal e não para os efeitos 
do art. 42 citado. 

Ante o exposto, não há o que opinar. Assim, somos 
_pela comunicação-ao plenário de que esta ComiSsão as
sim entendeu e que, dentro dos trinta diãs, prazo mãxi-
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mo da interinidade, estarã aplicando a Constituição e o 
Regimento Interno do Senado Federal quando da indi
cação do Senhor Presidente da República para a no
meação do futuro Governador do Distrito Federal. 

Sala d~s ComisSões, 9 de abril de 1985.- Mauro Bor
ges, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Helvídio 
Nunes, vencido - Alexandre Costa, vencido - Raimun~ 

do Parente, vencido - Aderbal J urema - Mário Maia 
-Henrique Santillo- Lourival Baptista- Lomanto Jú-

- nior, vencido - Nivaldo Machado, 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O expediente 
lido vai à publicação.· 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma quest~o ~e ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Para urna ques
tão de ordem, tem a palavra o nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~ MG. Para 
uma qUestão de ordem. Sem revisão d.o orador.)- Gos
taria que V. Ex.' complementasse: "vai à publicação" e 
qual serã o encaminhamento ~e a Mesa Diretora dará a 
esse despacho da Comissão do Distrito Federal. porque, 
evidentemente, o Plenário terá que decidir. Não é apenas 
"à publicação". 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência 
vai responder à questão de ordem de V. Ex•, logo mais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou aguardar a respos
ta de V. Ex•. 

CÕMJ>AllECEM MAIS O"S SRS. SENADORES, 
AfteVlr -Le"al- EuniCe MicliileS- Raiinundo Parente 

- Claudionor Roriz - Gaivão· Modesto ..;_ · Gabriet 
Hermes- Alexandre Costa- João Castelo- Amêdco 
de Souza - José Lins - Milton Cabral --Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Albano Franco- João Cal
moo - Amaral Peixoto - Severo Gomes - Henrique 
Santitlo - Benedito Canelas - Roberto Camoos - J aiM 
soo Barreto -·Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo).~ Es.t~ finda a 
hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-
Secretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 65, DE 1985 

NoS" term.o·s do art. 198, alineã-"â;,·ao -Regimeitiõ IIi~· 
terno,-reQiú!lrO.inverSão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria constante do item n~' 8 seja submetida ao Ple.
nário em 19 lugar. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1985.- Itamar Franco .• 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados .. (Pa_qs_a.) 

Estã aprovado. 

O Sr. Mart.ins Filho- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação.. _ 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Serã feita ave
rifiCação Solicitada. 

-A Presidência vai suspender a sessão por 10 minUtos, 
faZC:rido acionar a campainha para a chamada dos Srs. 
senadores. 
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Estâ suspensa a sessão. 
{Suspensa às 16 horas e 46 minutos a seM.ªO é reaw 

berta às 16 horas e 56 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estã reaberta a 
sessão. 

A PresidênCia se dispensa de proceder à verifieãçãci so
licitada, vez que é evidente a falta de quorum em ple
nário-. 

O requerimento estã prejudicado. 
Em razão disso, as rnatêrias-da pauta de hoje, consti

tuídas do Projeto de Lei da Câmara n' 6/81; Requeri
mentos n9s 15, 57 e 58, de 1985: Projetas de Lei do Sena
do n•s 26/79, 2/80, 340/80, 18/80 e 320/80, em fase~de 
votação, não serão submetidas a votos, ficando sua apre
ciação para a se-ssão ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência 
presta ao Sr. Senador Itamar Franco a informação que 
foi solicitada. 

A matéria vai à publicação, conforme a Presidência 
designou, e será Posta em VOtação oportunamente~ 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, oportunamen~ 
te? 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Logo que seja 
dada a publicação e o interstkio normaJ transcorra, a 
Presidência colocará a matéria na Ordem do Dia, o mais 
urgente possível, para a sua votação. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Esgotada a ma
téria cólistante -da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho, 
para uma comunicação. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presiderite, Srs. Seriãdores: 

Diz Um Velho adágio popular que entre uma pancada e 
outra as costas folgam. 

Não é assim no meu N ardeste; lá há apenas uma per
manente pancada, sem intervalos de alívio, ·castigando 
meu povo. 

Chegam-me notíciaS de todos os cantos de minha ter
ra, sobre a incidência de enchentes que amontoam de
sabrigad_os às centenas, sem casa e sem pã-o, tendo-lhes o 
céu literalmente desabado encima. 

Ainda outro dia, essa mesma gente entendia-se em in
termináveis filas nas frentes~-de emergência, flageladOs 
por hedionda estiagem na qual a própria água di beber 
tinha de ser apanhada a léguas de distância. 

Assim os nordestinos sofrem, entre uma · é:stiagein e 
outra, uma inundação. 

Ocorre-me que tivemos duras secas em 1904, 1915, 
1930 a 1933, 1941 a 1943, 1950 e 1951, 1958, 1970e 1979 
a 1983; nos intervalos, violentas cheias; em-1914, 1924, 
1934, 1940, 1944, 1967, 1972 e agora em 1985. Num e 
nou,tro caso o povo é pego sempre de surpresa, sempre 
vulnerável, sempre sem condições de enfrentar a intem
périe. 

Vamo-nos tornando, assim, um país dentro do país. E 
o pior: um país de segunda classe. Quando, hã poucos 
meses, discutia desta mesma tribuna os problemas da se
ca, denunciava um engano das autoridades em tratá-los 
como de emergência quando, de fato, eram cíclicos. O 
mesmo vale dizer sobre os problemas da inundação. Es
tão sendo tratados como emergenciais, quando, todos 
sabemos, voltarão dentro de algum tempo. 

Levanto a questão para apelar ao Governo da Nova 
República, tratamento diverso para o Nordeste daquele 
que tradicionalmente se tem dado. 

Repensemos essa região sOfrida do País, para integrá
Ia à Nação através de transformações estruturais que a 
tornem produtiva, fortalecida, capaz de resistir com as 
pr~prias forças, as adversidades-de seu meio natural. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-Sem isso não resgataremos a dívida social que assumi
mos com o nordestino, povo que com o seu trabalho in

--:--Cansãvel está em toda a parte do País, desde os Igarapés 
do Norte aos canteiros de obra dos grandes centrOs do 
Sul 

Encar~mos a pri~ridade ao N orde~te que a Nova R e· 
pública propõe como uma nova fronteira de integniçãO 
-~~ País de cuja conquista dep~nderá_ nosso progresso 
como Nação. 

Obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O sr. IgriáCio FerTeira- Eu decihlo da palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 

$. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais. 

O SR. Cfi:SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Diário Oficial, de l9 de abril do corrente ano, publi 
c-ou os Decretos n9s 91.178 e 91.179, do Presidente em 
exercício José Sarney, dispondo sobre a criação do Pro
grama de" nesenvolvimento da Região Nordeste- PrO
jeto Nordeste - e o Programa de Apoio ao Pequeno 
Prod.utor Rural. objetivando beneficiar as famílias rurais 
de baixa renda dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará;
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e da área mineira 
da SUDENE. 
- O ~rojeto Nordeste foi concebido e encaminhado aos 
Bancos Mundial e Interamericano de Desenvolvimento 
pelo Governo do Presidente João Figueiredo, através do 
então Ministro Mário Andreazza. 

Louvõ a inidativa do Presidente José Sarney e do Mi
nistrO Ronaldo Costa Couto em dar continuidade a um 
programa de vital importância para o deSenvolvimento 
do N ardeste. 

Ainda há poucos instantes, a Bancada do Ceará esteve 
no Palácio do Planalto, fazendo um apelo ao Presidente 
José Sarney, para que encare o Programa do Nordeste, e 
em particular o problema das enchentes, de uma maneira 
mais efetiva, não só dando o aperte dos recursos solicita
dos pelo Governador Gonzaga Mota, mas tainbém fa
zendo daquelas obras que são necessárias para prevenir 
as enchentes, corno sejam, a construção dos açúdes Dom 

-José, no Rio Acaraú e Castanhões, Figueifedo, n-o Rio 
Jaguaribe. Nesta ocasião, o Presidente José Sainey falou 
sobr~ o projeto Nordeste e disse que ficava muitO cava

~ lheiro, porque de fato o projeto vinha do GOverno ante-
rior. EU louvo a continuidade dada a esSe projeto que 
VeiO do Governo __ Figueiredo e foi, com muito entusias
mo, defendido pf:lo_Mini~tro Mário Andiiazza. 

De fato, pelo CeOso aéopecuário de 1980, avalia-se 
Cjtie, só no Estado do Ceará, existem mais de 260.000 
produtores rurais sem terra, incluindo-se aí' aqueles que 
exercem atividade pesqueira. 

Embora o Ceará conte com centenas de "açúdes públi· 
cos e paftícul"ares (somente o DNOCS corisúuiü 485 re
servatóriOs), o coeficiente âe utilização -de água armãze. 
nada não _chega ~a 30%. 

O Programa de Apoio ao Pequeno Produtor RUral, iil
serido no Projeto Nordeste, terá, entre outras finalida
des, as seguintes: 

-Assegurar _o efetivO acesso dos piquerios produto
tes---:à-terra e à ãgúa;- --

_-Superar os rnecãnismos extorsfvos--de apropriação 
dos excedentes a que estão sumetidos os pequenos pro
-dutores; 

- Promover a diversíficaçào e integração das ativida-
des· produtivas, ao nível das unidades de produção, vi· 
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sindo a mãximizaçâo do emprego permanente e o au
mento da renda mensal; 

- Expandir a oferta de alimentos básicos, objetivan
do elevar o padrão nutriciorial da população rural; 
~Atender, em 15 anos, cerca de dois milhões de 

famílias pobres, proporcionando-lhes acesso aos meios 
de produção, à tecnologia adequada e ao mercado. 

pode-s~. assirn, __ ser avaliada a importância do progra
ma nos Munidpios que serão benefiCiados. 

Entretanto, sem nenhuma juStificação técnica; o proje-
to ~xclui os Municípios de Pueiras, Nova-Russas, Ipú, 
Crliteús, Santa Qu1téiili, Hidrolândia, Porariga, Tambo
ril, Monsenhor Tãbosa, Independência e Novo Oriente, 
perfazendo um total de onze Municípios localizados na 
microrregião do sertão- central, no -Estado do Ceará. 

O próprio relatório elaborado pela missão FAOfBan
co Mundial que visitou o meu Estado, no ritês de feverei
ro de t985, sugere considerar a possibilidil:de de incluir 
t::gnbém estes m~nicfpios no PrOjetO-e "JUstificar de Ma
neira mais convincente ãs razões da exclusão". 

QS_iornais do Ceará que cirCularam na semana passa
da trazem entrevista do Presidente da Comissão Esta
dual de Planejamento Agrícola- CEPA --informando 
que, eril conseqifênda do referido relatório da missão 
FAC/Banco Mundial, a "microrregião denominada Ser
tão Central" que não deveria ser coberta pelo Projeto 
Nordeste, estará incluída, a fim de continuar incremen
tando as ações iniciadas pelo Projeto Sertanejo e pelo 
Prohidro. 

Desse modo, creio que é por demais oportuno a suges
tão oferecida pelo nobre Senador Virgílio Távora de 
convocar o Ministro do Interior, com a finalidade do 
mencionado projeto ser analisado com profundidade, 
para que ele possa ser acompanhado em detalhes pOr 
esta Casa e, em particular, pelos parlamentares d,a re
gião. 

O sr._ ~ábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. Cfi:SAR CALS - Com prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Cêsar Cais, em 
verdade eu não sei onde _V, Ex' teria sido mais útil ao 
nosso País, se no Ministério das Minas e Energia Ou no
Senado Federal. Mas estou vendo que as duas utilidades 
se conjugam, e V. Ex~, depois de ter servido à Nação na
quele Ministério, vem Continuar o seü servíço aqui na 
Câmara dos Estados. ~muito louvável a sugestão de V. 
Ex~. no sentido de que seja convocado o Sr. Ministro do 
Interior para o debiite amplo dessa questão, a fim de que 
se busquem, com maior abrangência possível, as so
luções para os problemas levantados por V. Ex•, e, para 
tanto, V. Ex• conta plenamente com o apoio da Bancada 
do PMDB. Foi exatamente pelos obstáculos havidos na 
convocação de Ministro _de Estado que nós perdemos 

- oportunidade de termos encontrado soluções mais con
sentâneas para os dramáticos problemas de nosso País. 
Veja V. Ex' que, durante 15 anos, este Senado tentou 
convocar o Ministro Delfim Netto e não o conseguiu. De 
sorte que a sugestão de V. Ex' é louvável, é plausível em 
todos os sentidos, e tem o apoio unânime, acredito, de 
todo o Senado Federal. Era o aparte que me senti no de
ver de dar a V. EX•. 

O SR. Cll:SAR CALS-Agradeçoa V. Ex~, nobre Se
nador Fábio_ Lug:n_a, não só as referências a minha 
atuação, mas o apoio que deu à convocação do Ministro 
Ronaldo Costa Couto. 

Creio que este é um projeto que merece ser estudado 
em profundidade, dad~ a sua abrangência. De modo que 
entendo que é realmente louvável o apoio que dá o nobre 
Senador Fábio Lucena, em nome da Bancada do 
PMDB. 

O Sr.- Jorge Kalume --Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. Cli:SAR CALS - Pois não. 

O Sr. J_orge Kalume- V. Ex• fala c_omo técnico e tam~ 
bém _como filho que ama a terra mater. Nós e,stamos 
aqui, em nome da nossa Bancªda, para prestigiáwl_o e d~
zer que V. Ex• tem nosso incondicional apoio. f: lamen
tãvel qu,e deste projeto tenham sido excluídos 11 mu_nicí
pios, Como se esSeS mqnidpios também não ·estiVessem 
sofrendo as angústias da seca, a miséria que a seca traz. 
Portanto, tem v; Ex• razão em verberar o fato. EstQ_u 
certo também de que o jovem Min"istro do Interior ter_~ a 
sensibilidade de. ateoder os argumentos e os pleitos dos 
cearenses, através da _sua Bancada nesta Casa, neste mo
mento, representada por V. Ex•. 

O SR. Ct:SAR. CA_LS_- Agradeço ao rt:J.CU nobre 
companheiro Jorge Kalume o seu aparte. De fato, a pró
pria missão da FAO e do_Banco Mundial estra,nha e 
pede que se justifique, de_ maneira __ mais convincente, as 
razões da exclusão, a uma região dQ sertã9 central que, 
mais do que outras, necessita de um apoio ao pequeno 
produtor rural. 

Mui to obrigado, então, aos apartes feitos pelo nobre 
Senador Jorge Kalume e Fábio LuCena. (Muito -bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- ConlXdo a pa
lavra ao nobre Senador Lenoir VargasL (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Concedo a pªlavra· ao nobre Senador Marcondes Ga

delha. 
S. Ex• está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. P,onunçja o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, con
siderando a magnitllde do ato de instalação da Comissão 
de Agricultura desta Casa, para a qual tive a honra de ser 
eleito Presidente, passo a ler, para transcrição nos ~naís 
do Senado, o discurso que proferi naquela oportunidade: 

Srs. Senadores; 
Minha emo·ção, ao assumir" a Presidência da ComiSsã_o 

de Agricultura do Senado Federal, iguala-se à que sentí 
quando ingressei nestã Casa, representando meu Estado, 
-como Senador da República. É que nasci na agricultu_r_a, 
formei-me na agricultUra, vivt"O.a agricultura e da agri
cultura a maior parte'da minha vida e, se sai da agricul
tura para vir ao Senado a agricultura não saiu de mim. 

Creio, talvez em função disso, estar na agricultura o 
grande caminho de saída para os tempos diftceis vividos 
pelo BrasiL 

Não falo da agricultura de exportação, que deve trans
formar em dólares suor brasileiro para pagar dívidas ex-
ternas de origem e crescimento bem pouco explícitas. Fa
lo, antes de mais nada, da agricultura que deve tornar 
farta a mesa de nossos patrícios, principalmente dos 
mais humildes trabalhadores., para os quais o feijão já se 
tornou prato de luxo e a carne, iguaria reservada para 
dias festivos de excepcional significado. E por quê? 

Porque a grande lavoura vai escorraçando de todo o 
canto a agricultura de manutenção que punha ao alcance 
das pequenas co-munidades gêneros alimentícios de bai
xo custo. 

Hoje, viveriiOs ·a realidade do homem desterrado, que 
é bóia~fria no campo e favelado na cidade, explorado du
plamente; quando vende seu trabalho através do "gato" 
que o arrebanha em caminhões, alta madrugada, para 
conduzi-lo ao eito e Quando compra sua miserável comi
da nas prateleiras de um supermercado que remarca os 
preços todos os dias. 

Este quadro não poderá ser revertido se não repensar
mos a agricultura brasileira com criatividad_e e coragem. 

Se precisamos exportar, antes precisamos comer. 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

DevemOs país ·re1onlar o- espírito de nossa legislação 
agrâl-ia. fundaffie'núll que,. quando traia da exportação de 
produtos agrícolas, refere~se a ex"cedentes. 

Criar -eX,cedentes exportáveis, eis a meta da agrope
ÇJ.tária brasileira. Porque excedente·é o que não coube na 
panela. Se tivermos ·excedentes é porque nossas panelas 
estarão cheias. 

Louvo _o compromisso de sua Excelência o Presidente 
eleito,_Iancredo Neves, e de seu Ministro da Agricultu
ra, Senador Pedro SimOn, com a reforma agrária -inSeri
da como ponto de mudança nas estrt.!JI,lr~ de JlOSSO País. 
Almejo, todavi~, a ref()rma agrária que saia do- discurso 
e ingresse na realidade do Brasil, com objetivoS-precisos 
e mefos- adequados. 

Por que queremos a reforma agrária? 
Queremo-la para tornar nossas terras produtivas e 

transfOrmar a qualidade de\iidadõ homem do Campo, e 
qu-e no campo possa ele viver com dignidade e criar seus 
filhos na PerSPectiva de um progressõ plenamente reali
záveL 

Is-to significa que não há uma fórmula de reforma 
agrária para o País. Há que se buscar soluções adequa
das ao perfil agronômico de cadá região _e aplicá-Ias com 
determinação e proficiência. 

Buscar mudanças para a agricultura brasileira que a 
coloquem como um marco da conquista de noss_o futuro 
é o imperativo que a todos no_s obriga. 

Pretendo com a ajuda de meus ilustres pares nesta co
missão, torná-la um efetivo instrumento para refletir os 
problemas da agricultura brasileira e viabilizar caminhos 
de sua r_edenção, naquilo que for da competência do Se
nado da República. 

Estes _são_ meus propósitos. Obrigado. (Muito bem!) 

_"'.()SR. PRESIQENTE_(M_á_rio Maja)- Cçmcedo ~pa-
lavra ao nobre Senador Jais._on Barreto. -

O SR."JAI!)ON BARRETO (PMDB SC- Pronuncia 
o .seguinte diScurso.)- ~r. Presidente, Srs. Senadores: 

_Os P~eSidéntes de Fede_rações de Pescadores de todos 
os Estados do Brasil estiveram reunidos em Florianópo
lis, nos dias 5, 6 e 7 de matçQ, próximo-passado, num 
conclave denominado "11 Encontro Nacional de Presi~ 
dent~s de _Fede_ráçõe_s de_P~adores".- - --- -

Dos debates ali travados, foi extraída, em 7 de março, 
a "Carta de Florianópolis", repositório atual de todas as 
reivindicações dos pescadores brasileiros. Fazendo coro 
com toda a íntegra das reivindicações ali apresentadas, 
solicito à M~a que faça constar dos Anais o inteiro teor 
da "Carta de Florianópotis", que passo a ler: 

"Carta de Florianópolis- Os Presidentes de tod_as as 
Fedeniçõe$ de-Pescado_res do Bf.:i.Sil, reunidos em Floria
nópolis com a Confederação Nacional de Pescadores no 
Segundo Encontro Nacional de Presidentes de Fede
rações de Pescadores, analisando e discutindo a situação 
da pesca e dos pescadores profissionais co-ngregados em 
suas entidades, expõem nesta "Carta de Florianópolis" 
as suas preocupações, tendo como meta exclusivamente 
a defesa dos interesses Qos seus associados e a promoção 
social e profissionais dos mesmos. 

Assume primordial importância entre oS váriós assun
tos tratados os que se referem a: 
. I) Criação de Ministério da Pesca, ou de Secretaria 

. --~~pecial vinculada diretamente à Presidência da Re-
pública. - -- - --

- 2) EquiparaÇão dC -benefícios aos auferidos pelo tra
balhado_r urbano. 

3) Criação de um fundo denominado "Fundo do 
Pescador", administr_ado pela Confederação Nacional 
dos_ Pescadores, constituído por: 

a) taxa de c.omercial_ização do pescado, a ser cobrada 
do comprador do produto "in natura"; 

!ll. _50% (cinqüenta Por cento) do valor das licenças 
de pesca cobradas aos pescadores amadores; 
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c) 50% (cinqUenta por cento) da arrecadação prove
niente das multas por infração aos dispositivos legais re
lativos à pesca; 

d) outras rendas eventuais: doações, subvenções, 
aplicações financeiras etc. 

-4) Reconhecer a atividade do pescador profiSsioriãi 
~Qfno de na~ureza insalubre. 

5) A.ssegur~r à mulher o exercício da atividade de 
pescadora profissional pela eliminação das restrições ao 
embarque. -

.6) Assegurar ao pescador pro_fissionai- embarcado 
ou em CoJônia de Pescadores- o direito à aposentadÕriã 

·aos 50 anos de idade ou 25 dç trabalho efetivo ·na" pesca 
Profiss1ánál~ faCe à natureza rUde do seu trabalho e o 
desgaste__ físico decorrente. 

7) Que o documento de inscrição e registro do pesca
dor profissional emitido pela. SUDEPE.seja o documen
to exclusivo que habilite o pescador profissional ao 
exerddo da pesca profissional, servindo coffio documen
to bastante para provar junto ao Ministério da Previdên
cia Social como carteira de trabalho. 

8} Agilizar os trabalhos de reformulação dos estatu
fOS:-das Colônias de Pescadores, das Federações de Pes
cadores e da Confederação Nacional dos Pescadores que 
se encontram em elaboração na SUDEPE. 

9) Pleítar a· transferência da sede da Confederação 
Nacional dos Pescadores para Brasília. 

10) Que a extensão pesqueira seja realizada ~xclusi
vamente por sistema independente e especifica~enti Por
sistema Brasileiro de Extensão Rural, sempre com a par
ticipação- ativa da Confederação Nacional dos Pescada.. 
res e das Federações de Pescadores e respeitando os inte.
resses manifestados pela comunidade. 

11) Que a fiScalização da pesca seja exercida direta
men,te pelos órgãos regionai~ ~a SUDEPE, com a reor~ 
ganização do quadro _de__Eiscais da Pesc<l.. 

12)- Que, a-nível naciop.al, seja executã.do um eficaz 
controle da po(uição hídrica, reformulando e tornando 
efetiva a legislação peitinente. 
- 13} Que a renovação da Diretoria da Confederação 
Nacional dos Pescadores, a partir de 29 de junho vim~o_u~ 
ro, s_~;ja reaH~ada por eleição efetuada pelas Federações 
de Pescadores. 

Finalmente, expressam os Presidentes de_ Feder:ações 
de Pescadores reunidos nesta bela cidade de flo_rian{lpo- . 
tis, a sua esperança de que as reivindicações aqui relaéio~ 
nadas tenham melhor e mais rápida acolhida do que o tiw 
veram outras semelhantes já formuladas anteriormente, 
esperança que se apóia nos horizontes que se desenham 
no advento da Nova República do Brasil. 

florianópolis (SC), 7 de março de 1985. - Confede-
-ração Nacional dos Pescadores a; Almte. José Pardellas. 

aj Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre 

. Rolf.:Snd Cacho Ribeir~ 
Pará 
a/ José Ribeiro Neto 
Amapá 
a/ Saritano Pereira Santos 
Maranhão 

·a;- José Norton Sampaio 
Ceará 
a/ Mauro Cavalcante de Souza 
Piauí 
a;·· -FrancisCo -das Chagas S. Machad-o 
Rio Grande do Norte 
a/ Raimundo Nonato da Costa 
Paraíba 
a/ Sebastião de Lima Paiva 
Pernambuco 
a;_ Valdir Alexandre Silva 
Alagoas -
~J Abel Silva do Amor Divino 
Se-rgipe 
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af José Augusto Ferraz Alvares 
Bahia 
a/ Lindolfo Ferreira dos Santos 
Espírito -santo 
a/ Helomar Paula Moraes 
Rio de Janeiro 
a/ Eduardo Luiz Gonçalves 
São Paulo 
a/ Julio Tadanore Alicawa 
Paraná 
a/ Urias Mendes Cordeiro 
Santa Catarina 
a/ Almy Evaristo Nunes 
Rio Grande do Sul 
a/ José Ari Griebler 
Mato Grosso 
a/ Jorge Ahes Ribeiro 
Minas Gerais 
a/ Alberto Lima" 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
faço um apelo ao Governador de meu Es-tado, assim 

'corno ao Gove-rno Federal, para que criem, com a PoSsí
'vel urgência, as condições legaiS e burocráticas para q-ue
tais reivindicaçõeS possam, em- breve, ser alcançadas pela 
laboriosa classe dos pescadores nacionais. 

De minha parte estarei atento para sugestão de proje
tas de lei que persigam as mesmas finaüdades e que apre
se~rei à Casa em ocasião oportuna. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte dis1::urso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Sócio-Económicos, fundado em 1955, por um 
grupo de entidades sindicais, tem -tído, em trinta anos de 
desempenho, uma atuação marcante no conhecimento 
objetivo da realidade vivida pelos assalariados, funcio
nando como precioso reforço na luta por melhores con
dições de vida e trabalho no Pafs. 

Essa vitoriosa instituição, às vêsperas da instalação de 
um novo Governo, que promete equacionar e resolver os 
principais -problemas dos assalariados, tem todas as con
dições para influir decisivamente no plariejamento dos 
problemas econômico-sociafs- àa crasse--traoaffiidõ-ra, 
sem dúvida os mais importantes _cja atual conjuntura na
cional, não suficiente ·ou- cOnVenieriteinr!rite equaciona
dos pelos governos anteriores, responsáveis, serri sorribra 
de dúvida, pelo achatamento salarial dos últimos <Jez 
anos. 

Torna-se, necessário, no EiltáiüO, que· o DIEESE Pro
cure evidenciar mais amPlamente O seu trabalho, 
impondo-se não apenas como órgão colaborador do mo
vimento sindical, senão também como auxiliar dos orga
nismos governamentais que estudam a estatística labo
ral, o custo de vida e o delicado relacionamento entre o 
desempenho laboral, a paga salarial e as necessidades vi-

• tais dos trabalhadores. 
A respeito da.atuação do DIEESEjunto às classes tra

balhadores, declarou, recentemente, o Sr. Jair Simões, 
eleito coordenador do Escritório Geral dessa entidade 
no Rio de Janeiro, atualmente na Presidência do Sindi~ 
cato Nacional de Oficiais de Máquinas da Marinha Mer
cante: 

"PrecisainOs desenvolver- uffi trBbãlho que- evi
dencie mais o DIEESE como órgão colaborador do 
movimento sindical, -prometendo divulgá~lo mitis 
entre as entidades filiadas. Nossa intenção ê- a de 
não ficarmos aguardando que as entidades sindicais 
nos procurem, mas de irmos ao encontro delas. Pre~ 
tendemos manter contacto mais estreito coin as en-
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tidades filiadas, iniciando-os com as não filiadas, 
através de reuniões em que procuraremos reunir 
vários dirigentes para levãr até eles o que é o DIEE
SE e a sua importância para o trabalhador." 

Louvável, esse trabalho de conscientização da classe, 
não menos essencial, porém, a atuação do órgão j~nto 
ao setor econômíco-social do Governo, exigindo-se seja 
o instrumento representativo da presença das classes tra
balhadoras no exame e elaboração daqueles parâmetros 
que conduzem às alterações salariais, tanto anuais quan
to semestrais ou trimestrais, garantindo o poder aquisiti
vo da classe trabalhadora. 

O DIEESE promove o levantamento do custo de vida 
nas capitais; da ração essencial no Rio, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e Porto Alegre~_estudos de mercado 
de trabalho e de distribuição salarial, prestando assesso-

- ria técnica a congressos, seminários e negociã.Çô~ coleti
vas de Trabalho. Trata-se, portanto, de um órgão indis
pensâvel à ação governamental na área econômico-
scidal. -

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) ~Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pro
"Juncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senil
dores~ 

Os drásticos cortes dos gastos públicos, q~ se vêm 
acumulando desde o último_ até o atual Governo, 
a~·eaçam a viabilidade de importantes projetas, dirigi
dos sobretudo ao crescimento econômico e às popu
lações !!arentes. 
--Veja-se, por exemplo, o Programa de Transporte de 

Passageiros de Baixa Renda, que teve na primeira quin
zena de março· pretérito, as suas tinhas mestras aprova
das pelo Conselho Diretor do Fundo da _Marinha Mer-
cante. 

Direcionados prioritariainente à Amazônia Ocidental, 
os projetas que integram esse oportuno e necessârio pro
grama, foram desenvolvidos com a partiCipação -dos ar
madores e estaleiros navais da região, prevendo-se a 
construção-de três tipos de embarcações metâlicas, que 
se destinariam, numa-primeira etapa, às ligações entre a 
Capital do meu Estado e as cidades de Santarém, Tefe, 
Tabatinga, Maués, Barcelos e Manicoré, pelos rios Ama~ 
-zonas, Solimões, Mauê-s, Negro e Madeira. 

Os estu_dos que o precederam, dentro das recomen
daç_ões de observância do equilíbrio entre o social e as 
disponibilidades financeiras, concluíram por sua imedia
ta execução, tendo em vista a necessidade _de assegurar o 
desenvolvimento do transporte hidrovlãrio ~ii Amazô
nia, em condições regulares -de eficiência, conforto e se
gurança. 

Conseqüêntes de diretriz fixada pelo Ministério dos 
Transportes, já 'no deCorrer do II Simpósio de Nave
gação na Amazônia, realizado em junho de 1983, eSses 
estudo~ enfaiiúram qUe, dadas as características regio
naiS e as-regras naturais de mercado, não haveria trans
porte de passageiros de baixa renda na Amazônia, sem a 
interferência governamental através de_ subsídios. 

Como o subsídio operacional, que se aplica às empre\. 
sas públicas, seria inviável na Amazônia, pelas peculiari
dades de suas rotas, embarcações e_ armadores, optou-se 
por viabilizar o subsídio, calculado e pago uma única 
vez, na fase da contrução da embarcação. 

A idéia de subsídio ganha consistência -a -p-a'rtir de al
gumas constatações: a eXeCUçã-o do trãnsporte âe passa
geiros de baixa renda na Amazônia não é auto
sUbsistente; o GoVerno subsidiou a construção de inúffie_
ros-navios, garantindo a- presença de embarcações de 
bandeira brasileira nas rotas internacionais. 
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Além disso, quando ocorreram na Amazônia os gran~ 
des naufrágios, todos os brasileiros, sensibilizados com o 
desaparecimentQ de centenas de homens, mulheres e 
crianças, demonstraram a disposição de colaborar para 
que tão lamentáveis episôdios não mais se repetissem. 

Con'figura-se, assim, que o subsídio com recursos 
públicos, na construção de embarcações para o transpor
te de passageiros de baixa renda na Amazônia é um in
vestimento de e_vidente retQrno social, sobejamente apro
vado pelo novo brasileiro. 

Nessas circunstâncias, tão-somente para que seja aten
dida a exigência de parcimônia nos investimentos públí
cos, uma iniciativa de tal magnjt_ude não" deve ser poster
gada. 

Antes, o programa deve ter assegurada imediata conti
nuidade, pelo que significa em termos-de real melhoria 
do transporte de massa, com incisivas, prontas e benéfi
cas repercussões para a ecOnomia e para as populações 
de baixa renda da Amazônia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
l~vra ao nobre S~-~ªdor Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidf;nte, Srs. Sena
dores: 

Deflagra-se hoje a mobilização nacional para o ensino 
de base! 

Reunindo-se com os ministros da área social e secre
táriOs- de educação de todo o País, o Ministro Marco 
Maciel concretiza a etapa inicial que tem por objetivo si
tuar a Educação Brasileira no plano correspondente à 
importância do ensino básico como forma de solução 
aos sérios problemas que impedem o desenvolvimento 
nacional. 

Duas graves questões preocupam não somente os pe
dagogos, mas todos aqueles que se interessam pelo Setor 
Educacional, tanto no Brasil quanto nos demais países 
subdesenvolvidos: a evasão e, principalmente, a repetên
.cia. Costumam, estes aspectos, ser analisados única e ex
clusivamente no âmbito dos sistemas educacionais, rela~ 

-cionados à quaiidade do ensino !llinistrado. Entraianto~ 
comOdivOrciá-los de todos os demais ângulos (rue com
põem o fato social como um todo? Como ignorar as ca
rência nutricionais, Os problemas de saúde, de emprego, 
de moradia, causas básicaS -e inquestiOnáveis de um ren
dini.eflto escolar- bãixo ou Oulo? 

Em um país deficitário, as Verbas prioritárias são sem
pre iilsuficientes. No entanto, por maiores que sejãin oS • 
recursos destinados à Educação, os resultados deixarão 
muito a desejar se os problemas sociais que lhe são inter- . 
ligados não foram atacados e minorados simultanea
~- . 

Por melhor que seja o nível de ensino ministrado, não ' 
surtirá efeitos, não Ocorrerá a aprendizagem, se a cliente- ' 
la estivCr doente ou subnutrida. 

Os custos da Educação no Braisl são altamente dspen
diosos porque os benefícios advindes são quase insignifi
cantes. Situamos aqui um novo problema o do analfabe~ 
tismo de retorno. Este elemento, desconhecido para ai· 
guns, é extremamente coinum, em especial nas regiões 
intcríoranas, já que aqueles que abandonam a escola 
após cursarem apenas uma ou as duas primeiras séries 
iniciais, sem terem oportunidáde de solidificar e exercitar 
os conltecimentos adquiridos, regressarão, poruco a 
pouco, ao estado anterior de total analfabetismo. 

Cabe, portanto, endossando as palavras dos que, neste 
Plenário, 'eiifocitram também o mérito e a sabedofiã do 
processo desencadeado pelo Ministro da Educação, 
abordar as origens do problema, analisá-lo sob os diver
sos ângulos que o compõem, e encontrar a.s soluções 
conjuntas para que se possa extinguir, da História deste 
País, a nódoa do analfabetismo, dos milhões de crianças 
impedidas de freqUentar as escolar, dos milhares que ali· 
cOmparecem atiaídos unicamente pela parca merenda· 
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que lhes é oferecida e que se revela insuficiente para 
suprir~lhes as necessidades básicas. 

h preciso, também, estender a toda a popolaçào brasi~ 
!eira a consciência desse fato, para que a educação naciõ~ 
na! seja repensada, seja discutida em todos os níveis e ca
madas sociais, dos lares às instituições, porque somente 
assim a educação deixará de ser um problema restrito à 
esfera govern~mental e às escolas, e encontrará, em cada 
cidadão, um brasileiro responsável e capaz de defender 
os seus direitos e de participar, efetivamente, dos desti
nos do nosso Pals. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a próxima sessão a segUinte. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei, da Câma
m n"' 6, de 1981 (n9 237 (79, na Casa de origem), que fiXa 
em oito horas a jornada dC:! trab-alhõ dos vigias, tendo 

Parecer favorável, sob n~' 190, de 1981, da Comissão 
- de Legislação Social. 

Votação, em turno único, _d_o Requerimento fl9 15, de 
1985 de autoria do Senador Humberto Lucena, soliCitan
do a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o 
controle acionário, pela União, da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 37/85 
dos Senadores Roberto Campos e José lgnácio Ferreira, 
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985). 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 57, de 
1985, de autoria dos_ Lideres Gastão Mtlller e Moacyr 
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Ofício S/2, de 1985, do 
Governador do Estad_o do_ Rio Grande do Norte, solici
tando autorizaç_ão do Senado Feder<!-! para realizar ope
ração de crédito externQ_ n_o_vª_lor de cinqUenta milhões 
de dólares. 

4 

Votação, em turno único, diJ Reqüerimento n9 58, de 
1985, de autoria dos Lideres Gastão MUller e Moaçyr 
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Oficio n9 SJ8, de 1985, 
através do qual o Prefeito municipal de Anã polis (GO), 
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitu
ra possa realizar operação de empréstimo externo nova
lor de USS 3,500,000.00 (três- milhões e quinhentos mil 
dólares). 

5 

Votação, em turno úniqo, do Projeto de Lei do Senado 
n9 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes QuérCia, 
que acrescenta parágrafos ao Art: 517 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n9 184 e 185, de !984, das ComissõeS: 
-de Constituição e Justiça, pela Constítiú::io-nalidade 

e Juridicidade; e 
-de Legislação Social, Favorâv'el. 

6 

Votação, em primeiro turfiõ, do Projeto de Lei do Se
nado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu-
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cena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos diri
gentes das Fundações de E.Qsino Superior, tendo 

Pareceres,_sob n~'s 747 e 748, de 198_1, daS Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena-
dor Moacyr Dalla; e 

-de Educação e Cultura, Favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Mi
cheles, que acrescenta parágfafo único ao--ã.rL 373 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empre
gada com prole o direito àjOf-riã.da de 'trabalho reduzida, 
com remuneração proporcíonal, tendo 

Pareceres, sob n9s 445 a 447, de 1984, das Comissõe~: 
- de Constituição e Justiça, pela constituc~onalidade e 

juridicidade; 
- de Legislação Social, fa vorâvel; e 
-de Finanças, contráriO, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge kalum~. 

8 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do_ Senado n9 18, de 
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do mdsico, tendo 

Parecel-est sob n9 1.032, de 1980 e n' 415, de 1984, da 
Comissão: 

-de cóDStituiçio e Justiça, 11' Pronunciamento: pela 
inconstítucionalidade; 29 Pronwaclamento: (re~_amesoli~ 
citado em Plenário)- ratificando seu pareCer ãnterior. 

9 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
jutidicidade nos termos do_art. 296, do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 1980, de au
toria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9 
6.8 [ 5, de I 9 de agosto de 1980, que define a situação jurf
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Integração e dá outras providências, tendQ 

Parecer sob. nt 1.144, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia)- Está encerra
da a sessão. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MIL
TON CABRAL NA SESSÃO DE 2-4-85 E QUE, 
ENTREGUE À REVISiiO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O .SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o 
Seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi um telex do Prefeito de Campina Grande, Ro
naldo Cunha Lima, cuja leitura é suficiente para dar uma 
idéia aos Srs. Senadores do problema que vou aqui, colo
car ao conhecimento desta Casa. Q_ teor_ ê- o seguirite: 

TLX. NR. 35(&5-GP 
Exm9 Sr. 
Senador MHton Cabia! 
Senado Fed"enil 
Brasília- DF. 
A Crise por que passa a FunQação Universid~de 

Regfànal do Nordeste- FURNE ...=....chegou a limi
tes insuportáveis, pOndo os seus vários segmentos 
- administradores, funcionários, docentes e. dis
centes - em clima de profunda tensão, com conse
qüências danosas ao bom funcionamen~o daquela 

-instituiÇão de ensino_ superior. 
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NãO é oportuno enumerar as questões já ampla~ 
mente conhecidas, que resultam da situação econd
mica vexatória deste inestimável patrimônio cultuw 
ral"campinenSe, cuja abrangência envolve toda are
gião nordestina. 

E, face do exposto, apelamos a V. Ext.conjugar 
todas as forças poHticas, resultantes da sua atuação 
parlamentar, com vistas a incorporar a Universida
de Regional do Nordeste a Universidade Federal da 
Paraíba. Esta medida é tida pela comunidade uni
versitária e, pela população em geral como a única 
viável para o equacionamento definitivo de tão anK 
gustiante problema. 

Na certeza de poder contar com a sua peculiar 
sensibilidade, subscrevemo-nos 
-cõrdialmente- Ronaldo Cunha Lima, Prefeito. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este é um velho 
problema que enfrentamos em Campina Grande mas, na 
realidade, não é um problema campinense, ni'io é um 
problema paraibano, é um problema regional. Trata-se 
efetivamente de questão que interessa a todo o Nordeste, 
porquanto essa universidade com mais de sete mil alunos 
tem, praticamente, 40% oriundos dos Estados vizinhos: 
Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, alguns do 
Mamnhão, Piauí, etc. 

Essa universidaâe que surgiu em Campina Grande há. 
alguns anos, re_cebeu o apoio do Governo Federal, estí
mulos, verbas, e, de fato~ ela tomou um desenvolvimento 
exc_epcional. E tinha que tomar esse desenvolvimento, 
porque foi num períõdo em que a Nação passava por um 
desenvolvimento acelerado, havia um interesse muito 
i!;rande de incentivar as carreiras técnicas. Essa universi
dade teve, exatamente nas profissões técnicas, a -sua 
maior _expansão. E para ali afluíram jovens do interior 
do Estado e dos Estados viZinhos, como acabei de acenw 
tua r. 

Mas a crise económica que abateu o Pafs, as dificuldaK 
des que foram surgindo de toda a natureza, a disparida
de de salários entre o custo de vida e o realmente percebi
do pelos professores, o próprio custo operacional, a ma
nutenção, tudo, enfim, levou a uma situação de inviabili
dade_ desse centro ~ducacional'. 

Passamos então, todos nós, interessados no futuro 
dessa universidade. desse importante centro de edu
cação, passamos a nos preocupar com a solução definiti
va. E surgiu daí um consenso, de que o único meio seria 
a sua incorporação à Universidade Federal. Passamos a 
ape!ar para o Governo, especialmente para o Sr. Minis
tro da Educação. A verda.de_é que, até hoje, nada foi 
conseguido de prático. Agora a Universidade está 
ameaçada de fechar. São sete mil universitários no inte
rior da Paraíba- os Srs. podem imaginar o que significa 
essa bomba -sete mil jovens ameaçados de ficar inteiraw 
mente sem condições de estudar, enfim, dessa Universi
~ade trabalhar normalm_ente. 

Qiante dessa gra'{e situação, vamos mais uma vez ape
lar para o Sr. Ministro da Ed_ucação, agora tendo à fren
te esse grande brasileiro, Marco António Maciel, Parla
mentar como nós, sensív~l a esses problemas, como nós 
poiÍtiCÓs soffiOs, e esperamos que desta vez a sensibilida
de do Sr. Ministro possibilite um entendimento, um inte
resse especial de resolver essa questão. Já estamos cansa
dos de díscufii,- de apelos, de memoriais. Aliás, de me
moriais o Ministério está cheio, porque já passou pClas 
minhas mãos quase uma dezena de memoriais nesse sen
tido __ Yamos ao Sr. Ministro e esperamos que ele nos 
ouça, e que se vier a depender do Senhor Presidente da 
República, esperamos, também, que o Presidente José 
Sarney _encontre ãlgum meio de dar a solução definitiva 
que possa viabilizar essa desejada incorporação da 
URNE à Universidade Federal. 

_- EtáO-qUe tínll"a-ã 'dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, MU
R/LO BADARO NA SESSÃO DE 8-4-85 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORÃDOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MUR)LO BADARÓ (PDS - MG~Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

V. Ex•, Sr. Presidente, e a Casa têm testemunhado o si
lêncio respeitoso com qu.e a Ban-cada do_ Partido Demo
crático Social, com assento no Senado, se solidariza com 
a dor que domina toda a Nação, todo o povo brasileiro, 
pela doença que acomete o Presidente e a incrível pro
vação a queê submetida sua família. V. Ex' e a Casa tes
temunham que, diante do quadro carregado de incerte
zas que se instalou no País, a conduta do Partido Demo
crático Social, na oposição, tem sido _de compreensão 
para com as dificuldades que momentaneamente atra~ 
vessamos, com o objetivo bem nítido_ de" não aumentá~ 
las, para que todos possamos, juntos, ultrapassar sem 
maiores perplexidades essa hora tão angustiosa para to~ 
dos. 

Mas, Sr. Presidente, este silêncio respeitoso, esta atitu~ 
de de compreensão nã.o pode ser confundida com o senti~ 
mento que, de certa forma, anestesia e paralisa a Nação 
como um todo. E nós estaríamos praticando um ato de 
profundo_ desrespeito ao Senado, e eu inverteria, inclusi~ 
ve, para colocá-la numa posição hierarQuícamente supe
rior, um ato de desrespeitO -à Constituição, Se Dão alteás~ 
semos nossa voz, nesta tarde, para oferecer um protesto 
cabal contra o ato praticado pelo Senhor Presidente da 
República em exercido, noméa'ndo, sem a Prévia audiên
cia do Senado Federal, o Governador do- Distiitó -Fede
ral. 

E suprema ironia, Sr. Presidente, Srs. Sena_doxes: es.ta 
Constituiçã, que tem a seu lado a espada de Caxias a dar
lhe suporte e sustento, que foi exaltada e respeitada na 
noite de angústia e de crise por que passou a Nação, e 
que permitiu, numa interpretação límpida e escorreita,-a 
solução do V ice-Presidente da República como substitu
to no eventual impedimento do titular; esta mesma 
Constituição, que é a garantia, falvez a pricipal, da legíti
ffiidade_de que se investe o a tua! titular do Poder Execu
tivo, foi tornada- letra morta pelo próprio Vice
Presidente no exercício da P(esidência, ao passar sobre 
ela como se fosse um traste ímprestãVel, nomeando sem 
audiência prévia do_Senado, exigência constitucional, ex
pressa, clara, insofismável, cujo entendimento_ não_ de
pende sequer de exercício de interpretação, para qú.e a 
nomeação se perfaça de uma forma jurídica comPleta e 
acabada. De nada valerão, Sr. Presidente, os artifícios 
usados para justificar o malsinado ato. 

Ao tempo da Constituição de 46,_ o Distrito feder!'! 
era (egido por legislação esp_ecífica, que tratava d~ exis
tência de seu Prefeito ·como titufar do POáer Execlit!yo. 
Essa situação jurídica prevaleceu na Lei n~' ~.751, que foi 
o instrumento legal de que se valeu o Go-v:erno para 
publicar o ato de nomeação do governador interino de 
Brasília. Ocorre que nos termos do item 2, do art. 42, da 
atual Constituição, temos: 

Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

É competência privativa; mida substituí o' Seriado 
no uso desta faculdade constitucional. Até quanto à 
forma de aprovação, a Constituição desce a minu-
déncias: --

III- aprovar, previamente, por voto secreto, a 
escolha de magíStrado, nos casos determinados pela 
Constitu_ição, dos Ministros do Tribunal de Contas 
da União, do Governador do Distrito Federal 

Isto equivale dizer que a Lei n~' 3.751, de 13-5-60, na
quilo que colide c-om o texto expresso na Constituição 
está plenamente revogada. Mas, é só isso; a Constituição 
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de !967 ainda falava em Prefeitura do Distrito Federal. 
Mesmo ao tempo da ConstituiÇão de 1946 e ao tempo da 
Caiiã. de 1967, as interpretações _do_s doutos, dOS jtiiis
consultos, dos melhores intérpretes da nossa Consti
tuição, não deixam qualquer dúvida quanto à necessida
de de prévio assentimento do Senado à_ nomeação do 
Governador do Distrito Federal ou do então Prefeito do 
Distrito Federal. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex• o melhor da sua boa von
tade e da sua atenção, porque nos termos do Regimento 
interno, uma das competências de V. Ex'~- é zelar pelas 
prerrogativas dá Senado Federal. De maneira que eu 
convocaria V. Ex', a sua atenção, para que nós, todos 
juntos, possamos encontrar uma fórmula política ade
quada para impedir que o Senado brasileiro sofra na sua 
soberania, na sua indiscutida importância na formação 
do quadro político nacional, uma agressão tão insólita 
quanto essa que hoje se pratica. 

Themistocles Cavalcanti, na sua Constituição Federal 
Comentada, edição de 1948, páginas 118 e 119, do Volu

- me I I, acentua; "A autorização é prévia; a intervenção 
do Senado não completa o ato de nomeação, mas este 
pressupõe o assentimento prévíon. 

Na hipótese do art. 63, da Constituição de 1946, que 
falava no Prefeito do Distrito Federal, temos que a no

-meação pressupõe prévio ·asSentimento do Senado, e se 
este não ooorrer, o ato serâ nulo de pleno direito e com 
todo o enorme cortejo de conseqUências e nulidade, 
acrescento eu. 

Ca;los Maximiliano, também comentando o mesmo 
artigo da Constítuição de 1946, diz às páginas f 18 e 119, 
da edição de 1948: 

"Não se tornam definitivas as nomeações, nem 
entram em exercício os respectivos titulares, cp
quanto o Sena_do não aprovar, em sessão secreta, o 
Ato do Executivo, nos segui_r:1tes casos: d) do Prefei
to do Dis~r!tq Federal..." 

Transpondo-se para Governador do Dístrito-Fideial 
a expressão existente na Constituição de 1946, veriijca-se 
que a esta altura)á toma posse o Governador interino do 
Distrito" Federal, e certamente todos os auxiliares por ele 
indicaqo. 

Quando Pontes de Miranda analisa a Constituição de 
1946, que ai_r:1da mantem a mesma figura do Prefeito do 
Distríto Federal, ele deíxa·explícito no seu texto a afir
mação; revestida da sua insuperável autoridade de gran
de mestre do direito e emérito jurista •. "Só se nomeia, 
desde _[946, depois de aprovada a escolha." 

Pois bem, Sr. Presidente, o Senado Federal recebe 
uma comunicação do Presidente em exercício de que no
meou, em caráter interino, o Sr. Dr. Ronaldo Costa 
Có_ut_o_com-o substituto do Sr. José OrneHas de Souza Fi
lho. 

Vamos admitir as hipóteses mais dramáficãS"f)ara ser
mos condescendentes e generosos no julgamento do fato. 
Se houvesse uma situação de caos, de calamidade públi
ca, em que a vacância se desse por motivo de força maior 
...., por exemplo, uma doeça, uma viagem, ou qualquer 
outro fato; a detenção em local incerto e não sabido, o 
desaparecimento da figura do chefe de governo, seria 
possível prevalecer-se do que dispõe a lei inquinada, por~ 
que ela prevê a hipótese de substituição por um secre
tário do próprio _governo. 

Mas no caso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sena
- -ao-está-em funciOnamento, o 'Governador de Brasília, o 

-~~ã.tuâl títu.lar José Orneltas, ainda que tenha pedido exo-
neração, está no exercício do cargo, a vacância só se da
ría na hipótese da sua exoneração. E foi oferecida pela 
Liderança do PDS ao Líder do Governo; ao Presidente 
do s_enado e com quantas pessoas de respOnsabilidade 
conversou, entre as qüatS o Senador Passos Pôrto, da 
Mesa Diretora, garantia de que o PDS daria todas as fa
cilidades para votar enl regime de urgência, urgentfssi-
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ma, a mensagem nomeando o novo G_overnador do Dis
trito Federal. 

Essa palavra constante do ato, cunhando de interinO õ 
Governador do Distrito Federal, que se nome:ia contra o 
texto constitucional, é uma palavra rigorosamente dis
pensáv~l do porito de vista jurldico. O que caracteriza a 
interinidade daqueles que são demissíveis ad nutum é 
exatamente a faculdade que tem, o poder de arbítrio-que 
tem, o Presidente da República de exonerá-los quando 
bem entender. O que não pode, o que não está certo, o 
que é abusivo, o que se trata de um flagrante desrespeito 
à Constituição, o que não se pode aceitar sem uma pala
vra de protesto, o mais formal, O mais veemente, é a no~ 
meação contra o texto da Constituição, ao arrepio da 
vOntade do Senado, do Governador do Distrito Federal. 

O _que é mais -iriterissante, Sr. Presidente, e nada há 
mais estranho, eu diría mesmo estaparfúrdio, do que 
indicar-se um Ministro para o exercício do cargo de go~ 
vernador. E quero prestar uma homenagem a esse jovem 
técnico que está sendo indicado, meu conterrâneo, jovem 
_dotado de todas_ ª-s qualificações, as melhores possíveis, 
para o exercício das funções públicas. Não se trata disso. 

Mas, nada tão incompatível como o exercício das duas 
funções: a de Govemador e a de Ministro. Se não bastas~ 
se a circunstância jurídica de que o Governador e o Mi
nistro atuam em esferas diferentes de poder, dentro da 
própria hierarquiia em que se organiza o Estado brasilei
ro na sua forma política: União, Estado, Distrito Fede
ral, Territórios e Municípios, não há como, porque a ló
gica e o bom senso o repelem, admitir-se como possfvel o 
exercício çgncomitante das duas funções. 

Sr. Pre;idente, há na História brasileira um caso muito 
interessante: o Presídente Vargas convidou o então Go~ 
vernador da Paraíba, Dr. Jos6 Américo de Almeida, 
para ser Ministro -de Estado. -0 imortal paraibano, p~ra 
aceitar o munus ministerial, se viu impelido, senão pela, 
lei, que· era omissa naquele tempo como o é hoje, mas, 
certamente, pela sua cons-ciência de homem público, a se 
afastar do cargo de Governador daquele Estado. 

Propala-se, à margem de toda argumentação jurídica, 
de que é uma nomeação interina. Então, Srs. Senadores, 
nós chegamos ao absurdo de admitir, por exemplo que o 
Sr. Shigeaki Ueki teria podido ser nomeado Embaixador 
interino na Comunidade EconõmíCa Européia. Nos leva~ 
ria a este absurdo de admitir essa nomeação interina d'e 
um embaixador, escamoteando, desta forma, a rigidez 
do texto constítucfonal que impõe a prévia consulta e a 
prévia aprovãção pela Câmara Alta. 

E mais, Sr, Presidente_, Srs. Senadores, vinte e quatro 
horas, apenas vinte e quatro horas eram suficientes para 
se resolver o problema do ponto de vista político. Não se 
sabe porque insondáveiS riliStérios o Vi ce-Presidente da 
Repóblica, ex-senador que honrou e dignificou este ple
nário, se viu pejado e _constrangido de tornar sem efeito 
malsinado_ato, pa~ni aq-ui enviando uma mensagem re
vestida de todas as formalidades legai~, para que sobre 
ela o Senado se manífestassse, com a prévia garantia da 
oposição, e certamente, do Governo, de que nenhum em~ 
baraço, nenhum obstáculo seria OOtoCadÕ à sua traÍni; 
tação. 

Dizia eu antes a V. Ex' que compete ao Presidente do 
Senado velar pelo respeito às prerrogativas do Senado. 
Estou certo de que V. Ex' já realizou um grande esforço 
nesse sentido, sei que. outros Senadore_s também assim o 
fizeram, mas não poderíamos deixar de oferecer o mais 
formal protesto à violência que se comete contra o Sena"' 
do Federal. 

Não há justificativa de qualquer natureza, não há so
fisma de qualquer espé.cie, não há clima de crise, de cala~ 
midade ou de vazio de poder que justifique o ato arbri
târio do Presidente em exercício. Nada o justifica! Ao 
contrário, sr. Presidente, todos os caminhos, todos os 

- iOtdro"s -da melhor intuição jurídica,-- todas as linhas dO 
bom senso, da lógica, todos os intinerários das melhores 
interpretações dos melhores juristas pátrios, levam sem
pre ao mesmo ponto: é nulo de pleno direito o ato do 
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Presidente da República que nomeou, ainda.que interi
namente, o Governador do Distrito Federal, sem a pré
via anuência do Senado Federal, que tem entre as suas 
faculdades e as suas prerrogativas esta competência pri
vativa. 

Estou certo Sr. Presidente, e esta que é a grande ironia, 
e de que consumada a violência nada restará a fazer a um 
Poder deSarmado que não tem como exercê-lo de forma 
retaliatória. E nem seria o caso, no momento em que a 
Nação se debate com extremas dificuldades, em que to
dos nós temos o nosso pensamento, o nosso coração e a 
nossa fé dirigidos para preces a Deus no sentido de que 
se restabeleça a saúde do Presidente da Ref?ública. 

Mas nós não poderíamos deixar de opor embargos defi
nitivos, o protesto-- formal a essa violência que se pratica 
contra a Constituição, suprema ír0nia1 A mesma-Consti
tuição cantada, proclamada e exaltada na noite de sofri
mento da véspera da posse, que foi colocada nas mão~ d~ 
quantos vivera-m os momentos cruciais daqiléles insfãtl-
tes dolorosos, para permitir que o ViC"e-Presidente da 
RepúbHca, que hoje faz dela tá bula rasa, assumisse o po
der em momento de criSe. Por coincidência, se -é verdade_ 
que ele tem forças políticas que o amparam, se não me
nos verdade é que o próprio PDS, reiteradamente, tem 
mantido, através das declarações dos seus Líderes e de 
suas personalidades mais emínentes, uma posição de ir
restrito respeito -à Constituição. O PDS 1em proclamado 
em todas as oportunidades, a sua decidida e obstinada 
posição pelo respeito à Lei Magna. Não queremos que a 

, Nação sofra novos traumas. O que gueremos.ê protestar 
neste instante, perante o Senado, que se vê usurpado 
num dos seus direitos e das suas prerrogativas m~is fun
damentais, por um ato de arbítrio, de prepotência e de 
violência daquele que, por força desta mesma Consti-

, tuição, está exercendO interinamente a Presidência d_a 
s República, tendo-a talvez como única substância de le
gitiriiidade para o cxcrcfcío desse poder. Protestar pela 
forma -tão estranha, pela maneira tão insótita, pelo modo 
tão pouco comum nas t_radiçõ~ do Direito brasileiro 
como tão violentamente se rasgou a Carta Magnã cj_ue 
rege os destinos de nossa Pátria. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU
RILO BADARO NA SESSÃO DE 8-4-85 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO 0/!.ADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pela or
dem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

s-r. Presidente, V. Ex•, na sua resposta ao Senador 
J:Ielvídio Nunes, deu razão ao nobre_Senador Humberto 
Lucena de que mensagem não é proposição. Não sendo 
proposição, ela se insere então entre gestos de mera cor
tesia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de 

'vez que não invocando nenh_um dispositivo de lei, ne
. nhum dispositivo Constitucional, como bem assinalou o 
Senador Helvídio Nunes, é uma mensagem inepta. 

Eu queria apenas perguntar a V. Ex•, quando diz que 
,o assunto merecerá estudos aprofundados do Senado
e V. Ex• por duas vezes repetiu a mesma expressão- se 
esses estudos "aprofundados" não deveriam ser reaHiã-

1 dos pela Comissão de Justiça., de vez que a matéria é de 
'"aprofunda" indagação jurídica, então, os estudos de
vem ser procedidos pela comissão própiia da Casa que é 
~Comissão de Justiça. No entanto, o despacho adminis
trativo de V. Ex• remete a mensagem para à Coniissão 
do Distrito Federal, (j_üe-SOteHã Compelêneia para Opi
nar na hipótese de que se cumprisse o que determina o 
art. 42, item HI, da Constituição. Ora, se V. Ex• deseja 
que o Senado aprofunde os estudos sobre ess_a matéria-

· e estou convencido de que o Presidente d_o Senado, sem 
embargo de reconhecer, tomou as medidas ao seu alcan
ce para resguardar as prerrogativas do Senado, nos ter
mos do item II, art. 5_1, do Regimento- V. Ex• deveria 
despachar o processo para a Comissão de Justiça eXami-

~~~-~- -----
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nar aprofundadamente _o tema objeto·deste substa.ncioso 
debate. 

É a questão de ordem que proponho a V. Ex• (Muito 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
V/RG[L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 8-4-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (PDS -CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr . .Presidente, Srs. Senadores: 

O Nordeste, principalmente a nossa terra, o Ceará, 
após uma estiagem de 5 anos e uma seqUência outra de 
12 meses de regular precipitação pluviométrica,- víu-se 
esse ano a braços com um verdadeiro dilúvio, que n8.o 
conhecia há anos, não conhecia há decênios, e se poderia 
dizer que, desde a grande cheia de 1924, algo semelhante 

"" não acontecia. 
Vamos nos reportar principalmente ao torrão natal. 

Tivemos, na Semana Santa, comunicação com os prefei-
-tos daqueles vales dos principais rios do Torrão, vales 

que tiveram, mercê dessas chuvas inesperadas, índices 
pluviométricos hã multo desconhecidos da região. Cida
des com ruas alagadas e suas populações expulsas ... con

" talo tivemos com aqueles que labutam no Vale do Aca-
-raú, com sua cidade maior, Sobral, completamente inun
dada, como aqueles outros que, no vale do Coreaú, e nos 
referimos à zona norte do Estado, vêem crescer assusta
doramente as águas. E, passando por cima de nossa so~ 
frida Fortaleza, que tem recebido essas bátegas incessan~ 
tes, como se o céu quisesse se redimir da falta que teve 
durante tantos anos, para com a terra. Fomos contatar o 
vale do Jaguarihe. Lá, o panoriuTia- de desolaÇão é muítõ 
maior. Morada Nova, LimoeirO; Tabuleiro, Alto Santo, 
São JÕão_ do Jaguaribe, Quixeré, Russas, Palhano, Ja
guaruana, Itaiçaba e Aracati sofrem. Na sede, no campo, 
os dífcrentes distritos, com a devastação só -símite àquela 
quan_do do arromb::tmento do Orós, em 1960. 

O Sr. César Cais- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Com prazer, eminen
te Senador. 

O Sr. César Cais- Desejo, neste momento, dizer ao 
Sr. Presidente e aos Srs. senadores que acabo de chegar 
també:tn do Ceará e em apoio ao que o Senador Virgílio 
"TâVora, a situação é demasiadamente crítíca. Apenas, 
faço uma ressalva. Em 1974, quando então Governador 
do Estado do Ceará, nós tivemos situação semelhante. 
Se vejo tenlos mais de cinquenta mil desabrigados, na
quela ocasião, tivemos maiS de cem mil desabrigados por 
cem dias. E pude verificar, fazendo -parte do Executivo, 
chefiando o Executivo cearenSe, do terrível drama de 
u_ma enc:b_en_te_no_rio _que por ter uma calha muito rasa, 
uma vez que o cristalino aflora, ele rapidamente foge das 
margens, atingindo, muitas vezes, vinte quilómetros de 
largura. São famílias que ficam em cima do teta, atrás de 
um socorro que só pode ser feito por barco ou por heli
cóptero. São animais que ficam presos- noS cercados. En
fim, toda uma possibilidade, além da fome e da falta de 
teta, de doença, porque aquela população que veiO de 
um seCa de 5 anos está em precárias condições sanitárias. 
Realmente, o quadro é des-olador. Mas, o que eu queria 
deixar aqui, também, em apoio ao pronunciamento do 
nobre Senador Virgílio Távora, é que o governador do 
Estado, segundo o que S. Ex• tem transmitido perante à 
televisão, tem recebido apoio, príncinpalmente, na área 
da Saúde, na área da Previdência Social e na área do Mi
nistério da Saúde. Mas, há que se espraiar este apoio, 
porque não é só agora o caso de emergência. Mas, depois 
é o como se evitar as cheias, Como plantar aquelas safras 
que foram perdidas, replantar. Enfim, hã uma série de 
o:Litras providências que eu entendo que só uma ação 
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coordenada pelo Ministro do Interior poderá, realmente, 
fazer c_om que essas populações não percam a esperança. 
Eu quero dizer ao nobre Senador Vii'gílio Távora que 
ainda neste fim de semana ouvia prefeitos pelo rádio, 
como- os de Quixeré, de Ttaiçaba, Limodto, -de Aracati; -
tOdos eles cOm as cidades cortad.\IS, porque também as 
estradas fOram danificadas. Eu percorri 130 municípios 
do Ceará, de 15 de janeiro ãté ~ui, e praticamente toda 
a malha rodoviária está destruída. Depois de uma seca 
de cinco anos esta enchente de fato faz com que o nor-

-deste fique desamparado, nrais ainda do que estava. 
Quero; portanto, apoiar as palavras ·do nobre Senador 
Virgílio Távora, e entender que esta Casa, o Poder Legis
lativo, tem q1_1e_ acompanhar todas as providências que 
estãO sendo tomadas pelo Poder Execultivo, mas tam
bém sugerir outras,_ para qUe se minore o sofrímento dã 
população e do povo cearense. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA --Agradecemos ao emi
nente SenadOr César Cais pelo aparte esclarecedor. Se ci
tamos que tinha sido desde 24, porque hoje ouvimos ci
tar um número bem avultado, 132 mil flagelados, mais 
precisamente do Si-. Governador quando comparecendo 
ao programa "Bom dia Brasil", e julgamos que, pelos 
dados que recebemos dos diferentes prefeitos já citados, 
e dos Deputados que conosco também, pelo telefone, 
com a região se ligaram, esse número ainda é modesto. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ceará tinha, de 
longe, em todo o Nordeste, a rede rodoviária, a trama 
rodoviária melhor, no testemunho dos diferentes Minis-
tros de Transportes que a nossa terra chegavam. Hoje, o 
Que vemos? As cidades, não só _dos vales citados, mesmo 
no s"ertão que não é cortado por esses rios, o que nós ve
iTIOs são· e"stradas destruídas, cidades todas desligadãs da 
metrópOle por falta de uma continuidade rodoviária. Era 
outró ponto para o qual gostaríamos de chamar a 
atenção. 

MuitO certo disse aqui o nobre Senador César C:als das 
ne-Cessidades futuras. E nissÕ já nos sentimos até um 
pouco atemorizados com a noticia de que teremos um 
Ministro, porque O MINTER é o Ministério das calami· 
dades, só em meiO expediente, já que o outro terá que ser 
dedicado ao Distrito Federal, porque justamente a S. Ex' 
cabe, sem sombra de dúvida, a responsabilidade de mul
tiplicar- gostaria que prestassem atenção os Srs. Sena
dores aquele milésimo de valor que, por decisão do Go
verno se pres-ume, após projeto que venha a esta Casa, 
ser atribui do a duas instituições de crédito de um estado 
sulino, pará que, pelo mehos esse milésimo, ele faça 
transformar o amparo que não seja no mesmo valor, mas 
em algo que se assemelhe. Não éposslvel que900 bilhões 
de cruzeiros possa o governo, Srs. Senadores, Sr. Presi
dente,_Y. Ex• que é nordestino como nós, possa o Gover
no repetimos destinar a uma instituição sem que tenha 
também meios e maneífas de socorrer não só_o Ceárâ 
mas todo o Nordeste dentro da proporção das suas ne
cessidades. 

O que sabemos até agora? Trezentos, mais quinhentos 
milhões, agradecemos, é melhor do que nada! Mas isso, 
vamos repetir, representa menos de um milésimo daquilo 
que vai ser dado ... 

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Assim que termine a 
frase daremos o aparte a V. Ex•, com todo prazer. 

... que vai ser dado à reconstituição, com reSsarcimen-
- _to no futuro -e nós daremos muito mais se conseguir

mos ainda plantar- e ainda temos Cond-ições de colher 
essa safra progredir, a segunda safra das aguás do Nor
deste florescer. DesejamOs, com toda sinceridade, sem 
entrarmos no mérito da necessidade daquele Estado, e 
dos demais vizinhos a ele, quanto à manutenção de sua 



Abril de 1985 

entidade financeira~ abalada por administrações que 
aqui são apontadas como calamitosas_, Desejamos que 
tratamento sími!e seja dado a essa região _e que não haja 
uma desproporção tão grande. Hão de dizer que as en
chentes passam, mas nos recordamos que, quando houve 
enchentes no Sul até o acrésciffiõ qtie-rol dado ao tributo 
que já pagávamos, para que fosse realmente ateridida, 
com justa razão, "aqUelas vítimas das enchentes que var
reram, de maneira impiedosa, Estados sulinos. 

Com prazer ouço o nobre Senador Alcides Saldanha. 

O Sr. Alcides Saldanha - Senador, apenas para, até 
em auxílio à tese de V. Ex•, lembrar que esse dinheiro 
que será apartado ao Sulbrasileiro, por proposta do Go
verno, trata-se praticamente de um empréstimo que vol
tará dentro de um ano, segundo a própria lei. Em segun
do lugar, gostaria de lembrar a V. ~x' que, segun4o os 
próprios diretores do Banco· Central que prestaram -de
poimentos na Comissão de Inquérito do Senado, a sim
ples liqUidação do sistema Sulbrasileiro poderia custar 
mais caro ainda ao Governo Federal. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador, 
gostaríamos que V. Ex• não pus-esse em discussão, por
que a isto não viemoS, ã-conveniênbia ou rião do aparte 
dado ao Sulbrasileiro. Estamos comparando as duas po
sições e solicitando que uma região inteira ... 

O Sr. Alcides Saldanha- É que se tem dito muito·, Se
nador, parece ... 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- ••• tenha o mesmo tra
tamento, porque vamos, através dos impostos, se tiver
mos estiagem a cultura que iría agOra·_de -maio atê junho 
e julho, devolveremos, e muito, tudo aquilo que foi ao 

·Nordeste ... 

O Sr. Alcides Saldanha- Senador, é uma reiteração 
de argumentação, pois- fato de se atender um problema 
e_mergencial no Sul, com devolução ao Governo, tem pa
recido que o Sul estâ a prejudicar os a portes ao Nordes
te, o que não é verdadeiro. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Queremos ser trata
dos da mesma maneira. 

O Sr:-AJcideS Sitldanha --NOs não queremOs estabele
cer dois .. brasis", absolutamente, Senador. Não é in
tenção nossa, ·no Sul, estabelecer, para que tenhamos a 
solução de um problema emergenciaf, que se pfejQdique
o resto do País. E V. Ex• contará com os Senadores do 
Sul no momento em que o Nordeste... ' 

O SR. VIRGILIOTÁVORA- Mas V. Ex•nãoouviu 
da nossa boca urna palavra, pelo menos da nossa, de re
provação ao auxilio dado ao Sulbrasileiro. 

O Sr. Alcides Saldanha- Ve"ja bem, ·quandO-V. Ex• 
começou a falar, em entrelinhas, deixou dito que parecia, 
sim. vão dar par ao Sul e não vão dar para o Nordeste. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Não. Estamos dizen
do que o Sr. Ministro do Interior, que jâ vai fazer um es
forço muito grande, pois agora é: Ministro do Interior e 
Governador do Distrífo Federal.. 

O Sr. Alcides Saldanha- Isso é outro assunto, nobre 
Senador. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- ... vai filzer um esforço 
muito grande, para que aplique toda a sua capacidade, 
aliás., o conhecimos quando das intervenções que tfnha 
no Conselho Deliberativo da SUDENE, representado o 
GoVerno de Minas Gerais, qUe S. Ex~ apfiQue toda a sua 
capacidade para que consigã sensibilizar as aUtoridades 
das quais promanam os recursos, para que também te
nhamos um tratamento - não vamos ser tão vaidosos, 
nem, ao mesmo tempo, tão fora da realidade- igual ao 
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que foi dado à essa calamidade financeira-social do Sul, 
ihas· Cjue tenha a mesma ordem de gradeza. Potque, emi
nente Senador, quando o Governo Federal deu o apoio 
por o~as!ão ~a se~, fom_os Governado! por quatr9 anos 
durante uma seca de cinco, -de maneira que sofremos 

--tom os meus coestaduanos o estar dependendo da boa 
ou má vontade, do bom ou do mau humor das autorida
des que eram responsáveis fiOr esses desembolsos. O Mi~ 
nistro anterior ao Sr. Costã Couto, o MiniStro Andreaz
za, justiça se faça, foi o grande ... 

O Sr. Alcides Saldanha- Atendeu ao Nordeste e era 
um gm{cho, Ex' 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Ele era gaúcho e aten
deu ao Nordeste. 

-Mas, dizíamos a V. Ex• que, no pique do último ano 
da seca, nós tivemos para o Nordeste- e aí é bom citar 
a V. Ex' - quantias que, hoje, parecem irrisórías, mes
mo feita a correção monetária, aos aSPirantes a Presiden
te da República, Nós fizemos quesfão sempre de exigir -
como compromisso, e quando falamos nós, não foram 
todos os pollticos nordestinos, sejam os que apoiavam 
Andreazza, sejani os que apoiavam Maluf, ou os que 
apoiavam Aureliano, sejam aqueles que foram apoiar o 
candidato, hoje vitorioso, e que Presideníe da' República 
eleito foi, nós pedimos um tratamento em que tivéssemos 
na área investimento, aparte de recursos proporcionaís 
pelo menos à população nossa_em relação à população 
do resto do País, sem o que não se poderia penSar em de
senvolvimento. E nesse momento de angústia não esta
mos pedindo investímento para progresso estamos pe
dindo recursos para a sobrevivência. 

O Sr. Mário Maia- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. VIRGfLIO TÁ VOR~ - Agora, lamentamos 
q_u_e·a _minha eloqUência _l:lãó- seja, tanta q-u-e faça o emi
nente representante das plagas gaúchas ... 

O Sr. Alcides Saldanha - Absolutamente, Ex' 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- ... tomar essa nossa 
solicitação um pleito tão modesto.~ 

Q Sr. Alcld_es S_ald~.nba ~ _ _vela b~m, Ex~. é ·que há 
.- uma reiteração nos últimos dias que parece- e nós do 

Sul não queremos isso que se está estabelecendo dois 
~"brasis";_ é que, para atender o Sul, não.;;~ poderia aten

der o Nordeste. O que eu queria trazer a V. Ex' é que os 
Senador.cs do_Sul estão aqui para, 'inclusive, na hora em 
que o Nordeste precisar, dar todo o seu apoio, para que 
o Nordeste tenha o atendimento, aquele que o Sul está 
pedindo emergencialmente, neste momento. 

- _ O SR. VIRGILIO TÁVORA - Felicitamo-nos por 
essa atitude e teremos V. Ex• por certo, como um dos 
soldados nessa luta que não vai ser pequena - sabemos 
das angústias por que passa o Erário nacional, - mas o 
que não podemos é ver destroçada, depois de 5 anos de 
sofrimento inaudito, um ano de inverno regular que co
meçou a permitir a recuperaçã~ de nossa economia e, 
logo depOis, essa mesma terra, por uma catástrofe, por 
inclemência da natureza, contra a qual nada podemos fa
-zer, da noite para o dia, ver esse trabalho de surgimento, 
esse trabalho desesperado, feito pelos seus filhos, ruir. 

Há pouco, citamos a V. Ex' a trama rodoviária com
pletamente desfeita dO EStado. E isso foi trabalho de 
Virgílio-Távora- só pàra citar os últimos Governadores
de César Cais; db Adauto Bezerra, de Virgílio Távora de 
novo;- qi.te-~dú.as -v-ezes governador fomos nós. Uma lu.ú 
Infernal, e tínhamos, ·realmente, uma "rede que- permitiã_a
adução dos produtos do interior para a Capital, seja 
Para -a exportação, seja para a venda naquele grari.de ceri
tro conSümidor que é Fortaleza, de maneira a tornar 
possível renascer a agricultura na região. Hoje não temos 
nada. 
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Fortaleza s_ob a aQminisiraÇão lúcida de César Cais 
Netto- nào este, o filho dele- no último ano fez um pro
grama tão belo de atendimento às populações marginais, 
a recuperaç1fo -de-sUa infra-estrutura que h oje faz pena 
vê-la depois desses últimos temporais havidos. Óbvio, 
não é co_m boa vontade que se vai reconstruir tudo isso, é 
c-om muito dinheiro. E é por isso que estamos aqui. So
mos hoje em dia, como o Senador César Cals o é, peS
soas afastadas do Palácio da Abolição. Portanto, não te
mos o desejo mesquinho, imediatista de ser agradável ou 
desagradável ao gestor das coisas públicas no Ceará. 
Mas mostramos urna situação dramática, inimigos que 
somos de fazer demagogia e que precisa, justamente, ser 
atendida e com muita urgência. 

Uma cidade há pouco citada pelo Senador César Cais, 
Quixerê, no Vale do Jaguaribe. Esta cidade não pode ser 
atingida a não ser de helicóptero. Os campos do interiOr, 
a não ser os grandes campos reconhecidos, homologados 
pela Aeronáutica, estão hoje interditados p~lo Minis
tério reSpectivo, pela falta de segurança que apresentam 
nas decolagens e, principalmente, nas aterrisagens. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, ouço o 
eminente Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Virgflio Tâvora, 
aPenas Para· pi-est.ar-Hie -a miriha solidariedade e o meu 
apoio de v'izinho e sofredor, também. O meu Estado e o 
Estado do Maranhão também estão sofrendo- os efeitos 

-das chuvas, das enchentes que estão deixando quantida
des enormes de famílias desabrigadas. Urna infra
~strulura fraca, qUe por tanto te'inpo e com tanto sacrifí
cio foi construída; está sendo tOtalmente destruída. Os 
açudes construídos- durante os anos da seca 
arre_bentà.ram-Se tOdos, e aQuelas estradas da emergên~ 
_cia, precárias estradas de terra, foram todas destruidas. 
Toda aquela fraca r:ede rodoviária estadual ençontra-se 
totalmente intransitável no meu Estado, como no Estado 
do Maranhão, e muito_mais_graYemente no Estado de V. 
E_x.f, conforme o testemunho de V. Ex~ e do Senador Cé~ 
sar Cais. É evidente que nós falamos, gritamos em nome 
do nosso Estado, do n()sso povo. Nós não queremos que 
lladadeíxe..de.serprestado aos irmãos do Rio Grande do 
Sul, nós queremos , todos nós juntos, que este Pafs preste 
a sua colaboração, a sua solidariedade ao Rio Grande do 
Sul, principalmente, qUe cõm tão bons olhos recebe os 
nordestirios, recebe todo o sofrinlento do povo brasileiro 
e encampa-os para prestar a sua solidariedade, generoso 
coração sullsta. Mas V. Ex• tem razão em enfatizai adis
paridade da assistência. b verdadeiramente incoricebível 
que toda essa tragédia apenas tenha conseguido deslocar 
para as regiões inundadas do Ceará- que nada foi dado 
ao Piauí, ao que e_u saiba e nem ao Maranhão- ao Cea
rá foram dados apenas 30"0 milhões de cruzeiros, através 
do Ministério da Previdência Social e 500 milhões atra
vés do Ministério da Saúde. E ponto final. Enquanto a 
generosidade da cúpula dirigente__:_ não é culpa dos gaú
chos, eu acho que os gaúchos merecem muito maiS do 
que essa assitência, do que esse auxílio, do que essa 
atenção -veja V. Ex•, só para uma casa de crédito par
ticular em que o Govern-O nãO tem nf:nhum direito, ime
diatamente se desloca quase um trilhão de cruzeiros. En
tão, acho que V. Ex• estava chamando a atenção, sim, 
para a disparidade com que nós, nordestinos, somos dis
crirtünados. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- E permita-nos acres
centar a V. Ex~: e os compromissos assumidos por todos 
os candidatos ... 

O Sr. João Lobo -De que o Nordeste seria priorida-
de. -

O SR. VIRGILIO TÁVORA - ... com mais ênfase ou 
menos ênfase, de que o Nordeste iria _ser prioridade l?ãsi-
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ca. Não estamos aqui no papel de Oposição, não esta· 
mos aqui só para el'itícar, estamos aqui ... 

O Sr. João Lobo -A .chamar a atenção. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... a mostrar uma si
tuação, chamando u atenção de que o Nordeste precisa, 
no momento, de justiça. 

O Sr. João Lobo -0 espírito de injustiça ainda conti
nua. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O~ Nordeste precisa so' 
rrer aquela justiça que há anos e anos reclama. 

Dirão quejâ se passaram 20 anoS, âe 1964 a esta parte; 
mas antes era a mesmíssima coisa, gUardadas as devidas 
proporções. E nós _não podíamos, no momento crucial 
que passa a região, mãxime o nosso Estado, deixar calar 
a nossa voz. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILI_O T~VORA- Com prazer, ou~mos 
o ilustre representante de Pernambuco. 

O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Virgílio Tá
vora, sobre o Ceará, onde V. Ex' foi, por duas vezes, efi
ciente e probo_ Governador; sobre o Nordeste, de que V. 
Ex• tem uma grande experiência, porque inclusive já 
exerceu o_ cargo _de_ Ministro .d_e Viação; sobre, enfim, o 
semi-árido nordestino, que abriga dois terços da popu
lação da região, vivendo em condições infra-humanas, 
V. Ex• fala ex cathedra, com a autoridade do conheci
qlento próprio da experiência. Por isso é que, aqui, na 
hora em que se debate esse problema da calamidade, 
quero dizer que vivemos &oh esse .signo,da calamidade, 
pelo menos até o momento; uma a calamid~de que se 
a bateu_ sobre o Ceará e sobre alguns Estados da região 
nordestina - alguns mais e outros menos- decorrente 
dos fenômenos da natureza; e outra a calamidade que se 
abateu sobre o Banco Habitasul, decorrente de uma Ga-_ 

lamidade de ordem humana, que teria sido a adminis
tração calamitosa, responsável pela situação em que se 
encontram não os clºnos do banco IDllS os funcipnârios 
do banco, a respeito- de cuja situação nós temos a obri
gação de falar, de defender. Mas o que aqui, Oeste apar
te, com essa preliminar, quero dizer a V. Ex~ é Que estou 
solidáriO Com a posição que V. Ex' sustenta, nesta hora, 
diante da necessidade de se ajudar o Nordeste; e de fazê
lo, agora, ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA - E numa ordem de 
grandeza diferente, 

O Sr. Nivaldo Machado- ... numa ordem de grande
za muito maior, exatamente-:- V, Ex' tem razão- sem 
que isso implique em se negar-a solidariedade devida ao 
irmão do Sul, aquele que sofre tambêm, principalmente 
o.s assalariados, porque sofrem_aqueles mais pobres. Mas 
eu diria a V, Ex~ que essa ênfas_e que se tem dado ao Nor
deste,_ como prioridade, no que toca ao a tua( Governo, 
nós não podemos deduzir de logo, pela exigüidade de 
tempo, de administração, principalmente, diante da au
sência do Senhor Pi'esídente da República e das limi
tações do Vice-Presiçl.ente em exercício, nós nãç pode
mos, agora, concluir que não tenha sido respeitada essa 
ênfase, quanto a um tratamento prioritârio, que seria até 
um imperativo de justiça, agora. O Nordeste e~teve mar
ginalizado durante muito tempo, e tem o direito de r~l.!:. 
perar o tempo perdido. E aquele drama Proustiãno de se 
recuperar o tempo perdido. O Nordeste precisa, então, 
receber substancial ajuda, tanto mais quanto o seu povo 
sofre, sucessivamente, duas calamidades, dois sofrimen
tos, duas s_ituações de restrição, cinco anos de seca, de
pois de' um ano a que V. Ex• faz alusãC?, de inverno re_gu-
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lar, dando uma esperança de melhores dias; então a Isso 
se sucede, agora, um ano de inverno rigoroso, com exces
so de_chuvas, capaz de destruir o labor, o esforço, o sa
crifício, o trabalh·o- de grande-Parte daquela PoPulação~ 
pequena, pobre, aquela que até sem ajuda do Governo 
luta para plantar um pouco, e levar, nesse seu trabalho, 
nesse seu sac;rifício, o aUmento para os grandes centros. 
Por isso é _que, nesta hora, trazendo a V. Ex• o meu 
apoio, a minha solidariedade, pela obrigação em que o 
Governo- se encontra de_ ajudar o Nordeste, e fazê-lo de 
modo a compensar todo esse sacrifício de um passado 
prolongado, de restrição de toda ordem, eu quero, 
solic;la_rizando-me com V. Ex~, diz~r que espero e estou 
certo de que, no Governo atual, aquela promess..a reitera
da, enfatizada, de que o Nordeste passasse a ser uma 
prioridade, ela deverá ser cumprida. 

O SR. VIRGIÚO TÁVORA- AgradecemOs ao emi
nente Sena-dor e amigo o seu aparte. Fizemos questão de 
frisar que não falávamos aqui como Oposição, e sim 
como representante Nordestirio, que vive as ailgóstias do 
povo daquela região, e que sente, por estar sempre ao 
contacfõ, mais ainda, a tristeza, a desolação da popu
lação de sua terra. 

O Sr. Nivaldo Machado- Exato. E o Cearâ está atin
gido da Capital até o alto sertão~ 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Com muita honra, 
nobre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas- Sabe V. Ex.~ que ninguém tanto 
quanto Santa Catarina sofreu terrivelmente por duas ve· 
zes consecutivas, por dois anos consecutivos, esse 
problema dramático das enchentes, Portanto, podemos 
compreender muito bein a angústia de V. Ex•, diante do 
que se abate sobre o vosso Estado e das circunstâncias 
que cercam a calamidade que lã vem, insistente e -persis
tentemente, atingindo a.s suas populações. A minha pala
vra é apenas para dizer que da nossa parte V, Ex• terá 
todo o apoio, e o Governo se tomar algum~ providência 
qUe ventla a depender do Senado da República, n6s esta~ 
remos aqui para apoiá-lo integrafmente, com todo o em
pen-hO, com toda a confiança, pois que sabemoS qual é o 
drama, qual é o sofrimento, qual é a amargura que traz 
um probléma climático como esse que enfrenta a terra de 

--v. Ex~----

O SR. VIRG[LIO TÁVORA-:- Outra coisa não po
deríamos esperar do espérito cavalheíresco de V. Ex~, 
eminente Senador, representante de um dos Es~ados que 
já sentiu o drama bem na carne, outros também o senti
ram, mas Santa Catarina muito mais do que outros Esta
dos sulinos, o que seja essa praga que é, depois de se ter 
uma colheita já quase à vista rapidamente as águas leva
rem tudo. Mais ainda, quando depois de tantos anos de 

..seca, quando c_omeça a se reerguer a economia de uma 
região, da noite para o dia, de inopino, cair, após um iní
cio normal de inverno- o inverno lá para nós é a es
tação pluviosa- essa verdadeira tromba d'água, que até 
o dia de hoje, com maior ou menor intensidade, se abate 
nas diferentes regiões do Estado, nos Estados vizinhos 
com_ menor força e que faz levar à deseperança todos 
aqueles que s_e dedicam ao cUltivo rural. 
8.-&rfid~os mais ainda à compreensão que V, Ex~ 

teve. de que justamente precisava o Nordeste, precisa o 
Ceará ser apoiado, neste momento de transe, porque não 
vai ser uma esmola. O que é que nós desejamos? Ter os 
recursos necessários para poder, ainda rste ano, tentar 
outro cultivo, dado o encharcamento do chão_ pelas á
guas abundantes que nos permitirão, em junho e julho,. 
ter uma lavoura de colheita retardada. 
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O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• me permite _um aparte? 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos 
V. Ex~ 

O Sr. Jorge Kalume- Muito obrigado a V. Ex' La
mentavelmente, o Nordeste que há vârios anos vem vi
vendo, principalmente o Ceará, sob o estigma da seca, 
-alterando o seu quadro s6cío-econ6mico, refletindo, po~ 
demos dizer, em todo o Brasil, e agora, sobre este mesmo 
Estado, vem o excesso d'água, mantendo o seu statu quo, 
aumentando o sofrimento. Fique certo V. Ex' que sua 
voz encontrou eco, que V. Ex~ e o povo cearense, que 
muito estimamos e prezamos, tem o nosso apoio. Estou 
certo de que o novo Ministro do Interior, não obstante 
ser mineiro, e agora guindado também para o cargo de 
Governador, pelo menos, como brasileiro, terá sensibi~ 
lidOe de destinar um pouco de seu tempo para voltar 
suas vi_stas para esse povo sofredor. Portanto, tem V. Ext 
repito, a minhu solidariedade e o meu_ apoio. QUando 
falo meu apoio estou falando do povo acreano que mui
to deve ao povo cearense. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Muito obrigado, 
-nobre Senador Jorge Kalume, Os Srs. do Acre são como 
nossos filhos adotivos. Lá estivemos no início do século1 

lá deixamos plantado com nosso esforço e com o nosso 
sangue uma civHizaçào, alargando as fronteiras do nosso 
País e trazendo para a Comunidade brasile"iia, -esta beleza 
estrela que é o Estado do Acre. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Com muito pi'azer, 
eminente Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Virgflio Távo
, ra, minha solidariedade a V. EX.' é sempre tácita, sabe-o 

bem V. Ex•. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Em campos opostos, 
sempre defende_mos aquilo que julgamos justo e certo. 

O Sr. Fáb1o Lucena- Quero ser bem expresso: já que 
o Governo vai fazer um investimento na Região_ Sul,. 
uma vez que haverá o retorno no prazo estTmado de I 
ano, vou fazer pessoalmente uma proposta. Imagine V, 
Ex• que agora tenho acesso ao _Presidente da República; 
os tempos são outros! ... 

O sR. VIRG-ILIO TÁVORA- Outros! Bem Outros! 

O ·sr. Fábio Lucena- Quero fazer uma proposta con
creta ao Presidente José Sarney: o Grupo Brasilinvest, 
em particular o seu titular, o seu Presidente, Sr. Mârio 
Garnero, que praticou uma fraude de dois trilhões seis
centos milhões contra o Imposto de Renda - jâ hâ le
vantamentoS no MiriiStéi"io da_Fazenda_de que o Grupo 
Brasilinvest tem bens patrimoniais suficientes para res
gatar essa lesão à Fazenda Púbfica - proporei ao Se
nhor Presidente que, por meio da ação competente, sçja 
o Imposto de Renda indenizado por essa fraude e_qU.e 
es~es_quase três trilhões de cruzeiros sejam destinados a 
um programa emergencial de assistência ao Nord_este de 
V. Ex~ agora mais necessitado do que antes ou do que 
nunca. 

O SR. VIRGILIO TÁ.VORA- Eminente Senador, 
agradecemos o apoio que V. Ex~ dá, embora cuidemos 
que com essas ações todas, quando esses recUrsos che
gassem, nós já estávamos muito longe do ponto inicial e 
tínhumos perdido a colheita deste ano. Mas, também 
propomos outra coisa a V. Ex•: amanhã, a Bancada do 
nosso Estado, sem distinção partidária, procurará, à tar
de,_o__vice-Presidente em exercício que, por coincidériCia 
foi nosso colega e é nosso colega de sofrimento. Sua Ex-
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celência é nordestino, ê do Maranhão. E V. Ex• com esse 
afeto, os tempos mudaram, como disse V. Ex•, que ten1 
acesso tão fácil ao primeiro mandatário interino da 
Nação, já deu seu depoimento, agora empreSte-nOs seu 
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prestigio. Essa desataviada oração de improviso, saiu 
muito mais não de uma meditação, mas de um profundo 
sentimento _de frustação, de Um homem que dedicou 
grande parte de sua vida ao alevantar sua terra sua eco-
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nomía, e que da noite para o dia vê ruir grande parte des-' 
se esforço. 

Sr. Pre&idente, Srs. Senadores, era o que tínhamos a 
dizer. Grato pela atenção. (MuitO bem. Palmas!) 
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RELATÓRIO No I, DE 1985 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o veto 
parcial do Senhor Presidente da Repúblita ao Proje
to de Lei do Senado D'i' 121, de 1984-DF (Mensag~m 
11'1 255/84, na origem), que "'dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito 
Federal e dá outras providênciasu. 

Relator: Senador Alfredo Cãmpos 
O Senhor Presidente da República, atravês da Mensa~ 

gem n~" 548, firmada a LS de dezembro de 1984, comuni
cou ao Senado o veta parcial aposto ao projeto definido 
na emenda em epígrafe. 

Por força da preceituação contida no artigo 42, item 
V, da Constituição Federal, trat3.-se de- maiéria reserva
da à competência privativa do Senado_ Federal, 
cabendo-lhe, igualmente, a apreciação privatiVa da men
cionada decisão do Senhor Presidente da República (ar
tigo 59, § 7~. da Constituição; e art. 108 do Regimento 
Comum do Congresso Nacional). 

Ressalte-se, como preliminar, que nãO consta: do pro
cessado nenhum documento compl-obatório, quer da 
data do recebimento dos autógrafos (do projeto aprova
do) pelo Palãcio do Planalto, quer do recebimento, no 
Senado, do veto presidencial; tam.b.~m não se registra, 
neste processo, nenhuma prova de que o veto tenha sido 
oficialmente publicado, já que, a 18 de dezembro de 
1984, o Senado estava em recesso· e jâ se exaurira, por:.. 
tanto, a Sessão Legislativa que triln:tcorrera naquele 
ano. 

Detwmina a Constituição: 

"Art. 59. 

§ J9 Se o Presidente da República julgar o pro
jeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou con
trário ao interesse público, vetã-lo-á, total ou par
cialmente, d~ntro de quinze dias úteis, contados da
quele em que o receber, e comunicará, dentro de 
guarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Fe
deral, os motivos do veto. _Se a sanção for negada, 
quando estiver finda a sessão legislativa, a· Presi
dente da República publicará o veto." ' 

As providências relativas a documentos comproba
tórios de datas, na verdade, não têm sido cumpridas 
com o rigor que se faz necessâ:i'io. Tal preocupação não 
.existia pelas frustações a que foi Submetido o Congresso 
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nessas últimas duas décadas. Praticamente impedido de 
legislar, o Poder Legislativo brasileiro tornou-se o ins~ 
trumento homologatório de um Poder Executivo peri
gosamente forte demais. 

Estão chegados, porêm, os tempos novos, e é preciso 
que o Congresso para eles se prepare. O veto ê uma fa
culdade de excepecional importância jurfdica que a 
Constituição oferece ao Presidente da República, mas a 
sua aplícação terâ de enquadrar-se nas regras constitu
ciona:is vigentes, inclusive q~anto aoS prazos estabeleci
dos para o processo do veto. 

Nesse sentido, sugiro que a digna Presidência do Se
n.ada·FedCfal determine providências p8ra QUe, a Partir 
dC c agora, constem dos processados- todos ~s registras 
documentados relativos aos vetos. 

No caso em pauta, penso que devemos dar como 
cumpridos os prazos exigidos pela Constituição, espe
rando que as falhas de processo, acima referidas, sejam 
corrigidas no futuro. 

Na mensagem com que o Senhor Presidente da Re
púb_lica justificou o veto parcial ao projeto de lei que dis
põe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia 
Mili.tar do Distrito Federal, argumentou Sua Excelên
cia: 

"Incide o v;eto sobre: a expressão .. ou haja com
pletado 30 (trinta) anos de serviço" constante do 
<:aput do artigo 23; o parágrafo 2~ do artigo 35; os 
parágra.fos (9, 29, 3~ e 5~ do artigo 37; os itens Ir e 
Ül do artigo 5.0; os-incisos I, II e III do parágrafo (9 

_do_ artigo 50_; o parágrafo 3~ do artigo 6o; o parágra
fo único do artigo" 81; o artigo '89; o artígo 90; o <:a· 
put do artigo 91 e a expressão "a qual será efetivad3 
com a remuneraçãO calculada com b(!.se no soldo 
integral do posto" constante do. s~u pa~ãgrafo I~; a 
expressão "a qual serã efetivaê:ia, com a remune
ração calculada com báse no soldo integral do pos
to, quando não contar 30 (trinta) anos de serviço" 
constante do inciso II; inciso III e o parágrafo s~_do 
artigo 92. 

A expressão "haja completado trinta anos de 
serviço", constante do artigo 23, contraria os altos 
interesses da Administração porQue nega-lhe a pos
sibilidade de contar, por mais tempo, com a gama 
de conhecimentos e experiênciaS acumuladas ·ao 
longo de trinta anos de serviço do policial-militar. 

Alêm disso, contrai-la o Estatuto dos MilitareS 
(Lei n9 6.88(!), de 9-12~80) e-os ãrtigos 24 -e 25 do 
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Decreto-lei n" 667, de 2 de julho de 1969, que não 
preveêm abertura de vaga por ter o militar comple-
tado mais de 30 a~os de serviço. • 

O § 29 do artigo 35, ao dispor que "c-o-mpete ao 
Comando da Polícia Militar Planejar o emprego da 
Corporação", contraria o que prescreve o artigo 49 
do Decreto-lei n' 667, de 1969, na redação dada 
pelo Decreto-lei n9 2.0 I O, de 12 de janeiro de 1983. 
bem assim os regulamentos vigentes que regulam si
tuações nas quais a responsabilidade pelo emprego 
das Polícias Militares é do Coman"dante_do Exêrci
~o. Col):]aildante Militar de Área ou de Região Mili
tar. 

De acordo com o § 19 do artigo 37, o Curso Su
perior de Polícia passa a ser pré-requisito para o 
t?fici~l superior poder ser designado para os cargos 
que e~e~Üica. Essa exigência· não pode ser acolhi
da, porquanto a Polícia- Militar não dispõe desse 
curso. Na forma do artigo 12, lebra b, do Decreto
lei n' 667, de 1969, para a promoção ao" posto de 
Coronel não é exigido o referido curso se não o oos
suir a Corporação. 

O § 39 do artigo 37, eStabelecendo que para o 
provimento de ca~go o Capitão PM deve possuir o 
Curso de Aperfeíçoamento de Oficiais, conflita 
com o previsto no artigo 12, letra a, do Decreto-lei 
n'i' 667, de 1969. qUe determina seja o) CUrsO de 
Aperfeiçoamento de Oficiais PM exigido à qualifi
cação para o Oficialato Superior, não podendo ser 
exigível para o exercício de cargo privativo do pos
to de_ Capitão PM. Para esse poSto a qualificação ~ 
dada no Curso çl.e Formação de Oficiais. 

Ém conseqüência, fica piejudicado o disposto no 
§ z~ do' artigo J7. 

O § 5~ do argigo '37 assegura aos OficfaiS PM em 
Academias Militares que são estabelecimentos de 
ensino destinados exclusivamente à forrriação de 
Oficiais das Forças Armadas. 

Talvez a redação quA" almejava fosse "Acade
mia de Polícia Militar••. Nesse caso, no entanto, se
ria íntervir na ecõllomia in-teTna dos Estados. 

O item II do artigo 50- assegura ao pOlicial
militar a PerCePÇão de remuneração corresponden
te ao grau hieráquico sUperiOr ou melhoria da mes
ma. Contraria o artigO 24 do Decreto-lei n' 667, d<. 
1969, que veda atribuir condições a policial-militar 
superlores àS ciue-fOrenl atribufdas por lei ou regu~ 
lamento ao pessoal das Forças Armadas. O Estatu-
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to dos Militares concede ao Oficial proventos cal
culados sobre o soldo_corresponden~e ao posto ime
diato ao ingressar na inativida~e, se contar m3:is de_ 
30 anos de seryjço e não sirilplesmente 30 anos de 

_serviço. 

O item ITI do artigo 50 assegura ao policial
militar remuneração integral correspondente ao 
grau hierárquico quandO au ser transferido para a 
inatividade, ex officio ou por ter atingido a idade li
mite de permanência na aiividade no posto oU gra
duação não contar 30 anos de serviço, Tal condição 
de remuneração não ê concedida aos mititares_das 
Forças Armadas. Assim esse dispositivo contraria o 
disposto no item III do artigo 50 do Estatuto dos 
Militares, que codifica o estabelecido no§ 7<1 do arw 
tigo 93 da ConstituiçãO. 

Os itens I, II e III do§ 1'1 do artigo 50 também 
não poderão ser_ acolhídos, porquanto conflitam 
com o previsto no artigo 50 do Estatuto dos Milita

. res, que c_oncede essa faculdade de remuner~ção 
desde que o_oficial ou a praça conte mais de 30 anos 
e não somente 30 anos. 

O § 3'1 do artigo 60 exige para a promoção ao 
posto do Coronel PM possua o Ofiçial à êpoca da 
promoção Cufso Superior de Polícia. 

Não existe ainda na· Polícia Militar do Distrito 
Federal o Curso Superior de Polícia. Contraria pois 
o prescrito no artigo 12, letra b, do Decreto-lei n9 

667, de 1969, c[ue só exige-essa condição de existir 
na Corporação o. mencionado Curso. 

O -parágrafo único do artigo 81 regula o tempo 
que o_ policial-militar deve permanecer nos quadros 
da Corporação, apóif ter estado agrega~o em 
funções de natureza ou de interesse policial-militar, 
Não hã por que acolher o que prescreve esse dispo
sitivo, considerando o que estabelecem os§§ 8<1, 9'1, 
10, 11 e 12 do artigo 6<1 do Decreto-lei_ n'~' 667, fie 
1969, na redação d~ pelo Decreto-lei n'~' 2.010~ de 
1983. - ~--

0 disposto no artigo 89 implicaria inatiVação de 
fato antes que ocorram os atos_legais que são neces
sários à in_ativação de direit_o. Por outr9Ja_do, con
traria os interesses_ da, Ad_ministração, porquanto: 

a) nega à mesma Administração_ o tempo neces
sário ã realizaçãO dos a tos que caiacterizam o pro
cesso de inativação do policial-militar e a este nega 
o tempo necessário para a passagem do _cargo e en
cargos, ajuste de contas, etc; 
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b) admite que o policialwmititar demitido ex om~ 
cio, por perda do posto e patente, seja agregado, o 
que ê _legalmente impossível. 

O artigo 90 cria a figura da transferência para a 
rese~va remunerada ex officio, exduindo a transfe-
rência a pedido. - - -

Estabelece a COnstituição (artigo 93, § 7'~') que a 
lei estabelecerá os limites _de idade e outras con
dições de transferênciã para a inatividaôe dos mili
tares -das Forças Armadas. Essa Lei ê a de n<1 6.&80; 
de 9-12.:.80- -EstatUto dos Militares. O citado arti
go 90 contraria o que a citada Lei estabelece (artigo 
96, 97 e 98). O artigo 25 do Decreto-lei n<1 667, de 
t969; inãildã aPHcar-aO pessoal das Polrcias Milita~ 
res as-disposições constitucionais relativas às garanw 
tias, vantagens, prerrogativas e deveres, bem como 
todas as restrições aplicáveis- aos -militares ôas 
F or~s Armadas. 

Não há como_ deixcir de Vetar o artigo_ 90. 
O artigo 91 dispõe que a transferência para a re~ 

serva remunerada será efetuada ex officio quando o 
pOlicial-militar completar 30- anos de serviço. 

Conflita frontalmente com O que estabelecem os 
artigos 96 e:97 do Estatuto dos Militares, e 25, letra 
b~ do oeCfeto-lei n9 667, de 1969, todos combilla~ 
dos com o artigo 93, § 79, da Constituição. Esses 
dispositíVC!s le~ais prevêem a inativação a pedido. 

A eXpresSãO "a· qual serâ efetivadã coin a remu
neração calculada com b~se no soldo iQ.tegral do 
posto", constante do § 1 \' do. artigo 91, estabelece 
cQndição de inatividade' remunerada superior a que 
o Estatuto dos Militares concede aos integrant~ 
das Forças Armadas. Coiltraria, ãssiril, o disposto 
no- artigo- 93, § 7<1, da Constituição. 

. O Item Ii dO- artígo lJ"l eleva ó tempo de perma
nência no posto de Corollel PM. A expressão "a 
qual Será efetivada, com remuneração calculada 
com base no soldo integral do posto, quando conw 
ta r com 30 (trinta) anos de serviço", contida no re
ferido item II, é contrário ao interesse da Adminisw 
ttação, porquanto- um Coronel PM, c~m apenas 
seis anos de permanência no posto, na maioria das 
vezes não possuindo trinta anos de serviço, ver-se-ã 
-prematura e compulsoriamente transferido para a 
inatividade. Além do mais, não contando com 30 

--anos de serviço, os oficiais PM só podem inativarw 
se com remuneração proporcional ao tempo de ser
viço; por força do Decreto-lei n\'667, de 1969. 

O item III do artigo 92 eStabelece inatividade 
compulsória para o Tenente-Coronel PM que es

. tando nÇJ Quadra de acesso por Merecimento for 

preterido três vezes .à promoção ao posto_ de Coro
nel PM, desde que na oportunidade sejam Promovi
dos oficiais- iriãiS modernos. 

ESse dispositivo é prejudicial à Administração, 
visto que a quase totalidade dos Tenentes-Coronéis 
se encontram lOnge de atingir a faixa-dos 30 anós de_ 
serviço e assim haveria inativações prematuras -e 

_ compulsórias. Seria também prejudicial aos interes
ses dos -p-i'óprios Oficiais PM. Implicaria aumento _ 
de despesa com -esSas transfe-rências para a inativi-
dad_e_. 

Viola o artigo 24 do Decreto-lei n'~'667, de 1969. 
O § 5'1 do artigo 92 contém disposições que são 

objetivo de legislação específica- Lei de Remune
ração da Policia Militar do Distrito Federal. 

Aliás, o citado pÚãgrafo 59 trata apenas dos ofi
ciais;- ti:Xclufndo as praças, indo assim de encontro 
ao artigo 153, § J<1, da Constituição, 

ESte o Relatório, elaborado na fo_rma estabelecidã 
pelo Regimento Comúm do Congresso Nacional (art. 
105), que se faz acompanhar, nos avulsos, do texto-do 
Projeto, das partes vetadas e sancionadas, e dos Parece-
reS-das Comissões que apreciaram a matéria (art. l06_do 
RegirrÍento Comum). 

QUando da sua tramitação no Senado, a matéria rece
beu, na CorTI.rsSão de ConstituíÇãoó e Justiça, substituti
vo de autoria do Uustre Senador Passos Pôrto, que pos.
-iefiormente foi aperfeiçoado na Comissão do Distrito 
Federal, em_ virt~:~de de acordo firril.ido com o Comando 
da Poiícii Milítar-do Distrito Fedei-ai e as- Lideratlças 
Políticas do Senado Federal. 

.. Após a aprovação por unanimidade, nas Comissões 
de Constituiç_ãQ e Justiça e do Distrito Federal\i.a ma
téria foi referendada pelo plenário do __ Senado Federal 
também por unanimidade. 

Procedendo a minuciosa anãlise têcnica dos veto_s, 
conclUímos pela improcedência das razões alegadas 
para os referidos vetos apostos à Mensagem n' S48-de 18 
de dez.embro de 1984, firmada pelo Senhor Presidente 
da República, reafirmando Pareceres anteriores da Co
missão de Constituição e Justiça e da própria, Comissão 
do Distrito Federal. 

Com base em tal trabalho, estou persuadido de que os 
senhores Senadores estão habilitados a decidir sobre o 
veto em apreço, fazendo-o, como sempre., sob as melho
res inspiraÇões do interesse público. 

Sala da Comissões, lO de abril de 1984.- Mauro Bor
ges, Presídente. - Alfredo Campos, Relator -; A-lexan
dre Cost_a - Lomanto Júnior_ - Henrique Santijle -

_ Raim.undo Parente_ - NivJddo Madl!uJO:o 
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l-ATA DA 36• SESSÃO, EM 10 DE ABRIL 
DE 1985 

1.1-ABERTURA 

1.2 - EX PEDI ENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

N"'s 90 e 91/85 (n"'s22Ci! 222/85, na Origem), resti
tuindo autógraJos de projetas de lei sanciOnados. 

1.2.2 - Comunicação 
Da Liderança do PDS, referente a indicação do 

Sr. Senador Gabriel Hermes para a função de Vice
Líder do Partido Democrático Social. 

1.2.3 - Requerimento 
N'~' 66/85, do Sr. Senador CéSar Cais, referente a 

convocação do Sr. Rorúildo Costa Couto, Ministro 
de Estado do Interior, para, no Plenário desta Casa, 
prestar esclarecimento em torno dos Decretos n"'s 
91.178 e 91.179, de 1• de abril de 1985; 

1.2.4 .,...- Leitura de projeto 
Projeto- de Lei do Senado i1~>--53j85~ dt: ã.Utoríà do 

Sr. Senador Nelson Carneiro; que" introduz modifi
cações na Lei n• 6.150, dd de dezembro de 1974, 
que dispõe sobre a obrigatoiie.dade de iodação-do sal 
destinado ao consumo humano, etc., para o fim de 
também determinar a fluoretação do produto, nas 
condições que especifiCa: -

I.2.5- Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE KALUME -Incorporação à 

Flotilha do Amazonas do Navio "C8rlos Chigas". 
Venda pelo Brasil ao Governo do Paraguai de navio 
de Guerra. 

SENADOR ODACIR SOARES- COnsiderações 
sobre a nomeação do 29 e 39 escalões do Goveino fe--
deral. 

1.2.6-,- Comuilicação da Presidência 
Recebimento -da: complementação, da doCumen

tação neCes'sárla-à tra:inítaÇão- dO OfíClõ-ii9 S/9, de 
1985. 

1.2. 7 - Comunicação 
Do Sr. Senador Rob.erto Campos que se ausentará 

do País. 
1.2.8_ :-- Comunicações da Presidência 
- Referente a distribuição em plenário dos avul

sos da MSG n9 60/85-, pela CJual o serilior Presidente 
da República comunica haver vetado, parcialmente 
o PLS 121/84-DF. -
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ConVOcação de sessão extraordiri-áii-a- a 
realizar-se hoje, às_ 18 horas e 30 minutos, com" Or
dem do Día Cjue -designa. 

-1.3-0RDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n9 6/81 (nv 237/79, 

na Casa de origem), que fixa em oitO horas a jornada 
de trabalho dos vigias. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Requerime~to n9 15/85, solicitando a consti-
tUição de ComísSãO Pirlamentar de Inquérito desti

- nada a investigar os fatos que colocaram em risco o 
-contrOle acionárío, pela União, da Companhia Vale 
do Rio Doce. Votação adiada por falta de quorum, 
para v-otação do Requerimento n9 37/85. 

- Requ'e_rimento nv 51 j85, requerendo u~gê~Cia 
para~ o Offcí0-Sj2, d_e _i985, do Governador do ESt3:
do do Rio Grande dó Norte, solÚ:itand.o autorização 
do Senado Federal para realizai-oPeração d~ crédito 
externo no valor de_ cinqüenta milhÕes de CÍÓiares. 
Votação adiada por falta de quorum. 

_,Requerimento n9 58/85, soliCitando-urgência 
para o OfíCío-Sj8, de 1985, aúavês'do qucil o PrefeitO 
Munícipal de Anápolis (GO), sOlicita"-autorizaçãci do 
Senado para que aquela prefeitura possa realizar 
operações_ de empréstimo externo no valor de USS 
3,500,oob~OO (três milhões e quinhentos -niil dOiã.res). 
Votação adiada por falta de quoruM. 

- Projetá de Lei do Senado nv 26/79, que acres
centa parágrafos ao ait 517 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. VotaçãÕ ãdiada por falta de quo
rum. 
~ Projeto de Lei do .Senado nv 2/80, que dispõe 

Sobre' a 'escolha e a n0meaç8.o dOs dirigentes daS 
FUndÍ:!ções de Ensi"no Stipeiíor. VotaÇão ãdiàd:ã--Por 
falta de quorum. 

- Projeto__~e Lei do Senado n-1 34~/80, que acreS
ceitta parágrafo único- ao art. 3'73 da Consolidação 
das LeJS do Trabalho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com 
remuneração prop-orcional. Votação adiada- por falta 
oe-quorum~ - - -

---Projeto de Lei do Senado nP 18/80, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico. (Apre
Ciação preliminar- da ConStitucionalidade). Votação 
adiadã- pÕr falta- de quorum. 
- _..: PrOiet~_~e ~r do Se!Jado nv 320/80; qUe ~e~.o~a 

--a ~Lêi n~>-6.8f5.-de 19 de aSõSto de 1980, quê define a 
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sitUãÇ[O -}urídic;I do estTãngeiro.. no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de quorum. 

L3. r- DiscursoS após- a Ordem do Dia 
SENADOR NELsdN CARNEIRO - Conces

-são, às demaiS classes de servidoreS do Departamen
to d~ Políciã Fed~ral, das vantagens concedidas ao 
Grupõ Pol_icial.daquele Departamento. 

SENADOR. JAISON BARRETd -- Reivindi
cações do Sindicato dos Engenheiros do Estado de 
Siihta"Catai-ín"a. --· 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO - . 
2- ATA DA 37• SESSÃO, EM lO DE ABRIL 

DE 1985 

2.1_- ABERTURA 
2.2.-0RDEM DO DIA 
Veto parcial ~posto ao Projeto de Lei do Senado 

n9 12_1}84-Df, que 9ispõe_ sobre o ~tatuto qgs 
P~fidãis-=m.mlares da PoliCiá-Militar d_g pistri~Q_ ~r;
cteral e dá out_r~s provi~ências. Discussão f0cerrada, 
após usare~{ da palavra os Srs. Fábio Lucerta e Pas
S9S-~~r!o •. ficando ~ vot;.tsãp adiad_a por falta de_ qUe: 
rum. 

2.2.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

2.3- ENCERRAMENTO 
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES

SOES ANTERIORES 
-Do Sr. Cid SampaíO, proferido na sessão de 4-

12-84. 
=.:oo sr. Nivaldo Machado, proferido na sessãtY 

de lA-85. 
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na ~essão 

de 9-4-85. 

4--ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 10, de 1985 

S- INSTITUTO OE PREVIDENCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

Ata de reunião extraordinária do Conselho Deli
berativo. 

6- MESA DIRETORA 
_7- L(I)ERES_ E VICE-LIDE.RES DE PARTI

DOS 

Ata da 36~ Sessão, em 10 de Abril de 1985 
3~ Sessão Legislatiya Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli, Passos Pôrto e Martins Filho 

ÀS I4 HORASE30 MINUTOs. A CHAM-SE)'RE
SENTES OSSRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -- Mãrio Maia.- Fãbio Lucena -
Odacir Soares - Aloy_sio_ Chav~s "":"::'_Gabriel Hermes -:
João Castelo _;_ Alberto_ Silva.--- I:J;elvfdio ~unes -
João Lobo -,-César Cais- Jos~ Lins ~ Virgflio Tãvo
ra - Moacyr Duarte - Martim Filho - HumQerto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Ni
valdo Machado - Luiz Cavalcante - L_ourival BaptiS:. 
ta- Passos Pórto·-Jutahy Magalhães- Lomanto Jll. 

nior -- ~uiz Viana ~João Calrnon -José lgnâcio Fer
j~irg~. - Nelson Carneiro ~ Roberto _Saturnino -- Ita
mar Franco - Murilo Badar6 - Alfredo Campos :-

-Fernarido- Henrique C<ii'doSO - Benedito Ferreira -- -
~ Heirrique Santillo- Gastão MUller- Josê Fragelli-

Roberto Wypych.....:. Álvaro Dias- En~s Faria- Jai
- son _B_aue~o_-lorge Bornhausen- Lenoir Vargas-

Octáv_io C_at:çJ9.~·. _- -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de44 Srs. senadoreS:-Ha
vcndo número regimental, declaro aber:ta a sessão: 

Sob a proteçãÕ de"l::>eus, -miciamos nossos Trabalhos. 
6 Sr. ~~-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o_ seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS Dá-PRESIDENTE DA REPü~l.u:A 
Restituiõdo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N9 90j~5 (n"' 221/85, na origem), de 9 do __ corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da Câmara n9 117, de 1984 (nv 
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1.208/~B. na Casa _de origem), que dispõe sobre a criação 
de cargos no Quadro Permanente da Secr_etaria do Tri~ 
bunul Regional do Trabalho da II• RegiãO -e d{l outras_ 
providênicas. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.306, de 9 de
abril de 1985}, 

N"' 9lj85 (222/85, na origem), de 9 do corrente refe
rente ao Projeto de Lei do Senado n9 30, de 1985, de au
toria do Senador Juúthy MagalhãeS,-qUe faculta à-s Cõ
missõc.s Executivas Nacionais dos Partidos Políticos de
ci_dir.sobre a realizâção d6 conv_erições_e dá ouúaS PfoYi
dencms_~ ' - - - -

(Projeto que se transfõrrriou na Lei n<? 7.307, de 9 de 
abril de 1985). 

O SR. PRESIDENTE (José Pragelli) -O expediente 
lido vai à publicação. ____ ~ ~ _ _ _ 

Sobre u Mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 
\'>'-Secretário. 

~ lida a seguinte 

Of. 13/85 -Biasilia, 10 de abril de 1985 
Senhor Presidente: 
Nos termos do art._64, § 29 do Regimento Interno, te

nho a honra de comunicar a Vossa Excelência qUe indico 
para a funÇão de V ice-Líder do Partido Democrátíco So- _ 
cial o Senhor Senadõr Gabriel Hermes. 

Reitero a Vossa Exc_elência os meus protestos de esti· 
ma c consideração. - Murilo 8adar6, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
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Ê lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 53, DE 1985 

Introduz modificações na_ Lei n9 6.15(J, de 3 de de
Jembro de 1974, que "dispõ~ sobre a obrigatol-icdade 
de iodação do sal destinado ao consumo humano, 
etc.," para o fim de tambêm determinar a fluoretaçào 
do produto, nas condições que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Lei n9 6.150, de 3-,de dezembro de 1974, 

Passa ã vigoràr com as seguintes modificações: 

"Art. 1<5 'É prõibido, em todo o território na
cional, expor, ou entregar ao consumo humano, sal, 
refinado ou moído, que não contenha iodo na pro
pO!":ç_ã_o de 'çtez_ miligranfas de iOdo tnetalóide por 
quilo-g-rama de sal, bem como fluoreto de_ sóQio na __ _ 
proporção de duzentos miligramas de ion F por 
igual quantidade do produto. 

Art. 29 Para curil"pnmento do disposto no- arti
go anterior as indústrias benefiCiadoras do sal deve
rão adquirir, dfretainente, _o eqUipamento, o iodato 
de potássio (HI03) e o fluoreto de sódió (NaF) ne-
GeSSários. _ _ ~ 

- Ar1.- 3~> O iodato de potáSsio e o fluoreto_ de só
dio- deverão obedecer as especificações de concen
tração e pureza determinadas pela Fannacopéia -
Brasileira. 

Aft. 49 t obrigatória- a -inscrição nas embala
gens de sal destinado ao consumo humano, em ca
_racter.es_ perfeitamente legíyeis, da expressão. "Sal 
lo datado e Fluoretado". 

fü:a ciente, _ - _ArL '}.'>' EsY!_lei .. entrarâ_~_m vlg~r. ~a ~ta de __ s!l_a~ 
Sobre a Mesa, requerimento cuja leitura será feita J?do publicaç~(). 

Sr. ['>'-Secretário. ____ Art. ___3!_ Revogam-se as d(W_osiÇõ-es __ ~rri c~:mt-fár"iQ~_ 

E lido o segUinte 

REQUERIMENTO No 66, DE 1985 

O Senador abaix_o assinado com apoio nos artigOs 38 
da ConstituiçãO Federal e 418.do Regimento Interno, rC:. 
quer a V. Ex•, depois de ouvido o Plenário, seja convoca
do o Exm~ Sr. Ronaldo Costa Couto. Ministro de Esta~ 
do do Interior, para, no Plenário desta Casa, prestar, de
talhadamente, esclare.cimentos em torno dos Decretos 
n9s 91.178 e 91.179, de 19 de abril de 1985., dispondo 
sobre a criação do Programa de Desenvolvimento da Re
gião Nordeste - Projeto Nordeste - e o Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor Rural. ·-

Justificação 

A convocação de _que trata o presente requerimentQ 
ensejará esta Casa conb~er_oo_m_profundidade as linhas 
básicas dos ímportantes Projetas, devendo, na oportuni
dade, ser discutida a possibilidade de serem inclU-ídos nas
medidas governamentais os Municípios de lpueiras, 
Nova Russas, Ipú, Crateús, Santa Quitei-Lã, -HldrOf~indíã, o 

Poranga, Tãmbor(f, Monsenhor Tabosa, Independênç_!a 
e Novo Oriente, localizados na Micro Regiã_() da: Sertão 
Central, no Estado .do _C~J·.á, considerando que o r_ela- · 
tório elaborado pela Missão FAOfBanco Mundial_suge
re a inclusão dos _onz_e municípios citados. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 198.5.- César- Cais. 

O SR. PRESIDENTE_(José Fragelli)- O requeri
menro·-quc vem de ser lido será publicado e inclu[do 
oportunaménte em Oidenl Oõ Dia. 

So_brc a mesa, projeto ue ... 1 que-será lido pelo-sr. 19~ 
Se_cretário. 

_ ~ustificação 

A idéia consubstanciada no presente projeto consiste 
em determinar que se process.e à fluoret.ação _do sal_de_ co

-zinha, simultaneam~nte com a.iodação que já é obriga
tória em virtude da Lei n~'- 6. t50, âe 3 de de2:,ernbi:O _ _de 
1974, com vistas à real implantação em território riacio
nal de ffif:dída _deStinada ã. uma !!fiéaz profilaxia das 
cáries dent:.írias, segundo método cuja viabilidade, s_egu~ 
rança e eficiência já se encontram exausth:am~itte com
provadas, quer no exterior (ri-a Stiiça, Espanha, Colôm
bia e Hungr,ia.. principalmente), quer através de estu_d_os 
realizadOs nO âmbito universitário brasileiro, particular-

- mentê- nO Departamento de Odontologia Social e Pre-
-ventiv_a_ dã Faculdade de OdoritoloS:ia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, a cargo do prof. Henrique da 
Cruz Pereira eem .. São Paulo, pelos profs. Jaime A. Cury, 
·Lu_iz Octávlo_C. Gu-Imarães e_Ben-Hur w_._r;,1Qreira, to-_ 
dos da Faculdade de Odonto_Iogia de Piracicaba e da 
Universidade Católica de Campinas. 

O estudo que a seguir reproduzimos e q·ue noS foi re
metido pelo Prof. Henrique da Cruz Pereira é justamente 
o "lue se realizou a ca:rgo dos mencionados professores 
paulistas, com especial alusão ao fato de a questão já vir 

_send.o _debatida hã mais de quarenta anos, esta!ldo por~ 
tanto màis de que comprovada a sua eficiência, sobretu~ 
do porque, confiJrme diz o Magníftco Reitor da UFRJ, 
proJ, Ad_olpho_ Polillo, alcança as comunida.des._que não 
dispÕe;1~ de sistemas de ab_a:.ttecimento público de água 
(que ser:ia_o _ _o.utrj) Y!.':ÍCMio_apropriado para a fluore· 
taÇiio), com custo baixíssimo: 

''i~'LUORETAÇÃOTIO ~SAL tiE: éOzYí;if{A 
J - Um Método Para o Uso farili_liar 

--Um método de fluoretação do sal de c~~inh-~.--a 
nívei familiar, foi estabelecido e ê propol>t" para a 
prevenção da c:.írie dentó.rl~. 
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Um~ mistura hºmogênea contendo 250 mg de 
íon fluor por quilo de sal foi obtida. Para tal, 552,6 
mg de fluoreto de sódio e um quilo de sal refinado · 
foram adequadamente colocados em uma vasilha, e 
agitados com o auxílio de uma colher por 2 minutos 
através de movimentos rotatórios de uma volta por 
segundo. O método foi testado, utilizando-se 4 mar
cas comerciais de sal. A mistura mostrou-se estável 
durante o período de c·onsumo de um quilo de sal 
por uma família de 4 a 5 pessoas. 

Unitermos~- Cloreto_ de sódio - Fluoração -
Cárié dei"Jtãria. Prevenção e controle. 

Introdução 

O fluor previne a cárie dentária em proporçõ"es -
apreciáveis. O -conhecinieilto científico _acha·se ali~ 
cerçado em milhares de pesquisas, publicadas na li-

- -'""terafi.Jra científiciL muiidial, e na experiência prática 
"há mais de 40 anos do emprego desse elemento. 

Basicamente, esse método de prevenção utiliza a 
ãgua de abastecimento público como veículo para a 
administra~o :do fluor. A fluoretação da água de 
abastecimento público- passoU a ser utilizada, em es
cala crescente, a partir da década de 40 e, atualmen
te, cerca de 200 milhões .de pessoa-s, em mais de 40_ 
países bebem água fluoretada artitidalmente, para a 
prevenção parcial da cárie dentária. 

No Brasil, o estudo b~sico de lluoretação da â
gua foi iniciad_o em 19.5.3, na cidade de Baix.o Guan- _
du, no Estado do Espírito Santo, graças aos es
forços do então Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP), hÕje Fundação Sf.SP, órgào do Ministério 
da Saúde. Estima-se que lO milhões de brasileiros 

..,.,.,.. _!e:w- ~eL~.W .. ~ . ..O ci,dad.ssJ ~MeJ?lT\.~r~eP~~~_o,s be
nefíCioS da flyoretação_ da água de abastecimento~ 
público. 

_ .9utros m_étodos ~c:, administra9ão de fluo! por 
yia sillêmka, foram propostos: fluoretação do sal 
de cozinha, Iluoretação do leite, comprimidos ou 
soluções com fluor, fluoretacão escolar, etc., além 
de_ vários_ outros .métodos de aplicaçãO local de 

-·· · flu-oi.- ----

Dinire ·os ·métodos sis_têmicos, a fluore_tação do 
sal de cozinha se destacou no final da década de 70, 

----já-queeste VeícUlO apteSerita algumas caracterfsticas 
diferentes: da água de abas.tedmento público. 

O iníCíb-dã-fiuóretação do sal de cozinha deu-se 
na Suíça, na década de40, com o Dr. Wespi, médico::
obstetra interessado na prevenção da cárie deritária,
que começo-u a r~omendar _e distribuir sal com 
fluor às suãs pâciente-s. Os estUdos básicos de fluore
tação do sal foram realizados na Suíça, Espanha, 
HuOgria e Colômbia; os principais autores foram 
Wespi e Marthaler (Suiçii), Viiies (Espanha), Tóth 
(Hungria), Restrepo, Mejia e Vellez (Colômbia). Al
guns destes estudos são apresentados na Tabe(a I. 

-os resultados observados nesses estudos permiti
i"aril- Conc:lu_ír, no "I SimpósiO Interna_cionaf de la 

- Fluoruración de la Sal", realizado em 1977 na cida
de de Medellin, Colómbia, sobre a viabilidade, se
gurança e eficiência desse método, na redução da in..-: 
cidênCla da cárie dentária. 

Esse método possibilita também a prevenção da 
c;:lric __ em pessoas residentes na zona rum! e naquelas 
que não- dispõem de sistemas de abastedm-ento 
público dt: água. Portanto, este método é passível 
de emprego em comunidades, abnmgendo parcelas 
consideaíveis de p0pulaçào. 

0utro:; n_létodos de administração de fluo r, como 
õ-dc ~omrrimidos ou soluções, foram desenvolvidos_ 
p--;.ira -uso- familiú,- a"trãvés da prescrição odontológi~ 
ca ou médl~, 

Considera~do estes aspectos, decidiu-se experi· 
mentur _e propor a fluoretaçào do sal de cozinha, 

. paru s~ uti!J;..:ada ~m fo_rma familiar _QY institu.cio~ 
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nal. Assim, a fainilia devidamente instruída e inte
ressada na prevenção da cárie dentária, pode adicio
nar fluo r ao sal de uso doméstico o mesmo ocorren
do em instituições que ãbrigu-em crianças e joVens. 

Material e Método 

O objetivo é o de adiCionara ío-n flUo r, aO sàl de 
cozinha de modo a alcançarmos a concentracão de 
250 mg de íon fluor por q-uihde sal, atravéS de uma 
técnica simples e passível de ser utilizada em resi-
dências ou inStituições. -

Para que isto possa ser feito, deve-se adicionar 
0,55_3_ gramas de fluoreto de sódio por quilograma 
de sal de cozinha, utilizando o fluoreto de sódio pró 
an:.ílise; a concentração deverá ser ajustada em 
função da pure~a do sal de fluor utilizado. 

O pacote de sal (um quilo) é derramadO até a me
tade, aproximadamente, numa vasilha e sobre ele 
espalha-se o fluoreto de sódio, que é recoberto com 
o n..-stante do sal existente no pacote. Em seguida, o 
sal deverá ser homogeneizado durante 2 minutos (a 
vasilha deve ter capacidade para conter pelo menos 
2 quilos de sal). A homogeneização é feita com uma 
colher das de sopa, fazendo-se cerca de 60 rotações 
por minuto. 

Foi pesquisada a homogeneidade pela técnica 
manual com a colher, e por processo mecânico_utili
zando uma batede_ira de bolo com rotação mínima, 
Foi verificado também O resultado- da homogenei
zação pela variação de tempo: 30 segundos, I, 2 e 4 
minutos. 

Verificou_-se também a- estabílidade da mistura 
atê 22 dias após o _adicionamento de fluo r ao sal de 
uso domiciliar. 

As dosagens do íon fluor foram feitas num Po
tenciõmetro Digital, marca "ORION", modelo 701, 
equipado com elctrodo de referência e eletrodo de 
Fluoreto marca .. ORION", modelo 9409. Para as 
determinações, elaborou-se. uma curva de ca
libração contendo TISAB (Total Ioil_íc Strenght Ad
justo r Buffer, Orion 94-09-09A)" ã. 50%. Cloiéto de 
sódio a 2% c íon fluor de 0,5 a 10,0 ppm: este méto
do apresenta uma margem de erro de até 2%. 

Resultados e Discussão 

Os resultados da homo-geneização foram obser
vados _em 20 am·ostras, em 4 marcas comerciais de 
sal de cozinha existentes nO comércio, a saber: Ita, 
Cisne, Qualita e Plum-a, Os resultados por método 
manual e mecánico acham-se na Tabela 2. 

Pelos dados da Tabela 2, pode-se observar maior 
homogeneidade quando se usa o método manual 
que é mais simples. o sal_é_um forte corrosivo, e po: 
derá danificar as engrenagens da batedeira de bolo. 
Além. disso, a batedeira, embora na velocidade 
mínima, sempre espalha sat para fora da vasilha, o 
que é inconveniente, pois pode alterar a dosagem de 
fluor recomendada, o que de fato ocorreu com a 
marca IV. Se observarmos os desvios padrões das 
concentrações, verificamos que esses valores são 
menores na homogeneização manual; o-que indica 
maior precisão na obtenção da dosagem recomen
dada. 

O tempo necessário" para a homogeneizaçãO ma
nual foi testado e os dados obtidos São aPfe5entados 
na Tabda 3. 

Pelos dados apresentados na Tabela 3, verifiCa-se 
que o tempo tem uma innuência relativam.ente pe~ 
quena na homogeneização finai de íon fluor no sal 
de cozinha, sendo que as amostras 0,5 minuto apre
sentaram um desvio padrão alto (31 ,6); as amostr<Ís 
obtidas com o tempo de 2 minutos equfvale, pratica
mente, às Je I minuto e també111 às de 4 minutos· o 
tempo de quatro minutos mostrou-se cansati~o. 
quando executado na velocidade recomendada de 
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6Q rotações por minuto. Assim, foi adotado o tempo 
de 2 minutos com 60 rotações por minuto, para a 
homogeneização adequada, 

Outro aspecto analisado foi o da estabilidade da 
concentração de fluor no sal, em função do tempo. 
Este cuidado decorreu do adicionamento de piro

-fOSliiQ de cálcio como estabjlizador,- no estudo rea~ 
lizado cm Antioquia, na Colômbia. A dúvida decor
rente era se a concentração se mantinha estável nas 
condições n'ormais de_ uso familiar ou institucional. 
Os resultados são apresentados na Tabela 4, levan
do em consideração a homoge"neizaç~o manual do 
sal dumnte 2 minutos e a anâlise'feita com 10 amos
tras de quatro gramas, nos dias úteis, perfazendo 

--:: um total de 22 dias úteis em cinco seri1anas. 

Os resultados da Tabela 4 mostram que a estabi
lidade permanece bastante homogénea ao longo do 
período; este foi estimado para uma familia de4 a 5 
pessoas, que consome aproximadamente 10 gramas 
de sal por pessoa, por dia. 

O procedimento aqui preconizado prevê que a 
p~soa respõnSávil pela famílía ou b1stituição adi
cione 0,553gramas de fluoreto de sódio por quilo de 
sal, o que corresponde a 250 mg de íon fluor por 
quilO- de sal; isto será feito meilsalrrielúe, e llão d-ia
riamente como seria necessário no c-aso do uso de 
comprimidos de fluor. Estimamos que um quilo de 
'sal seja suficiente para o c-onsumo de 30 dias para 
uma farilília de 4 pessoas; assim, apenas 12 vezes ao 
ano sé teria de. adicionar fluo r ao sal.- - -

O procedimento é simples, mas deve ser introdu
zido apenas em famílias ou instituições que tenham 
elementos responsáveis para que o adicionam-ento 
do íon F ao sal de cozinha, tenha a mâxima segu: 
rança. 

Neste· aspecto desejamos fundamentar algúns 
pontos- básicos, a saber: 

_l. Dosagem de fluoreto de sódio - a pesagem 
deve ser feita_ por balança analítica e o fluoreto de 
sódio acond[donado em ainpofãs fechadas e .. iderlti
ficadas; 

2. As ampolas devem ficar sob a guarda de adul
tos responsáveis, que serão os encarregados da ma
nipulação do sal; 

TABELA 
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3. A -dose familiar pode ·ser ajustada em função 
do consumo de sal, de modo a se ob_tcr o máximo 
benefíçio de prevenção de cárie, sem inconvenientes. 

-- Ê reConiendável que antes dO Início dã fluÕretação, 
se tenha uma idéia do consumo médio de sal por 
pessoa, bastando para isso ·que se anote o número 
de _refeiçõ_es preparadas com um quilo de sal. A mé
dia resultante dará uma estimativa do consumo mé
dio por pessoa. A concentração sugerida de 0,553 
grumas de fluoreto de sódio é baseada num consu
mo médio de lO gramas de sal, por pessoa, por dia. 
A concentração familiar poderá ser ajustada pro
porcionalmente ao consumo ffiédio; 

- 4. O íon !luar é benéfiCo na prevenção da cárie 
dtintohi_a, desde q-ue ing"erido dentro dÕ limite preco
nizado - aproximadamente I miligrama por dia. 
Fora deste limite de pode trazer inconvenientes que 
podem ser sérios à medida que aumenta a dose 
_diária ingerida. Assim, em torno de 1,5 miligramas 
por dia (50% acima da dose recomendâvel), poderá 
ocorrer a nuorose dentária dos tipos muito leve_ ele
ve, com uma ligeira pigmentação de alguns dentes, 
em torno de 4,0 miligramas (4 vezes a dose recomen~ 
dada) a fluorose será do tipo moderado a severo, 
acima desta dose, poderá ocorrer a fluorose óssea 
dciot=rriãnte, o que tem de ser evitado. Cuidados es
peciais-devem ser tomados quanto às ampolas, a 
que nos referimos anteriormente, e a necessidade de 
as mesmas serem identificadas e ficai-em sob aguar
da de uma pe.<>soa responsável, jã que, segundo 
Whitford, estima-se que a dose letal é de 30 mg de 
íon F por quilo de peso. Assim, ümã destas ampOlas 
poder{\ ocasionar a morte de uma criança de até 8 
quilos de peso: 

5. A recomendação do uso deste método é válido 
apenas em áreas onde não exista a fluoretação das 
águas de abastecimento público, ou outra qualquer 
forma de administração de íon fluo r' por via sistémi
ca~ 

6. Em_ aig~ns paíSes, _como_ nos Estados Unidos, 
atualmentc_- hfr uma campanha para a redução do 
consumo de sal, para a prevenção da hipertensão ar
terial. Nessus condições, outros veículos deverão ser 
empregados." 

PESQUISAS REALIZADAS SOBRE FLUORETAÇÃO DO SAL DE COZINHA 

Dosagem Duraçio 
composto ionF/kg do Grupo Reduçio 

Autor utilizado de sal estudo etário de cárie 

Marthaler NaF 90mg 4,5 anos8 925% CPOD 
(Suiça) NaF 90mg 5,5 ahos7 1445 CPOD 

Vif\es_ 
(Espanha NaF 1!0mg anos6 1445% CPOD 

Mejia CaF 200 nig anos6 866% CPOD 
(Colômbia) CaF 200mg anos7 1163% CPOD 

NaF 200mg anos6 882% CPOD 
NaF 200 ing anos? 1161% CPOD 

Tóth 

(Hungria) NaF 200mg anos2 642% ceo 
NaF 200mg anos7 1158% CPOD 

Tóth 

(Hungria) NaF 200mg anos2 642% ceo 
NaF 200mg anos7 1158% CPOD 
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TABELA 2 
DOSAGEM DE ION F POR QUILO DE SAL 

DE COZINHA, SEGUNDO A MARCA E 
A HOMOGENEIZAÇÃO CMG(KG SAL) 

HOMOGENEIZAÇÃO 

Marca 

II 
III 
IV 

Manual 

250,3 c~ 2.9)'' 
252,o c~ 4,o) 
2so, r c~ 4,4) 
253,Q(~ 4,0) 

• Em 20 aa10stra de cada marca. 
n Média e •esyJo-padrio 

Mechica 

236,6 c~ 16,3) 
246,7 c~ 3,1) 
234,1 c~ 24,4) 
192,3 c~ 19,9) 
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TABELA 3 
DOSAGEM DE ION F POR QUILO DE SAL 

DE COZINHA, SEGUNDO O TEMPO 
DE HOMOGENEIZAÇÃO MANUAL 

Tempo 
em minutos 

. 0,5 
I 
2 
4 

• 'lliiiOStru. 

•• Mfdia e duvlo-p~~drlo. 

Concentraçio• 
ion F em mgfkg sal 

243,7C~ 31,6) .. 
246,8 c~ 2,4) 
246,8 c~ 1,9) 
247,o c~ 1,4) 

TAJlELA 4 
ESTABILIDADE DA CONCENTRAÇÃO DE ION F 

J:'O SAL DE COZINHA CMGjKG), 
DURANTE CINCO SEMANAS 

Dias da 
semana I 'Semana 2•SR~ana 3•semua 4tsemana Stsemana 

2•·feira 247,8 c~ 2.2> 245,2 c~ 8,3) 247,7 c~ 4,3) 23I,o c~ 2,4) 246,6 (- 4,7) 
3•-feira 246,6 c~ 4,9) 248,3 c~ 1 ,8) 246,4 c~ 3,1 243,9 c~ 2.2> 242,3. c~ 5,6) 
4•-feira 239,6 c~ 4,6) 245,4 c~ 2,7) 243,2 c~ 4,8) 245,3 c~ 3,6) 
5•-feirã 238,2 c~ 5,8) 244,5 c~ 2,7) 247,3 c~ 2,2) 243,4 c~ 2.4l 
6•-fC:lfã 243,2 c,; J,7l 242,2 c~ 4,3) 235,4 <~ 2,4) 242,2 c~ 4,o) 

Em 10 amoslru diárfu. 

Sala das Sessões, lO de abril de 1985.- Nelson Carnei-
ro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.150 DE 3 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da lodacio do sal 
destinado ao consumo humano, seu controle pelos ór
gios sanitários e dá outru providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso NacionaLdecreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 101 ~proibido, em todo o Território Nacional, 

expor, ou entregar ao consumo humano, sal, refinado ou 
moido. que não contenha iodo na proporção de 10 (dez) 
miliogramas de iodo metaloide por quilograma do pro
duto. 

Art. 2~' Para cumprimento do disposto no artigo an
terior as indústrias beneficiadoras do sal deverão adqui
rir, diretamente, o equipamento e o iodato de potássio 
(HI03) nece.ssários. 

Art. 3~' O iodato de potássio deverá obedecer as es~ 
pecificações de concentração e pureza determinadas pela 
Farmacopéia Brasileira. 

J\rt. 4"' e obrigatória a inscrição nas embalagens de 
sal destinado ao consumo humano, em caracteres perfei
tamente legíveis, da expressão "Sal Iodado". 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Saú
de.) 

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) - O projeto lido 
será pUblicado e remetido às comissões competentes. 

O Sr; Nelson carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage1li)- Concedo a pa
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Pela or
dem, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente eSrs. Sena
-dores: 

Há um ano ocupei a tribuna desta Casa para focalizar 
o grave problema: da cárie que, hoje, atinge a todas as ca
.madas sociais. 

f'iz uma grande pesquisa em todas as universidades e 
em- todos os órgãos técnicos e, afinal, o resultado desse 
trabalho é o projeto que ora ofereço à apreciação d.g se.. 
nado Federal, na esperança de que ele contribua para di
Ininuii" ·a incidência desse grave mal que tanto prejudica a 
saúde do povo brasileiro. 

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

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Concedo a pa
Tavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

~ SR. JORGE KALUME (PDS ..,. A C. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs.' Senador~: 

TeiXeíra Soares afirmara, com -a exatidão de um sâbio, 
qu<:;_ "A Am'azônia é um sonho. ·uma responsabilidade, 
um desafio". E é mais taxativo quando dii que. "O ver
dadeiro nacionalismo - claro, ab~rto, ge!letoso e dinâ-. 
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mico - é ·o que resolve os grandes problemas nacio
nais"'. 

E- adiciona;. "Contudo, grandes problemas só podem 
ser resolvidos com audácia criadora". 

Dentro dessa lógica, a Amazônia, felizmente, nestas 
últim"a:S décadas, tem recebidO . os cuidâdos do governo 
federal. 

Projetas de envergadura foram ali implantados, inclu
sive pelos governos estaduais e pela iniciativa prívada. 
Porém t:s:.a área conlint:nlal e demograficamente vazia 
muito necessita pãra ser ocupada. Por isso, faz-se neces
sário maiór dinamismo administrativo, aplicações de 
métodos adequados, enfim, um tratamento diferenciado 
para impulsioná-la ainda mais. 

As Forças Annadas têm colaborado com acentuado 
patriotismo para desenvolvê-la, pois como escreveu o 
saudoso General Octávio Jordão Ramos: 

, •• Árdua é a missilo de integrar a Amazônia, mui
to mais dí_ficil porém foi a dos nossos antepassados 
em conQuistá-la e mantê~la". 

O Exército Vem- Se -ocupando dos pontos mais distan
tes com s~us pelotões de fronteira e abertura de rodovias; 
a aeronáutica, com a construção de pistas de pouso e a, 
Marinha, diuturnamente, percorrendo seus rios, com 
seus pequenos e apropriados navios-patrulha. Estas be
lonaves, que conheço e conheci melhor quando em com
panhia do ex-Ministro í:r.a Marinha, Maximiano da Fon-· 
seca-, "eritre T979 (go, visit:iVa aS iristalações de seu Minis
tério, vi com que dificuldade assistiam dentro do campo 
médico-odontológico às populaÇões ribeirínhas, na sua 
rriaiõr1a- composta de seringueiros e agricultores, sem es
paço suficiente, porém a boa vontade prevalecente soma
da à disciplina, por certo serviam para cobrir as deficiên
cias e a falta de conforto que essa operação social exigia. 
E S. Ex•, sentindo a grandeza da obra em marcha, ideali
zou o navio de assistência hospitalar em Manaus, quan
do-flõs fizera a revelação, a q·uafaplaudimos pelo ·acerto. 

E a idéia partiu para a ação imediata e acredito que 
nem o estreito orçamento de sua Pasta o fez recuar do 
seu sadio propósito. E com a colaboração dos Minis
térios dos Transportes e da Saóde, o seu tentâmen seria 
realizado. Os técnicos da Marinha projetaram o navio, 
adequando-o para a sua finalidade, equipando-o com 
helicópteros e poUco calado para navegar, inclusive nos 
rios estreitos da grande bacia hidrográfica da Amazônia. 
Em 1984, o estaleiro do Arsenal da Marinha. do Rio de 
Janeiro construiu o primeiro d8 classe, que foi bitizado 
com o nome de Oswaldo Cruz, em homenagem a esse 

· insigne cientista brasileiro que esteve na Amazônia, em 
especial Porto Velho, pesquisando sobre a febre amarela, 
no princípio do século. Esse navio. desde o ano passado, 
encontra-se na ârea prestando seus beneficias à popu-. 
lação necessü~da. 

Lembro-me que no devido tempo exaltei o aconteci
mento pioneiro, pois teve o sinete de uma incomensurá
vel dádiva para quem vive insulado. 

Ante o sucesso alcançado, nova unidade foi construí
~a com as mesmas características do anterior e lançado 
·ao mar em abril do ano passado. com o nome de Carlos 
Chagas, também ouúo eminente pesquís"ador e cientista 
brasileiro. 

Er~ Ministro, o senhor Almirante de Esquadra, Alfre
do f<;aram, que deu respaldo ao projeto inícfado pelo seu' 
aritecessor, Maximiano da Fonseca. E para alegria dos 
amazônidas, o nash está sendo incorporado hoje à Floti
lha do Amazonas, com base em Manaus, para melhor 
servir às populações carentes do grande vale. Além de ser 
um hospital flutuante, pois é equipado com sala de cirur
gia e de raios-X, ambulatórios médicos e odontológicos, 
laboratório e enfermaria, exerce a t'!refa de patrulha. ' 

Registro o evento. com a gratidão dos amazõnidas, 
por representar uma idéia revolucionária no campO as
Sistencial e felicito- a Marinha de Guerra, na pessoa do, 
s-e·u·Ministi"o, o Almirante-de-Esqu.adr_a ~enr_iqu~ S~bo-
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1a, o qual, com a sensibilidade de Comandante da sua ar
nia, deu prosseguimento e efetivou o grandioso e benéfi
co projeto. 

O SR. GABRIEL HERMES- Concede-me uffi apar
te, nobre Senador Jorge Kalume? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador Jorge Kalu
me, é oportuna a manifestação de V. Ex' O trabalho das 
Forças Armadas, do interior da Amazónia, não ê apenas 
um trabalho do militar é, acentuadamente, um trabalho 
de assistência social e educacional. A Mariilha tem prCs
tado serviços mais relevantes, servindo as nossas frontei
ras, os recantos longínquos, atendendo aos doentes e 
prestando outras assistências louváveis. Eu tive uma alta 
colaboração da Marinha, no período em que fui Presi
dente do Banco da Amazónia, entre 1951 e I 954, e vejo 
que muito antes, apanhando a nossa história, há de sem
pre estar presente a Marinha servindo dentro da sua mis
são de guardiã daquelas fronteiras dos nossos imensos 
rios, mas tambêm servindo à popu-lação no campo social 
e quanto tem servido até a esse lutador, a esse soldado 
extraordinário ql}e é o seringueiro. De fOrma que me 
congratulo com V. Ex~, pela oportunidade do seu discur
SQ, pelos elogios e pelas referências à nossa Marinha de 
Guerra, aos nossos marinhclios que, realmente, São 
grandes e óteis homens trabalhando na Amazónia 

O SR, JORGE KALUME - Inegavelmente, a reia
vância do assunto me trouxe a esta tribuna hoje, para 
este registro. E eu quero incorporar, com muiia alegria e 
com muita honra, o depoimento de V. Ex' 

Sr. Presidente, paralelamente ao as~unto que abordei, 
eu quero mais uma vez me congratular com a Marinha 
de Guerra porque leio, pela imprensa, o registro feito 
pela Folha de S. Paulo de" 4 do corrente mês:_ 

"Arsenal exporta naviO de guerra para o Paraguai." 
t. mais um passo ousado do Brasil rumo à sua verda

deira independência económica. 
Há poucos dias nós exaltamos a EMBRAER, pelo 

fato de ter vendido à Inglaterra 150 aviões. b uma prova 
da robustês económica e da tecnologia brasileira. 

E, para iõ.corporãr ao meu pronunciamento, lerei o 
que diz a noticia da Folha de S. Pilulo; 

ARSENAL EXPORTA NAVIO DE 
GUERRA Pi\RA O PA,RAGUAI 

Da sucursal do Rio 
O Arsenal de Marinha entr~g<?u çsta semana o 

primeiro navio de guerra para exportação construíM 
do no Br;;tsil: Q_ "Itaipu", navio-patrulha fluvial en
comendado_ pela Marinha do Paraguai. O projeto é 
inteiramente nacional, concebido Por engenheiros 
do Arsenal que se basearam ·nos navios da classe 
.. Roraima", awalmente em operação na Amazônia. 
Segundo informaçõeS- do Mlnisfêrio da Marinha, a 
eficácia deste tipo de embarcação áeve-se principal~ 
mente ao seu calado reduzido e à proteção nos eixos 
propulsores. O índice de nacionalização -aí é que 
está o valor --é superior a 90% a·o -preçO total do 
navio- quer dizer, quase 100% alcançamos- USS 
9 milhões - e o tempo de construção foi de dois 
anos. Suas características são as seguíntes: desfOca-
menta leve- 220 toneladas; deslocamento carrega
do - 360 toneladas; comprimento total - 46,3- rri; 
boca moldada - 8,45 m; calado médio leve- 0,88 
m; calado_ médio caregado - 1,34 m; velocidade 
máxima- treze nós; velocidade de cruzeiro- onze 
nós; um canhão Bofors de 40 mm 1-60, de duplo 
emprego; dois morteiros de 81 mm; seis metralhado
ras de cinqtienta polegadas, de duplo emprego; e he~ 
liporto. - ---
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É a primeira vez que se faz isso no Brasil. Efetivamen
;e;~-il6s con.SiruírrlõS navios de madefr:i no S-éCulo XIX, 
na -GU6rra do Paraguai, induzidos pelas nossas necessi~ 
,Qades. Agora, porém, o Brasil já constrói parã o seu uso 
e para exportação. 

Quero, em nome desta Casa, me congratular com o 
Gaverrio brasileiro de ontem e de hoje e com a Marinha 
de Guerra por este grande feito. Muito obrigado a V. Ex:• 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha. (Pausa.) 

S. Ex!- não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais. 

(Pausa.) 
~Ex• não está presente 

- Concçdo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

0 SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PreslM 
dente, Srs. Setiadores; 

Não desejava fazer uso da palavra, mas vou-aproveitar 
do fato de outros Srs. Senadores não terenl usado da 
mesma para fazer algumas considerações sobre- noticia 
que li, hoje, nos jornais, que considero de maior gravida
de. Primeiro, pelo momento que o País !_!.travessa_, com a 
gravidade da doença do Senhor Presidente da República 
que a todos nós incomoda, que a todos nós_ preocupa,· 
mas que, apesar disso, não tem proporcionado à Nação 
o clima de intranqUilidade ou de sobressalto. 

LOgo_após a posse do V ice--Presidente da República, 
hoje no ex:ercfcio da Presidência da Repóblica, e relativa
mente às nomeações que se fizeram necessário serem rea
lizadas, o Senhor Presidente, José Sarney, utilizou-se iniM 
çialmente de um computador para dele retirar aquelas 
indicações que, segund_o" ~assessores. do Presidente eleiM 
to, seriam do seu agrado e estavam ali registradas para 
exatamente configurar aquelas escolhas que o Presiden· 
te, ao longo dos dias que antecederiam a sua posse, havia 
fixado naquele inst\umento. Apesar da dignidade, apeM 
sar da postura com que o Vice-Presidentc da República 
vem se desincumbindo da mais alia -magistatuia do País, 
numa homenagem ao Presidente eleito, apesar disso le
mos nos jornais de hoje que o neto do Presidente eleito, a 
pretexto de entregar o cargo de Secretário Particular do 
Presidente, levou ao Presidente José Sa.rney uma relação 
de nomes que teriam sido indicados pelo Presidente elei
to para compor o segundo e o terceiro escalão do Gover
no. 

A imprensa registra esse ato do neto do Sr. Presidente' 
eleitO e Secretárío Particular do mes~o, como indicações 
da família do Presidente_. Neste momento, como eu regis
treí;-em que o País todo se debruça sobre a doença do 
Presidente, em que o País todo acompanha com grande 
pesar esse:nrtoinentos difíceis e trãgicoS, não apenas para 
a (amília dO Presidente eleito como para toda a NaçãO; 
neste mo~ento mesmo ein que o Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, procura comportar-se com toda 
á dignidade, prpcura desincimlbir-se da mais alta magis
t:itui'a do Pafs, mantendo unla estatura de estadista, diria 
eu, esse fato, a meu ver, constitui uina grande indignída
de, e; em nada conceitua a Nação brasileira, em nada 
coriO:iHUa o poVo brasileirO, po"fque me parece-é um ato 
que decorre de uma vontade consciente de tutelar o Pre
sidente_ em exercício~ Não me parece, Sr. Presidente e 

--srs. SenadOres que essa atitude coõcorrã pai'a o aprimo
mmento das instituições; não me parece que essa atitude 
concorra para o apaziguamento dos espíritos; não me 
parece que essa atitude esteja em concordância com os 
momentos que O País, hoje, atravessa, e me parece, mais 
do que isso, como uma tentativa de certos grupos à mar
geni do poder de ocupar essas funções, no momento em 
que o Presi9ente eleito-passa por mais uma crise, pratica
mente vivendo momentos crHíco:S no Hospital do lnsti
Lll[;l- tio CoraÇà-IJ, em São Paulo. 
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De modo que desejava registrar ess~ fato, a meu ver la
mimtàvel, que, corii6 já âtsse, nada."c-onstr6i, em "nada 
serve ~pacifiCação da f8.míiia brasileira, ao contrário, 
denota uma tendência de tutelar, como já se tentou até 
este momento, a açào do Presidente em exercício. 

Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMfARECEM MAIS OS SRS. SEN.WORES: 

- Altevir Leal - Eunice Michiles - Raimundo Pa
rente-· Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Hélio 
Gueiros --Alexandre Costa - Américo de Souza -
Milton Cabral - Aderbal Jurem a- Guilherme Palmei-

- ra - Carlos Lyra -Albano Franco- Amaral Peixoto 
- Mauro Borges - Roberto Campos - Carlos Chia-
relli - Alcides Saldanha. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Eilho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignãcio Ferreira. (Pausa:) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, desisto da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Na sessão 
ordinária do dia 13 de março do corrente foi lido o Ofí· 
cio nl' Sj9, de 1985. do Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sollcitando autorização do Senado para 
realizar operação de emprêstimo externo no valor de 
quinze milhões e oitocentos mil dólares, para o fim que 
especifica. 

A matéria ficoU aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria às Comissões de Fínanças e de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~'-Secretárío. 

É lida a seguinte 

018/85 Brasília, em 8 de abril de 1985 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra.de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alín~ "a .. , do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhados da 
Casa durante o período de 13 a 20 de abril de 1985, para 
breve viagem ao estrangeiro, para estudos e conferên
cias. 

Atenciosas saudações. - Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

A Presidência fez distribuir em plenário avulsos da 
Mens.agem nl' 60, de 1985, do Senhor Presidente da Re
públ~ca, na qual sua excelência comunica haver vetado, 
parcmlmente. _o Projeto de Lei do Senado n~> 121, de 
1984~DF, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Polícüi Mlfr(itr do DistritO federal e dâ ou: 
tras providências. Foram distribuídos tambêm cópias do 
Relatório n9 I, de 1985, da Comissão do Distrito Federal 
e avulsos· da redação final do projeto vetado. Desta forM 
ma, estarão os senadores em condições de apreciar amaM 
téria na s_essão extraordinária que a Presidência pretende 
convocar, nos termos do artigo 414, IV, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizarMse ftoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação de veto par
ciul aposto ao Projeto de lei do Senado nl' 121, de 1984-
DF, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares 
da Polícia Militar do Distritõ Federal e dã outras provi-
déitcías. -
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i> 6, de 198_1 (n9 237/_79, na Casa de ori
gem), que fixa em oito horas ajo- rnada de trabalhQ 
dos vigias, tendo 

Parecer favorável, sob n9 190, de 1981, da Comís
são 

- de Legislação Social. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Martins Filho~ Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serâ feita ave
rificação solicitada pelo nobre Senador Martins Filho. 

A Presidência vai suspender a sessão por lO miriutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Susptmsa às 15 horas, a sessão é reaberta às 15 
horas e 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pass_os Pôrto)- Está reaberta a 
sessão. Persistindo a falta d~ "quorum", a Presidência se 
dispehsa de proceder a verificação solicitada. 

O Projeto de Lei da Câmara n9 -6/81, fica com a sua 
votação adiada. 

Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, to
das em fase de votação, constituída dos Requerimentos 
n9s 15, 57 e 58 de 1985; Projetes de: Lei do Senado n9 
26(79 e 2, 340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apre
ciação adiada para apróxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. ~ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S_rs. Sen_adores: 

Corrigindo uma injustiça que se perpetrava há muitos 
anos, o Diário Oficial da União do dia 2.7 defeye_r~iro úl
timo publicou o Decreto-lei n9 2.25), de 198$, çonferin
do uo pessoal do Departamento de PoHcia Federal, Gru
po Policial, uma substancial melhoria de vencimentos. 
Louve-se. a _iní_ciat!va presidencial, que jâ veio cOm bas
tante atraso, diante das difíceis condições financeiras en
frentadas por todo o funcionalismo federal. 

Entretanto, a medida parece-nos incG.ilpleta, tanto 
mais quanto ao lcgfSlacior palaciano esqUeceU de que a 
eficiência da Polícia Federal tarribém depende de uma 
engrenagem indispensável, que é a parte burocrática da· 
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quele Departamento, cujos funcionários estão sujeitos às 
mesmas represálias que os policiais, nos contactos neces
sariamente mantidos com toda espécies de marginais por 
aqueles vigiados em liberdade. 

Não temos condiçõ_es nem para interferir durante o 
encaminhamento do Decreto-lei no Congresso Nacional, 
pois a Constituição não lhe permite emendas, muito me
nos podemos tomar iniciativa eril matéria referente ao 
funcionalismo público, principalmente configurado o 
aumento de despesas. 

Esperamos, no entanto, que o Governo da Nova Re
públicu tome a iniCiaTIVa de estender essas vantagens aos 
agentes administrativos, agentes de Telecomunicações _e 
Eletricidade, bem como outras partes do Departamento 
de Polícia Federal, injustamente_ expurgados daq~le 
Decreto-lei. 

E preciso que os novos dirigentes do DASP e do De
partamento de Polícia Federal tomem providências, no 
sentido da elaboração de ante-projeto, enCaminhado 
pelo Ministro da Administração, corrigindo essa grave 
injustiça, em nome do soberano princípiO da equidade, 
traduzido na isonomia salarial. 

Não fosse o impedimento do art. 57 da_Constituição, 
jú teríamos elaborado projeto de lei, corrigindo essa ano
malia. Mas confiamOS na sensibilidade do novo Gover
no, seguros, principalmente, de que o Ministro Aloísio 
Alves, o mais jovem constituinte de 1946, continue fiel 
aos principias que_ tanto defend~u na tribuna do Palácio 
Tiradentes, onde advogou, com -insistência, os direitos 
do funcionalismo. 

Concordamos quanto à neceSsidade de medidaS de 
contenção financeira, _que sirvam de instrumentos de 
combate à innaçilo,_mas não desejamos que a poupança 
se faca às c_ustas dos servidores da União. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

Q -sR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia _o seguinte discurso.)- Sr. Pr~i_dente, Srs. Senado
res; O Sindii;alo dos _Engenhetros do Estado de Santa 
CaLarina, em reunião realizada no último mês de feverei
ro, resolveu tomar posição diante da nova prátíca demo
crática a ser _iniciada com a posse do novo Governo Fe
deral. exqrta.~do os_ engenheiros- c~tarinenses para -~ue 
asSumam- a'Posiçãó que é de seu devere direito, de parti
cipar· do processo de reformulação da política que eiwól
va conhecimentos técnicos d~ e..ogenharia. 

Parã o -Sindicato dos- Eni~nllei_roS de Sãnt3. Catarina, 
"ÕS erigenheiros de Santa Catarina podem e devem, ocu
par, individualmente· ou atrav~s _das empresas, posições 
onde são exigidos conhedmentos técnicos específicos de 
engenharia. -

A engenharia catarinense será valorizada através de 
procedimentos que permitem o concurso de profissiónais 
nus atividades de projetos, consultarias e execuções de 
obras em nosso Estado. -

Abril de 1985 

Pura que tal objetivo seja alcançado e em favor da rea
tivação do inercado de trabalho, o SENGE/SC reivindi
ca~ 

1) que as decisões passem pelas entidades locais que 
po~Sa·m fornecer subsÍdios técnicos confiáveis; 

2)- que as obras e serviços prioritários e urgentes sejam 
executados de imediato; como por exemplo, as de con
tenção das cheias nas diversas bacias hidrográficas do 
Estado_, _despoluição da Região Sul do Estado etc.; 

3) que as empresas catarineneses·não sejam p·reteridas 
ein ·nerihümli -obra ou serviço técnico para as qUais seuS 
acervos sejam suficientes; 

*) gue os assalariados tet:tham direitos reconhecidos e 
seU:s -serviç-os Và.Ioriiados naS cmoresas públicas, estatais 
e de economia mista; 

5) que a engenharia catarinense seja convocada para 
participar de todas_as decisões que-envolvam atividades 
afins em nosso Estado; 

6) que, a nível nacional, os engenheiros catarinenses 
Sejam·- convocados para participar da reformulação da 
política industrial, agrária, habitacional, de urbanismo, 
de transportes, de serviços urbanos, de saneamento, de 
informáfíCa~-de telecomunicações e de todos os assuntos 
que, tecnicamente, tenham capacidade de contribuir." 

Desta tribuna, Sr, Presidente e Srs. Senadores, concor
dando c:m tempo, gênero, número e grau com as reivindi
cuções dos engenheiros catarinenses, que no momento 
estilo na vanguarda das reivindicações da engenharia na
.cíonal, fa:tendo um apelo ao Governador de meu Estado, 
assim como ao Governo Federal, para que criem, com a 
possível urgência, as condições organizativas para que 
tuis rdviild.icações possam, em breve, ser assumidas pela 
engenharia nacional. 

Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Sena
dor Itamar Franco, encaminhou à Mesa requerimento 
de informações. 

Nos termos do inciso VI, do art. 239, do Regimento 
Interno, o requerimentO s_erâ examinado pela Presidên
cia. 

O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)- Si tá esgotada 
a lista de oradores. 

Nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente 
se.~sào, designando para a Extraordiniíria das 18 horas e 
30 minutos. anterionncnte convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
.Discussào,_~m turno único, das partes vetadas do Pro

jeto de Lei do Senado n9 121, de 1984-DF. que dispõe 
sobre o Estatl.!to dos Policiais-Militares da Polícia Mili
tur do Distrito Federal e dú outrus providências. tendo 

Relatório. sob n"' I, de 1985,- da Comissão do Dis-
1dtó Federal. 

O SR. PRESII)E:"tfn~ (Pas.'ios Pôrto)- Está encerru
d<l a sessão. 

f LelWIU~-se (I sessâo às 15 horas e 5 minuW.\'.1 

Ata da 37• Sessão, Em 10 de abril de 1985 
3•Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 18 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia-·Euni
cc Michiles- Fábio Lucena- Raimundo Parente-

Presidência dos Srs. Jose Frage!li e João Lobo 

Cbudionor Roriz - Gaivão ModestO --Oâ.:icir SOares 
.:..._- Aloys_i_O Chuves- Qabriel Hermes- Iiélio Gueíros 
-Alexandre Costa- João Castelo --AmériCo-de Sou
za - Alberto Silva -- Helvídio Nunes -João Lobo -

Çésar Çals -:-- )():sé _Lins - Virgílio Távora - Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar
condes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Nivaldo Machado --Guilherme Pai-
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meira- Carlos Lyra --Luiz Cavãlcante_- Albano 
Franco - Lourival Baptista - Pass<ls Pórto - }utahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon - José lgnácio Ferreira - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - ftamar Fran
c_o_-_Murilo Badaró- Alfredo Campos- FernàndC' 
Henrique Cardoso - Benedito Ferreira - Henrique
Santillo - Mauro Borges- Gastão Miillcr- Robúto 
Campos -José FrageHi - Roberto Wypych - Álvaro 
Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bor
nhausen - Lenoir Yargas- Carlos Chiarem - Alcides. 
Saldanha_- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro_aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nosSos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à__ 

ORDEM DO DIA 

DiScussão, em tuino único, das partes vetadas do 
Projeto de_ Lei do "Senaâo _n9 _!21, de 1984-DF, que 
dispõe sobre o estatuto dos policiais-iiiílitares da 
Polícia Militar do Distrit_o Federal e da outras pro
vidências. tendo 

Relatório, sob n9 I, de 1985, - da ComíSSão do 
Distrito Ff:derai. 

Em discussão. 

O Sr. Fábio Lucena- Peço a palavra para discutir, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo • 
palavra, para discutir, ao nObre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENÀ (PMDB- AM. Para discu
tir. Sem revisão.do -õrador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A presente sessão se destina, confoàne a convocação, 
a discutir, em turno óriiC0-;3SparteS vêtadas do PrOjeto 
de Lei do Senado n9 121, de 1984, ·que-díSpõe-Sobre·o Es
tatuto dos Policiais-Militares- da Polícia: Militar do Dis
trito Federal e dâ outras p'roVidêriciis; teildO, ri3. Iofriia 
regimental, o parecer da Comissão do Distrito Federal 
elaborado pelo eminente Senador Alexandre Costa e 
aprovado, por unanimidade, pelos Srs. SeriadOrês Alf:~ 
xandre Costa, Lomanto Júnior, Henrique Santillo, Rai
mundo Parente e Nivaldo Machado, sob a Presidência 

.do eminente Senador Mauro Borges. 
Sr. Presidente, antes de iniciar a discussão do presente 

veto, desejo prestar uma homenagem à Policia Mi!it8.r 
do Estado do Amazonas, que ontem, dia 9 de abril, com
pletou 148 anos de existência. Quase sesquiCentenáría. 

Sr. PreSidente, a Polícia Militar do--meu-EStã.do é prO: 
fundamente identificada cOín a natureza do povo amazo
nense. _ 

Há um século e meio aquelas corporações têm prestaM 
do os mais relevantes serviços à população do meu Esta
do. Integrar a PolícTa Militar do Amazonas, ao longo de 
sua história sesquicentenãria; tem sfdo 1im orgll1ho pcú·a 
os amazonenses que têm tido a augusta oportunidade de 
ingressar no seu brioso quadro. 

Assim, S.(. Presidente, homenageando a Polícia Mili
tar do Estado do Amazonas, quero, nesta sessão, chamar 
a atenção dos ilustres Senadores para a importância- ex
traordinária, úniCa na história do Senado, no que pertine 
à discussão de um assunto que tão de perto diz respeito a 
uma corporação militar, como_é o cas_o da Polícia Míli
tar do Distrito Federal, considerada à moda das demais 
polícias ffiilitares estaduais pela Constituição Federal, 
c_omo força do Exército brasileiro, cha_r;nar a atenção do 
Senado para o fato de que este veto aposto ao substituti
vo do eminente Senador_ PasSos- Pôrto, aprovado po! 
unanimidade pelo Senado da República, aposto pelo Se
nhor Presidente João Figueiredo, passa por ser uma das 
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mais clamorosas injustiças que já se cometeu contra ho-. 
mens que entregam suas próprias vidas na defesa, sobre
tudo, da segurança dos cidadãos e das famílias do DistriM 
to Fede_rai: - · - · ·- - --· 

l>retirideu:o-S.UbS"iltutivo- Passos Pôrto corrigir irregu
- lÚidãCfeS gritantes, injustiças clamarl-tes, atualmente, d_is: 

ciplinando a vida de milhares de cidad-ãos brasileiros cjue 
~Oirlpõem a Polícia Militar do-Distrito Federal. 

O H~tre Rela~or, Senador Alfredo Campos afirma 
cOrri ba$tarlte lú'ddt!z:- em seu relatório, o seguinte: 

APós a aprovação por unanimidade, nas Comissões de 
ConStituição -e Justiça e do Distrito Federal, a matéria 
foi referendada pelo plenário do Senado Federal tam
bém nor unanimidade. 

.Pr_pceden_do a minu,ciosa análise técnica dos veto5, 
conclt.iímos pela improcedência das razões alegadas para 
os referidos vetos apostos à Mensagem n9 548 de 18 de 
dezembro de 1984, firmada pelo Senhor Presidente da 
República, r~afi.rmando_ Pareceres anteriores da Comis
são de Constituição e Justiça e da própria Comissão do 
Distrito FeciPral. 

_Trata-se._ Sr. Presidente_e Srs. Senadores, de um proje
to que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da 
-Polícia Militar do Distrito Federal. Não foram observa
dos, conforme cristalinamente expresso no relatório do 
eminente Senador mineíro, os prazos constitucionais 
para que o Presidente da República utilizasse seu poder 
C<?nstitucional de veto. 

As providencias relativas a documentos comproba
tórios de data, na verdade, diz Õ relatório;. "não têm sido 
çurnpridas com o rigor que se_ faz necesSário". 

Incide o veto .sabre a expressão ... ou haja completado 
30 anos de serviço" constante do Caput do art, 23. 

E mais, Sr. Presidente, 

O item III do artigo 50 assegura ao polcial- · 
militar remuneração integral correspondente ao 
grau hierárquico quando ao ser transferido para a 

- inatividade, ex officio ou_ por __ tcr atingido a idade li
mite- de permanência na atividade no posto ou gra
duação não contar 30 anos de serviço. Tal condição 
de remun_eração não é concedida aos militares das 
Fórç<i.s Armaridas. Assírri esse dispositivo confraria 
o disposto no- ítem- IH do artigo 50 do Estatuto dos 
Militares, que cOdifica o estabelecido no§ 79 do arti
go 93 da Constituição. 

Prossegue, Sr_ Presidente: 

Não existe ainda na Policía Militar do Distrito 
Federal o Curs-o Superior de Polícia. Contraria, pOls 
o presciito nO artigo 12, letra b, do Decreto-lei n"' 
667, de 1969, que só exige essa condição se existir na 
Corporação o mencionado Curso. 

O disposto -rio artigo 89 implicaria inativação de 
fato antes q uc ocõrram os atos legais qUe são neces
sários à inativação de direito. Por outro lado, con
traria oS interesses da Adiminis-t~ação, porquanto: 
. ·a:) nega a misinà AôiTIIníStfãÇão o tenipO-neCes 

sário à realização dos a tos que caracterizam o pro
cesso de inativação do policial-m-ilitar e a este nega 
o tempo necessário -para a passagem do cargo, e en
cargos, ajuste de contas etc; 
~ b) admite que o policial-militar demitido e-x offi· 
cio, por perda do posto e patente, seja agregado, o 
que é legalniente impossível. 

O artigo 90- cria a figura da transferência para a 
reserva remunerada e-x officio, excluindo a transfe
rência a pedido. 

Sr. Presidente, o_ documento em minhas mãos est~ em 
pod~r dos Srs. Senadores c por eles, com Certeza, i:iev:e ter 
sido analisado detidamente. Pretendeu o Senador Passos 

-Pôrto, co!'tl a aquiescência _unânime- do Senado_ da Re
_p_~blica, repor nã9 apenas, nos termos da lei _c_çmsti_tucio

nal, mas nos parâmetros da Justiça, o Estatuto dos 
Policiais-MilHares da Polícia Militar do Distrito Federal 
dentro de padrões que pudessem permitir a esses 
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m~mbros da corporação militar do Distr_ito Federal con
dições di vida mais adequada não apenas ao mérito ·da 
profissã~_ milita:~ e_ ~~s ~ac_rifícios a ela inerentes ma~, 
sobretUdo, capàcíi.á-lo -atraVés de um estímulo, sadio a se 
~nt~~garc-~ ·a-eSSa -p_f~_ríSsã?-~O!ll aqúe~e ânimo de quem 
bém déseJã servir aos interesses da sociedade que lhe re
munera por seus trabalhos. E por via de conseqUência, 
Sr. Presidente, aqUeles_ que effi se dedicando a tão árduo 
Ofício; porque garantindo -ã Segurança dos cidadãos e das 
famniã"S dO OistrftO -Federai~ em última instância, pres
tam reievantes serviÇos a toda _a _Fátria brasileira. 

Ocorre, todavia: que a Polícia Militar do Distrito Fe
deral não está sendo comandada ~- e isto merece a 
atenção do Senado Fe_de.ral - dentro dos padrões esta
belecidos peTa Corislituição Federal, e aquém das Cons
tituições dentrO de no"rtnas rígidas e rigorosas da leí fede
raL que define o estatuto dos militares. 

~_ecentemente,_ Sr. Presidente- pasme o Senado Fe
deral - um empresário fez a cfoação de 102 cavalos à 
Polícia Militar do Distrito Federal. Por isso, esse mesmo 
empresário, em troca dessa doação, passou a ser o forne
cedor exclusivo de ração animal para a Polícia Milítar do 
Distrito Federal. 

São fatos que ocorrem naquela corporação e que, ain
da, s.ó não os trouxe ao Senado em respeito ao sofrimen
to desse grande homem, cuja agonia está comovendo a 
Nação il1teíra, nestas ho"ras dramáticas em que todo o 
País reza pela restauração da saúde do eminente Presi
dente Tancredo Neves. 

Mas, Sr. Presidente, no __ momento em que se discute 
matéria de tama_nha importância, de tanta relevância, 
não era possível que, pelos menos, esse alerta não fosse 
lavrado perante o Senado, no exato momento em que 
oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive 
alguns com laços de parentesco com eminentes Senado
res da República, são condenados à prisão ilegal; e um 
deles cumpre pena de 30 dias de prisão pelo crime de se 
ter dirigido a gabinetes de Senadores da República, para
lhes pedir que utilizassem o mandato parlamentar a fim 
de alterarem o projeto de lei encaminhadQ_ ao Senado 
pelo Poder Executivo Federal, no sentido de conferir à 
Polícia Militar do Distrito Federal melhores condições, 
não digo nem mesmo de vida humana, mas melhores 
condições de serem eles situados nos níveis da condição 
exata da real digni~ade humana. 

:Sr. Presidente, este veto não foi produto, tenho certe
za, do descortino_ mWtar do Senhor Presidente João Fi
gueiredo. Não! Não foi o Presidente João Figueiredo, te
nho certeza com sua experiência de soldado, que dedicou 
sua vida inteira ao _Exército, que jamais por ele foi deson
rado, não sa_iu da lavra do ex-Presidente da República 
este Veto -iníq-uo, esta providência indign_a que; -além de 
ceifar das mãos de um Senador da República, no caso o 
nobre- Senador Passos Pôrto, um instrumento cabal de 
promoção da justiça, como foi o caso do substitutivo 
-aprovado por unanimida9e pelo Senado da República, 
-q-Ue ã.Iém disso instilou, na Polícia Militar do Distrito 
Federal, o desconforto, a insatísfação perante o carâter 
imperial e ditatorial que atualmente caracteriza o co
mando daquela corporação militar; e que, pela insatis
fação generalizada, por casos dC corrupção comprova-

- dos documentadamente, hoje, Sr. Presidente, deixa éjua
se 30 mil homens nessa expectativa diante do Senado da 
Repóblíca, exPeétativá que lheS-assiste perante a própria 
consciência, em que o Senado, usando seu poder consti
tucional, possa derrubar, por sua lnaioria qualificada, 
este veto- que não posso -qUalificar grarriaticalmente sob 
pcria de cometer ílicitos cont.Fa o Regimento Interno des
ta augusta Casa. 

SI:. Pres1den~e, é lamentável, todavia, que o ex
Presidente da República, o Sr. General João Figue1reUu, 
s_e tenha del;~ado manipular por coróneis incompetentes 
que atualmente-dirigem a Polícia Militar do Distrito Fe
deral, e que se querem perpetuar no mando daquela cor
poração militar, comO se a Polícia Militar do Distrito 



· 0592 Quinta-feira II . DIÁRIO DO ÇONGRESSO NAClO]'lAL (Seção II) 

Federal foss_e_ uma casta que lhes pertencesse, e não, 
como manda a Constituição Federal, uma força auxiliar 
do Exército brasileiro, que merece o respeito da-sõcieda~ 
de e que é credora de toda consideração dos Parlamenta
res que compõem o Congresso Nacional, e, em particu
lar, o Senado da República. 

Em assim sendo, Sr. Presidente, ná discussão deste 
vetQ quero deixar aqui, veentemente lavrado, em me~ 
nome pessoal, e no cumprimento de meu dever do man
dato que recebi do povo do meu Estado, o meu protesto 
a esta situação que atualmente domina a Políciã Militar 
do Distrito Federal, mandando um apelo ao Governa
dor Ronaldo da Costa Couto, para que, ao substituir ou 
ao remanejar o Comando da Polícia Militar do Distritõ 
Federal, tenha S. Ex• o cuidado e, sobretudo, a acuidade 
de afi promoVer aS mudanÇas que Se fazem necessárias 
para retirar da corporação militar do Distrito Federal os 
ranças e os quistos do autoritarismo, que quase levam ao 
descrédito público uma corporação que-só bons serviços 
pode prestar à so-ciedade brasileira. 

Â ComiSsão do Distríto Fedáal irel. -prápcir "á conveM 
caJ;ão ou um convite, como couber, defltro do ReglrrienM 
to Interno, a fim de que o Comandante da Polícia MifiM 
lar do· Distrito- Federãi compareça ao Senado da Re
pública, para explicar ao Senado Federal esta estranha 
doação, doação de 102 cavalos, feita por-Um empresário, 
empresário que a seguir se tranSformã ~-pasme o Sena
do- em fornecedor não apenas de rações, mas em ven
dedor de armas, de modo totalmente ilegal, não apenas 
para certos escalões da Polícia Militar de Brasília, ~as 
também para o Serviço- NaciOnal de Informações.- -

Estas, Sr. Presidente, as minhas alegações na discussão 
do presente veto. 

Peço permissão, todavia, ao senado Fê.derai pÚa re
gistrar, nos Anais das Câmara dos Estados, a seguinte 
informação: 

~·A Empresa Brasileira de Noticias -alegando 
razões políticas e históricas- demitiu, hoje, vários 
de seus repórteres, todos funcionários do quaúro 
permanente e alguns da extinta Agência Nacional. 

Procurado por um dos demitidos, o superinten
dente da EBN- vinculada ao -Ministério da Justiça 
- Jornalista Luiz Seirano, foi claro: 

-Essas demissões têm como fundamento razões 
de ordem histórica.- - -

Não quis especificar Cisas razõeS. 
ôs_demitidos- cuja lis-ta foi elaborada pelq_Jor:_

nalista Jota Alcides (Secretário de R,edação) e ratifi
cada pelo também Jornalista Carlos Marchi - pre
sidente_ da empresa - são os seguintes: G~iomar 
Campello - Francisco Mascarenhas - Kleber 
Sampaio- Irineu Tarrianini- JoãoBatis~ Sarai
va- Sueli Jacinto- Jesus Afonso- Bárbara Beli
nati - Josafá Dantas." 

Quero fazer ver ao Sr. Ministro da-Justiça, eminente 
Deputado Fernando Lyra, que palmilhou sua vida pú.bli
ca por entre espinhosos caminhos da Oposição, qu~ 
combateu o regime-autoritário nesta Repú.blica, que con-
traria -os mais comezirihos princípios da justiça demiiir
profissiõnais da imprensa ou não, sem sequer ouvi-fos e 
lhes assegurar-lhes, por conseguinte, o direito, não digo 
de defesa, mas de dar explicações. Por outro lado, não 
aceito demissão com fundan1eitt0 em rii.Zões de ordem 
histórica ... 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar _a 
'campainha.)- A Mesa informa a V. Ex• que seu tempo 
está esgotado. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Vou concluir, Sr. Presi
dente. 

Não aceito demissão de quem quer que seja;-nem de 
meu maior inimigo; ·soo·a alegação de razões históriCas, 
política:S~ ou ideológicaS. Nã~, Sr: ~resid~nte-t ~-ã~-~~?i __ 
,para isso que nós, quase todos ou todos, lutamos para 

vermos, no Brasil, reimplantado o estado da lei, reim
plantado o regime de estado de direito. _ _ 

Nãol Protesto veementemente, e peço ao Ministro 
Fernando Lyra que mande rever essas demissões porque, 
ao continuarmos assim, Sr.-:Presidente, a começar~osa 
ferir os mais elementares princípios do direito e -da j_us
tiça, estaremos não construindo_ uma R~pública p_ar_a 
nosso Pals, mas um imenso e novo cativeiro para o_sofn-
-do povo brasileiro. _ 

Erã -o que tinha a dizer. (Muito bem! Pa,h:nas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -.Concedo a pa· 
lavra ao nobre- Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncía ()_se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores: -

-o Senado Federal está convocado, esta noite, para 
exa'me do veto aposto ao Projeto-de lei do Senado n~' 21, 
que se consubstanciou na Mensagem n~' 60 de 1985, do 
Senhor Presidentç da República. 

- Este veto, S~. Presidente, incide parcialmente sobfe o 
projeto que se chamaria o Estatuto dos Policiais NJitita
res da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras 
providências. 

Tive o privilégio, Sr. Presidente, de ser o Relator 
desse projeto na Comissão de ConstituiçãO e JUsii~a e,-it 
posteriori, fruto do entendimento entre esta Casa e oCo
mando da Policiá Militar. Também fui O Relator e flz o 
substitutivO, na COmiSsão do Distrito Fedei-a!, depois de 
entendimentos mantidõs, até então, entre seu Presidente!, 
seriador Alexandre Costa e o Comando daquela Corpo
ração, com a·pfese"riçá, inclush:e, do Assessor Parlamen
tar do Sr. G1,w~rnado_r, o Dr .. Eiery. 

Sr. Presidente, deve ter sido pela Primeira vez, ao lon
go destes anos, que o Senado resolveu abljr aquilo que se 
chfi1maria--uma caixa preta, um projeto perfeito e acaba
do, vindo do_ Poder Executivo; tr~tandci-da org<inízação 
..da l1olícia Militar. P:Or tradição, fiÍJ.to mesmo do próprio 
processo discricionátíõ, ·nunca se tinha ·um exáme- deta
lhaào das alternativas de um estatuto dessa importância 
para a inais impOrtante Polícia- Militar do País, que deve 
ser· a Polícia Militar do Distrito Federal. 

ántendi, Sr: Presidente, que o Brasil marchando com 
o lfroc_es~o da redemocratizaçào, do r~speito ao_ federa
lisrt].O político e administrativo, onde as poHCiãs militares 
têm sua autonomia assegurada nas constituições esta
duais, _que a_ Polícia Militar- 9o Distrit_o Fe(;feral fosse a 
primeira a ter a necessária flexibílidade, a fim de se amol
dar __ aO.s.J)QVQS t!empos, de uma policia militar não envol
vida _com problemas exclusivamente de segurança, mas 
sobretudo um-a polícia militar· que, através da vigilância, 
da de_fesa_da cidadania e_dos_instrumentos indiSpensãveis 
a uma força Pública estadual, não fosse só o órgão vincu
lado ao estatuto militar, mas sobretudo à cidadania, ao 
direito do cidadão, preparando-se assim uma equipe de 
homens capazes de realmente dar à sociedade proteção. 

Lembro-me bem, Sr. Presidente, de uma passagem 
ocorrida na História da República com_ o Presidente 
Nilo Peçanha. O Presidente da República, em visita ao 
seu Estado, o' Estado do Rio, resolveu, num daqueles 
passeios, à noite, por uma das cidades próximas -a Nite
rói, interpelar um cidadão numa esquina, e lhe pergun
tou qual era o homem mais importante-do Brasil; e o ci7 
dadão respondeu ao Presidente Nilo J?~çanha: __ .. para 
mim; Senhor, o homem mais importante_ do Brasil é o~ 
Exml' Sr. Cabo." 

Haveria de ficar, Sr. Presidente, na História da _Re
_pública esse·epíS6di0 gUe Simboliza em si, o gue,St~~ifica -_ 
O-braço da ãutoridade pÕ[icial.rio i~teiíor do -nOsso ~afs. 

AC}I:iefe- ddãdã-o coinum, diante do Presidente da Re
pública, que ele não conhecia, declarou que o home~ 
mais importante do Brasil, para ele, era o Exm"' Sr._Ca-
bo. _ 

-- GUardo iSso, Sr. Presidente: détiril COiigreSsO Jurídicd 
-Nacional, na Bahiã, quando o então Governador Octá-
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-vi-o-Mangabeira, recebendo juristas de todo o País, num 
pe~íodo que se fazia cO~o agora, a rcdemocrati_zaçã·~ do 

- Brã.si!, pedia, naquela noite, Citando este fato, aos juríi-
tas <;[e todo o Brasil, que fizessem um novo estatuto da ci
dad<l:nia, para g_~ ~da brasileiro se sentisse seguro, que 
não precisasse dizer nuncã, -que·a maior autoridade do 
-nossO Pã.ls era CJ Exm9 Sr. Cabo. -

Folírispirã.do, Sr. Presidente, nesse princípio que pro
cure] examinar_. 90m -assesSores da própria Polícia-MTli

_tar __ do Distrito Federal, um substi~utivo que desse con
dições àquela ofiCialidade, que estava reprimida numa 
pirâmide da estrutura administratiVa, para ter evasão, 
promoção e conseguir as condições mínimas de capaci-

- - tação profissional para o exercfcio de-uma modelar Polí
cia Militar no_ Distrito Federal. 

Fizemos um substitutivo baseadO-em dOis princípios 
inicialmerite básicos, além de modificações sobrC dCter
minadas atribuições do Comando da Força Públic;a e de 
sua estrutura administrativa, reduzíamos o .prazo de per
manência dos oficiais _superiores na ativa, a fim de facili
tar que o grande número de capitães, tenentes e majores, 
que vão formando aquela pirâmide na estrutura admi
nistrativa pudessem ter acesso ao tenente-coronel e a co
ronel da Polícia Militar~ para irão se estabelecer o que se 
estabeleceu nas próprias Foi"ç8s Armadas nos decênios 
_de 50 e 60, onde generais que não atingiam a compulso
riedade ficaVam durante anos comandando nossas 
Forças Armadas e prejudicando, de uma certa forma, o 
processo de redemocratização do País. 

FizemoS então, Sr. PfeSidente, um estatuto em que 
com 30 anos de exercício da atiYidade policial, que é uma 
ativid8de de risco e especial, seria dada a aposentadoria 
compulsóría. 0- es~atuto também criava, em Brasília. 
uma -Academia SuperiOr de Polícia, ã firil--de que os ofi
ciais" Só p0âeri3.ril atingir o coronelato, o fim de carr~_ira, 
depois que fizesse o Cuiso Superior de Políci::1. 

Feitas essas modificações, Sr. Presidente, elas foram 
vetadas, inicialmente, pelo Go:verno dq Distrito Federal . 
Eu e o Senador Alexandrt: Ço~t~, que era o mediador, e' 
o Comandante da Força Ptl,blica de Brasília, com a pre
sença do Assessor Parlamentar Dr. Elery, que represen
tava, naquele instante, o Governo do Distrito Federal, 
en_contramo-nos e- fizemos um'substitutivo tirando aque
las partes mais polémicas do substitutivo e, de acordo 
com eles, elaboramos um substitutivo mais democrático, 
niais racional, q~:~~ permitiria evid_entemente à Força 
PúbliCa tt;:r um estatuto à altura de uma força que deve 
ser p,adrão, porque é do Distrito ~ederal. Feito isto, O. 
próprio -representante do Governador, autorizado pelo 
Senador Àlexandre Costa, levou o substitutivo para dati
lografar. Esse substitutivo foi aprovado por unanimida
de no plenário do Senado Federal. Eis, Sr. Presidente;
que surpreendentemente, já no recesso, recebi a notícia 
1ie que _o-sr_Pres.idente da República tinha vetado todas 
as partes que haviam os modificado riO estatuto da Polí
cia Militar. Muito mais grave; eles, não conhecendo de 
técnica legisfativa e da própria inlportâi'lcia do que é um 
veto a uma mensagem, a um projeto de lei, deixaram 
com o veto, um estatuto mutilado._Mesmo que esse veto 
seja acolhido, esse estatuto não terá nenhuma validade, 

-porque ele perdeu as partes integrantes através do veto 
aposto pelo Sr. Presidente da República. 

O Si. Itamar Flanco- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

o SR. PASSOS PÔRTO -Com muito prilzer.-

- O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador é exatamente 
nesse as-pécto.· que· v:~Ex• aborda com· muita '"proPrieda
de, que eu ousaria, como ousei, interromper V. Ex' Há 
pouco ouvi a argumentação inteligente do Senador FB.
bio Lucena, e ouço V. Ex• com a atenção de sempre. Eu 
me permitiria sugerir, neste aparte a V. Ex• ão se apoi-es~ 

-s-es Veto"s~ que se ffiUtílou- o estatuto. Temos hoje um 
novo Governo na-República, temos hoje um ilovo_Go-
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vernãdo'r do Oistríto Federal e 8. Liderança dÔ Govefno, 
nesta Casa, poderia solicitar ao novo Governo da Re
pública que retirasse esse veto. Ela tem o prazo até o dia 
15 para o reexame. Então, com o novo Governo daRe
pública, e o novo GQverno do Distrito Federal, pódáia
mos proceder, com as novas autoridades, a um melhor 
exame do projeto aprovado, por unanimidade, pelo Se
nado da República, projeto estudado e apresentado por 
V. Ex• inclusive com as autoridades do Distrito federal, 
na época. Creio que assim D.o ~emento, evitaríamos a 
apreciação desse veto, pois- como vê V. Ex' - no ino
mento, não temos número para rejeitá-lo, o que seria o 
ideal. O Governo tem e eu buscaria, se não me falha a 
memória, Senador PaSsos Pôrto, o art. 280-de nossO Ri>
gimento e o art. 42 do Regimento Corituni que jierinite a 
retirada de qualquer proposição, desde que não inicie~ 
mos a votação. Se essa votação não for iniCiada,- o Go~ 
vemo pode, baseado no Regimento Comum e no Regi
mento Interno da Casa, retirar essa proposição. Essa re
tirada proporcionaria um melhor exame por parte das 
autoridades que atualmente governam nosso País. Era o 
aparte que queria dar a V. Ex• mais uma-·vei 
cumprimentando-o pelo exemplar trabalho e pela 
atenção que tem dedicado aos problemas do Distrito Fe
deral. 

O SR. PASSOS PÚRTO- Agradeço à atenção de V. 
Ex• Tenho, nobre Senador Itamar Franco, duvidas sobre 
·se o veto constitucional pode ser retirado através de 
,mensagem do Senhor Presidente da República. Se hou
ver essa possibilidade constitucional... _ 

O Sr. Itamar Franco - Parece-me que sim, Senador 

1Passos Pôrto_,_pois podendo ser examiriada na forma de 
proposição, o Governo, creiO eu, não teria- rienhum im
'pedimento de ordem legal para que pudesse retirar o ve
to. Evidentemente, há o prazo até o dia 15 e isto teria de 
ser retirado até aquela data. À própria Mesa Diretora 
poderia dirimir essa dúvida, se fosse o caso de aceitar
mos a idéia que estou propondo ao Senado, para que pu
déssemos permitir que as noVã.s autorídades do País ree
xaminassem com a devida atenção, o veto que foi coloca
do pelo Presidente João Figueiredo. 

O Sr. Nelson Carneiro....:....- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PúRTO - OuÇo_o nobre Senador 
Nelson Carneiro 

O Sr. Nelson Carneiro - A sugestãO do nobre Sena~ 
dor Itamar Franco, a meu ver, só colide com uma reali
dade constitucional. t que o Presidente da República 
tem o prazo de 15 dias para sancionar OU vetar, e, uma 
vez esgotado esse prazo cessa a autoridade do Presidente 
da República. Agora Sua Excelência não pode mais san
cionar. O Senado é que poderia rejeitar esse veto e, en
tão, o Presidente da República enViar lirit novO_ projeto -

;de lei, incluindo este ou outro dispositiVo, cOm as modi~ 
ficações que quiserem. Só hâ estas duas soluções, a meu 
ver: ou se rejeita õ Veto, ou ele é Inantídó; ou, rejeitado o 
veto, será prevalente a decisão do Congresso. Se rejeita
do -o veto, o PreSidente pode enviar um novo projeto 
'com as modificações que julgar neceSsáriaS. Agora, de-; 
'volver para o Presidente da República até o dia 15, já 
.não é ma:is-p-óssível, porque acabou o prazo para Sua Ex~ 
celência sancionar ou vetar o projeto. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• me permitiria; nobre 
Senador Passos Pôrto? (Assentimento do 9rador.)- A 
argumentação do Senador Nelson Carneiro, ao con-
1trário do que S. Ex• fala, não colide com a nossa. Não 
vejo dificuldade nenhuma para que o Governo envie 
'novo projeto. Estou exatamente não querendO é que se 
per-ca o trabalho executado no projeto que V. Ex• exan:ii-" 
nau, inclusive com as autoridades da época. Vejo que há 
legalidade, e o Presidente possa realmente retirar o veto 
~que aí está, como uma proposição. Tanto pode-se buscar 
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apoio nO Regimento da Casa, como no Regimento Co
mum. Continuo insistindo que a própria Mesa Diretora 
poderia dirimir esta dúvida. Em dezembro, o Sr. Presi
dente da República negou sanção a um projeto que per
mitiria regulamentação do art. 45, e o 1 'i'- V ice-Presidente 
do Senado teve_ de pro!T!ulgâ-lo porque o Sr. Presidente 
da República não Vetou nem sancionou aquele projeto 
que permitiu exatãinente a regulamentação do artigo 45 
da Constituição. 

O ·sr:Virgíiio Távora- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. PASSÜS Pó RTO - Ouço o nobre Sena.dor 
Virgílio Távora. 

_ Q _S_r._ Virgílio Távora- Eminente Senador, a propos
ta do Sénador -Itamar Franco é justíssima, apenas vou 
dar o _depoimento da prática. Já tentamos isto, quando 
do veto inqualificável que teve a chamada Lei de Infor
mática, fruto da vontade, praticamente do consenso, 
porque foi a unaninlidade que se manifestou na Comis
são Mfstã. que examinou a matéria, e por urria esmaga
doríssima maioria, quando o Plenário do Congresso se 
reuniu para apreciá-la. Pois bem, nós tentamos isto e os 
argumentos apresentados pelo eminente Senador_ Nel~ 
son Ca_rneir9_ ptedominar_am. Segundq os jurisH!;s do 
Planalto, às vésperas de deixar o Governo, portando 
sem maiores interesses no caso, acharam absoluta im
possibilidade, decorrido aquele prazo, de qualquer ação 
do Presidente da República naquele sentido. Isso era a 
achega que eu queria dar a V. Ex~ Agora, ao mesmo 
tempo, a ocasião é 6tima para recordar, e nisso teremos 
bastante tempo, na Oposição, de fazê-lo, tantas vezes 
quanto necessário, sobre o cuidado que devem ter as au
tOridades do Poder Executivo, quando apõem determi
nados vetos, alguns dOs quais podem ser até justificá
veis, mas que, em existindo, destroem completamente a 
coerência do projeto. Esse foi o caso do projeto da infor
mática, comO-agora é o caSo do projeto de V. Ex• A não 
ser que, rejeitado esse veto, temos o mostrengo e, assim 
teremos de enfrentar outra realidade, que é a já existen
te. Porque não se discute nenhuma outra parte, seja do 
veto da informãtica, outro que possa ser aqui defendido. 
O que se discute é que, com o corte das partes vetadas, 
fica o conjunto iitcoerente e inaplicável. 

O SR. PASSOS PÚRTO - Perfeito, 

O Sr. Virgílio Távora - Desculpe a interrupção que 
damos ao brilhante discurso de V. Ex~. mas é o depoi
mento da prãtica. Lamentavelmente temos de dizer que 
não hã como retirar O veto. 

O SR. PASSOS PÓ_~TO - Pois é. t do debate, é das 
sugestões apresentadas em plenário que se pode dar uma 
solução ... 

O $i._ ~irgílio TáVora- AgO-ra, -a -soluÇão; permita-
me dizer-lhe... · 

O SR. PASSOS PÔRTO- e se poderia também fa
_zer uma me~sagem ... 

O Sr. Virgílio TávOra- e. o que vam(Js fazer com a lei 
de informãtica. Na próxima seina"i"1a, vamos apres~iltar 
um projeto, consubstanciando todo aqueles artigos ve
tados- todos não; dois ou três que podeirios ainda dis
cutir, pois estamos fazendo o estudo de um por um- e 
o Congresso, Câmara e Senado, tendo votado por una
nimidade a matéria, pode ser que agora neguem. Vamos 
fazer a mesma coisa no seu projeto. 

O Sr. Martins Filho - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobrt! St:nador? 
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O SR. PASSOS PÓ RTO- Ouço V. Ex•, nobre Sena
dor, corri todo o prazer. 

O Sr. Martins Filho - Senador Passos Pôrto, toda a 
Casa conhece o trabalho de obstrução que venho fazen
do às votações, não só no Senado Federal, mas também 
no Congresso Nacional. Mas em relação ao projeto que 
ora discutimos, em homenagem à Polícia Militar do Dis
trito Fede_ral, não farei obstrução e irei mais adiante: vo
tarei favoravelmente à derruba do veto. 

O SR. PASSOS PÓRTO- Muito bem! Sabe V. Ex• 
que a votação do veto depende de dois terços de presen
tes em plenário e um quOrum qualificado. f: evidente que 
hoje vamos apenas encerrar a discussão. É a oportunida
de que se dá à Casa de examinar o Estatuto da Polícia 
Militar, e apenas quem começa a examinar tudo isto vê 
vínculos que se estabeleceram no Brasil entre os estatu
tos das polícias militares e a organização das Forças Ar
madas. Com relação a essa vinculação estreita, acho que, 
ao invés de se marchar neste sentido, deve-se marchar no 
sentido inveiso: desvincular as polícias militares não do 
seu caráter de força auxiliar das Forças Armadas, mas 
não vinculá~las como elas estão através de uma série de 
decretos-leis que estabeleceram uma forma de vincular 
as polícias militares às Forças Armadas, de tal ordem 
que tudo possa ocorrer no sentido de se preparar a Força 
Pública para st:r uma instituição até, quem sabe, de cará
ter civil, no sentido de assegurar à cidadania esse direito 
que está postergado, qual seja, a segurança individual de 
cada um. E que deve ser tutelado... ' 

O Sr. Milton Cabral- Permite, V. Ex~, um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO - ... por uma força pUblica' 
que não tenha uma ambição somente punitiva, mas 
sobretudo educativa, de preparação para a sociedade, 
pantu-m·a convivência pacífica. 

Ouço o nobre Senador Mílton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O tempo de V. 
Ex~ já está encerrado. Logo após o aparte, peço que V. 
Ex~ conclua o discurso. 

O SR. PASSOS PÓRTO- Vou concluir, Sr. Presi
derte. 

O Sr. Milton Cabral ----:- Eu queria; por intermédio do 
nobre Senador Passos Pôrto fazer uma consulta aos emi
rientes ex-coronéls Q.o Exército que estão aqui riO ple
nário, pelo menos três. 

O Sr. Virgílio Távora - Ex, não. 

O Sr. Milton Cabral- Coronéis da reserva do Exérci
to brasileiro que poderiam nos esclarecer. Na realidade,· 
eu_ vi agora, aqui, por exemplo, que incide o veto sobre: 
os itens II e rii do art. 50. 

O item Il do art. 50. diz: 

"'assegura ao policial-milit(!r ? percepção de re-
muneraçào ___ correspondente ao grau hierárquico su-

- perior ou melhoria da mesma". 
-Vem, em seguida, o seguinte comentário: 

"Contraria o art. 24 do Decreto-lei n_'i' 667, de 
_ 1969_, que veº<~:_ ~tri!?uir condições a pdlícia-mílitar 

superiores-às que forem atfibliídaS Por lei oU-regula
mento ao pessoal das Forças Armadas." 

Então me parece que esse veto é justo. 

O SR. PASSOS PúRTO -V. Ex• esta me ajudando 
no argumento que expendi há poucos instantes. Quando 
a vinculação e- no- interesse da forÇa policial ela não pode 
se dar porque o decreto-lei estabelece os privilégios para 
as Forças Armãdas, o que eu acho justo, porque os ofi
ciais das Forças Armadas têm curso -diferente, têm for
mação diferente ... 
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O Sr. Milton Cabral - Então esse veto deve ser manti
do! 

O SR. PRESIDENTE Uoào Lobo)- (Fazendo soar 
a campainha)- A Mesa solicita ao orador que encerre a 
discussão porque o tempo de V. Ex' jâ está ultrapassado. 

O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, só para termi
nar meu aparte. Ilustre Senador Passos Pôrto, o item III 
do art. 50. "'assegura ao policial militar remuneração 'in
tegral correspondente ao grau hierárquico, quando ao 
ser transferido para a inatiVidade ex-officio, ou por ha
ver atingido a idade limite de permanência na ativldade 
no posto, ou graduação, não contar trinta ariós- de ser
viço". E aí vem o comentário: 

"Tal condição de remuneração não é concedida 
aos mHitares das Forças Armadas". 

Ora, tudo o que se aprovar para a Polfcia Militar do 
Distrito Federal, terâ de ser estendido às demais polícias 
do Brasil. Então, nesses dois itens a·qui, parece-me (jue o 
veto é justo. 

O SR. PASSOSPÓRTO -As Polícias Militares são 
dirigidas pelas Assembléias Legislativas. 

O Sr. Milton CObrai - E como não soUeiltendido nú 
assunto, pedi a opinião dos ilustres militares aqUi presen..: 
tes. 

O SR. PASSOSPÓRTO- Os estatutos das Polícias 
Militares são aprovados pelas Assembléias Legislativas 
elas são autónomas, o grande perigo no Brasil é esse ... 

O _Sr. Milton Cabral - Cada polícia tem sua legis~ 
lação? 

O SR. PASSOS PÓRTO -Cada polícia tem sua es
trutura própria, tem sua identidade própria. Há, hoje, 
uma Inspetoria Geral de Polícia Militar que não deixa de 
ser uma excrescência dentro da sistemática de _UID_pafs. 

"•que quer respeitar e restaurar a Fedração. As Polícias 
:·Militares são órgãos auXiliares dos Goye_rnos dos Esta~ 
1dos, com estatuto próprio, com Identidade própria, com 
. o _o_bjetivo de estabelecer a segurança e os objetivos da se
gurança a nível estadual. 

'
1 

Sr. Presidente, vou encerrar. Sei que V. Ex• não vai 
~submeter a votos porque não hã número em Plenário. -

Encerrada à discussão, espero que ainda, até o dia 15 
se possível, com a presença de to.dos os Srs. Senadore_s, 
possamos restabelecer, sobretudo, os compromissos que 
foram assumidos perante o Senado Federal, quando o 
Comandante da Força Pública e um representante do Sr. 
Governador do_ Distrito Federal estiveram conosco e 
aprovaram o substitutivo que, depois, foi rejC:itãdo pelo 
próprio Governo. 

Muito obrj_,~ado. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Continua em 
discussão, a matéria. (Paus·â.) 

Não havendo mais oradores, encerro a discussão. 
A Presidência constata que não hã, em plenário, quo

rum qualificado de 2/3 da composição da Casa para defi
beração, assim a votação da matéria fica adiada para ou
tra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada~ mais.~. 
vendo a tratar, vou enc:errar a presente sessão, designan
~e .P~~ l;l ~são o:rdinári,a de arrtanhà. a seg,uin"te 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 6, de 1981 (n9 237 J79, na Casa de origem), que fixa 
em oito horas a jornada de trabalho dos vigias, ti::ndo _ 

Parecer favorável, sob n9 190, de f981, da Comissão
~ de Legislaçio Social. 
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-2-

Votação, em turno únic_o, do Requerimento n9 15, de 
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici
tando a constituição de ComiSSão Parlamentar de In
quérito destinada a investigar os fatos que colocaram em 
rísco o controle acionário, pela União, da Companhia 
Vale do Rio Doce~ 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 37/85, 
dos Senadores Roberto Campos e José Ignâcio Ferreira, 
de adiamento d:i votação para o dia 18 de abril de 1985.) 

-3-

Votação, em turn-o único, do Requerimento nt> 57, de 
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr 
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento InternoJ urgência para o Ofício SJ2, de..J985, do 
Governador dO Estado do E.j_o Gfande do Norte, solici
tando autorização do Senado Federal para realizar ope
ração de crêdito externo no valor de cinqUenta milhões 
de dólares. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 58, de 
1985, de autoria d·os Líderes Gastão MUller e Moacyr 
D_uarte, solicitando, nos termos_do art. 371, c, do Regi
rrlento Interno, urgência para o Ofício S/8. de 1985, atra
vés do qual o PreCeito municipal de Anâpolis (GO), soli
cita autoiização do Senado para que aquela prefeitura 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 3,500,000.00 (t'rês milhões e quinhentos mil dóla
res). 

-5-

Votação, em prime1ro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'>' 26, de 1979, de- autoria do Sinador Orestes 
Quércia, que acrescenta parágrafos ao _ _art. 517 da Con~ 
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Comissões: 
- 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' 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 Súperior, tendo 

Pareceres, sob n\'s-747 e 748, de 1981, das Comissões 
--.:.... de Constituição e Justiça, pela co-nstitucionalidade e 

_juridicid~de, êt>m voto vencido, em separado, do Sena
d_9r Moae;yr Dalla; e 

- de Educação e Cultor~~:, favorável. 

-7-

Votação, em prirrieiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 340, de 1980, de autoria da· Senadora Eunice Mi
chiles, que acrescenta parágrafo único ao_ art. 373 da 
Consolidação das Leis do Tra"b3.1ho, facultando à empre
gada coín e.!:ole.o djreito ~jornada de trabalho reduzida, 
com femuneÃl.ção f,rdporcional, tendo 

Pareceres, sob n% 445 a 447, de 1984, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidãâe e 

juridicidade; 
- de Legis!açio Social, favorável; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Kalume. 

-8-

Vo_taçào, em P:~imeii-0 turno (apreciação pielimínar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen· 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 18, de 19&0, 
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de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre 
aposentadoria especial do músico, tendo 

ParecereS, sob n9 1.032, de 1980 e n'>' 4 t 5, de 1984, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça, {9 Pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade; 2' Pronunciamento: (reexame soli
citado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior. 

-9-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 1980, de 
autoria do Senador Pedro Si~on, que revoga a Lei n'>' 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação Jurí
dica do estrangeiro no Qrasil, cria o Conselho Nac,íonal 
de Imigração e dá outras pt'óvidências, tendo 

Parecer, sob n'>' 1.144, de 1981, da Comissão 
- de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidade. 

__ Q SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estâ encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 2(í
1
minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE 04/l2/84 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero referir-me, hoje a reforma b~cária que está __ 
em curso, para aprovação no apagar das luzes do atual 
GOverno. 

A última lei bancãria, a Lei n~4.595, de 31/12/64, es
tã sendo reformulada. Por que esse interesse de, no fim 
de um Governo qüe significa O fim do sistemá, reformu
lar a lei bancária sem passar pelo Congresso? 
- Quero de início" salientar que essa reformulação é in
constitucional. -As rilinutas- preparadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, estabelecem remuneração ao Ban
co do Brasil e aos bancos priVados pelos serviços que 
prestarão ao ser subtraída, do Banco do Brasil, a atri
buição de delegado, de executor da política t-.conõmica 
do-Tesouro Nacional. 

Sr. Presidente, não é facultado legislar por decreto es~ 
tabelecendo normas que criam despesas, ferem frontal
mente à Constituição. 

Então, a primeira irregularidade do processo é ser ile
gal, é ser inconstitucional, é não poder ser feito à 
sombra da Lei. 

O- segundo aspecto, Sr. Presidente, é graça~ ao que 
tem acontecido no Brasil, aos interesses paralelos, que 
têm determinado modificações capiciosaS e desneces
sárias, cotiló acabou de denunciar o ilustre Senador J ai· 
soo Barreto, com relação a uma estatal em Santa Catari
na q·ue a presente refoúil.a pelo seu açodamento torna-se 
suspeita. 

A m~dificação- do sistema bancário, subtraindo do 
Banco_ do Brasil atribuição específica de e:tercer a repre
sentação_ do Tesouro Naci_onal, como seu agente, vai 
ampliar numa rnodifcação completa na execução_ da 
política financeira do País. Quem vai exercer essa agên
cia? São os bancos privados? Serâ que hã interesse aos 
b"incos privados- Cm aProvar rapidamente essa lei, reti
cando do Banco do Brasil a atribuição que ele tem hoje, 
que eles mesmos jâ tão poderosos, jâ tão fortes economi
camente, a exerçam? 

Diz a primeira minuta do Conselho Monetário Na
cional que o Banco do Brasil continuará a exercer a 
furlção de agente do Tesouro, Na Segundã.-minuiS.,jã se
subtrai este dispositivo. Ela t"'mbém não diz especificaM 
inente qu-e -ao Ba-nco do Bra-sil serão atribuídaS como 
banco comercial, todas as funções inerentes aos bancos 
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privados nacionais. Então, se por decreto for essa refor~ 
ma transformada em lei, o Banco do Brasil está ameaça
do na sua estabilidade. Se se dã ao Banco do Brasil to
das as atribuições dos grandes conglomerados que re
presentam os bancos, com companhias de seguro e to
das as atividades no setor financeiro, ele esmagará os pe
quenos bancos nacionais. E esse esmaga~ento não vai 
traduzir no seu mero desaparecimento, mas na sua 
transferência para grupO-S iiiiefnacionaiS. 

Se não se dâ ao Banco do Brasil essa atribuição, é o 
Banco do Brasil que exerce hoje uma séde enorme de in
cumbências e dispõe de maior estrutura bancária deste 
pais, com agências em quase todos os municípios, que 
comprometerá a sua estabilidade. Ele perdendo atri
buições remuneradoras, não poderá manter a sua lucra
tividade sem a atividade plena no exercício da função de 
banco comercial. Sem isto dificilmente resistirá, porque 
não poderá suportar sua estrutura enorme.com a função 
restrita das atividades bancárias, a saque~, depósitos e 
descontos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa refornia, ao apa
gar das luzes do atual Governo, é suspeita, e o Parla
mento Brasileiro, o Senado da República, hã de lançar o 
seu protesto. 

O Presidente da República, o homem que se compro
meteu a restabelecer a democracia no. Brasil, o homem 
cuja indignação transparece através da itriprensa, quan
do tem notfchi.s dos escândalos que se multiplicam~ se 
processam neste País, enriquecendo os grupos já ·rico-s~ 
que são ·e foram os grandes beneficiários desse conluio 
do poder com a classe privilegiada brasileira, não pode 
compactuar com essa reforma. Se essa indignação Sr. 
Presidente, divulgada pela imprensa, traduz o seu penSa
mento que s"!la Excelência Dão permita que essa reforma 
se consubstancie por decreto, ferindo· a lei, ferindo a 
Constituição, ameaçando a estabilidade do Banco do 
Brasil ou, se não ameaçada, fazendo desaparecer uma 
série enorme de bancos privados que não poderão sub
sistir eni competição coin ã. · eSirUtUra enorme, mons
truosa do Banco do Brasil, se a ele for atribuída toda a 
gama de atividades que hoje é exercida pelos grandes 
conglomerados bancários. 

O SR. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra, Sr. Se
nador. 

O SR. Alberto Silva- Era só para lembrar a V. Ex' 
que no brilhante discurso que faz, alertando a Nação 
para o risco que a nossa maior instituição de crédito estâ 
correndo, e as conseqüências decorrentes, se essa refor
ma entrar em funcionamentO,". se não seria o caso quan
do V. Ex~ declara no início que é incon~titucionã.l por
que não se pode, por decreto, estabelecer dispositivos 
que gerem despesas, de um mandado de segurança ao 
Suprerrio Tribunal Federal, por exemplo, do n.osso Par
tido na defesa dos interesses maiores do povo braSileiro 
e da instituição, que é realmente um exemplo de traba· 
lho e de eficiêricia no desempenho da política econômica 
do Governo? - · ·· ·-

O SR. CID SAMPAIO -Agradeço a V. Ex i o apar· 
te. Realmente, ca!Je ao nosso Partido adotar todas as 
medidas que possam impedir a decretação dessa refor
ma tão nociva aos interesses nacionais. 

Quero salientar, Sr. Presidente eSrs. Senadores, que o. 
Banco do Brasil, como agente do Tesouro Nacional, 
com uma conta-corrente do Tesouro, tem· ãfelldido cala
midades, tem socorrido a agricultura, tem aSsegurado a 
produção agrícOla no Brasil executando programas por 
delegação do Governo e, maiS do QUe iss-O Sr. Presiden
te, tem honrado avais do Governo braSileiro em títulOs 
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não pagos que levariam este Pafs à bancarrota lá fora, se 
o Banco do Brasil, com sua estrutura de banco, com a 
sua Caixa, não tivesse honrad.o esses títulos que foram 
pagos em diversas praças do mundo, honrando avais do 
Governo nacional, que não estavam sendo resgatados 
ou cumpridos em tempo hábil. 

Sr. Presidente, não se destrói uma estrutura dessas. O 
Banco realiza o financiamento à agricultura, executa as. 
tarefas da política aduaneira, atravês da CACEX. Um 
argumento tecnocrata ê o de que a boa norma manda, 
para transferência- esse nome que hoje tão usado pe
los economistas- do orçamento nacional, que todas as 
despesas sejam feitas por tra·nsfer.ência do Banco Cen
tral. Nós, brasileiros, que c.onhecemos a morosidade, a 
burocracia, a dificuldade dessas transferências, Com·o 
em benefício dessa suposta transferência, vamos destruir 
uni" o.rganismo, uina estruturã que tanto tem servido ao 
Brasil? 

-·O SR. José Lins- Permite V. Ex.• um aparte? 
- ·-- ---- - -

"O SR. OD SAMPAIO -Com muita honra, nobre 
Senador Josê LiJ:IS. 

O SR. Josê Liõs- Nobre Se.nador Cid Sampaio, este 
é, talvez, um dos assuntos mais sérios que se poderia tra> 
tar no momento. A reforma bancária, inclusive aquela 
que diz respeito ao enfoque novo sobre o Banco Central 
e o Banco do Brasil à modernização do sistema financei
ro do PafS, ê um dos problemas que mais está a reclamar 
.l atenção do Poder Público e, evidentemente, daquelas 
(flii::-cOnhecem bem essa magna questão e que se interes
sam pelo futuro do País. Não acredito, sinceramente, 
que o GovernO possa fã.zei" modificações dessa natureza, 

-por decreto. O problema é tão sério-e de tal g·ravidade; ê 
p-reciso meditar muitas vezes antes de se fazer um re~ 
mendo através de um decreto que, afinal de contas, não 
sanaria o problema da reforma bancária, nem do enfo
que do Banco Central, que precisa ser reforma bancãria, 
nem -cfO-enfoque do Banco Central, Que precísa ser revis~ 
to, e nem do mercado financeiro. Hã muitos .estudos 
sobre esse assunto e eu mesmo, como relator da CPI do 
-m~rcado fiflanceiro, que V. Ex• tem freqUentado, tenho 
anális~_do esf:a queStão·e-acho.que ~hora de se meditar 
muito e se fazer um trabalhO sério. Por outro lado, creio 
q1,1e V. Ex• tem percebido o quanto 9 Banco do Brasil 
tem sido vítimã, n·os .últimos anos, da política fin.ãnceira 
do, G_overno .. É ve~dade que 0: problema da inflação e 
ou"tro ainda ligados à divida exteroa tiveram influência 
"nissp tudo, mas eu sou ta~bê~ ~a~ueles que pensam 
que é preciso dãr ao Banco do Brasil o verdadeiro valor 
que ele tem e reconhecer o extraorçlinário pãpel que ele 
tem desempenhado na economia do Pafs. Acho que ê 
hora de se pensar Seriamente sobre isso, defender o Ban
co do Brasil como institUição, evidentemente, dentro 
·das modificações. que foram necessárias, feitas com se
riC:dade e do enfoque maior" da análise da posição do 
Banco Central e atê da modernização do sistema "finan
ceiro do País. É um problema que está a reclamar a ur
gente ateiição do Poder Público. V. Ex• tem razão em le
vantar a questão, hoje aqui neste plenário sempre com 

_-nluit"a j)iõPríedaqe. · · - ·-

O SR. OD SAMPAIO- Nobre Senador Josê Lins, 
eu agradeço o aparte de V. Ex• e quero, para comple
mentar, esclarecer, que a ânsia de modernização, affavêS 
de esquemas traçados pela imaginação e pela habilidade 
dos tecnocratas, muitas vezes leva a desastres. 

Quando, em 1966, discutia-se, ou termínava~se a dis
cussão da Reforma Tributária Bi-asileira; cri3ndo·se o 
ICM, em lugar do IVC, argUiam os teCnocratas naquela 
época: .. ê um processo moderno, usado pela Comunida
de Européia. O IVC. cobrado em cascata, causa um pre
juízo terrível à comunidade". Criou-se o .ICM. 
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Procuram-:..se alíquotas que correspondem exatamente, 
em cada Estado, à arrecadação por cascata, e o argu
mento era o de que não se podia reduzir a arrecadação 
nos Estados. 

Portanto, cobrar o mesmo volume de recursos, em 
cascata, ou sem ser em cascata significa a mesma coisa. 
E a história de acabar com a cascata resultou na centra~ 
lização dos recursos nos Estados exportadores e um tra
tamento iníquo, e o empobrecimento das regiões periM 
féricas do Brasil. E quem pagou isso foi a grande massa 
da população. 

Quando um contribuinte do Nordeste compra qual
quer coisa ele paga - chegou a pagar 17%, hoje isso foi 
reduzido para t 1% ou 9%, conforme o Estado de origem 
-esses 11% ou 9% pagos sObre o que ele consome, fica 
no Estado exportador, não beneficiando economica
mente e socialmente a Região onde ele mora, que por
tanto, não usufrui nenhum benefício. Mas, modernizou· 
se, us-ou-se o termo moderno adotou-se o que era usado 
na comunidade européia ou -no Mercado Europeu, in
clusive, sem atentar-se que no Mercado Comum Euro
peu os Governos são unitáriOs; não existe Federação, 
ilão existem os mesmos problemas brasileiros. Agora, 
quer-se_centralizar, porque os bancos centrais dós gran
des pafses do Ocidente, têm em suas mãos o controle .de 
todas as despesas públicas e eles mesmos dão destinação 
as verbas. Tod~via tanto faz a um Governo que aprova 
um orçamento, autorizar um agente financeiro do T~
souro a gastar, como pagar atravês do Banco-Central. 
Essa ânsia de modernização criará outra instituição que 
vai precisar de uma nova e~trutura para subdividir os 
parcos recursos entre diferentes entidades no Brasil. 
Esse desejo já chegou ao ponto, Óo regime de irrespon
sabilidade que estamos vivendo, a se pensar em destinar 
recursos através do Banco Central, não a organizações, 
fnas·a clientes. Imagüie-se o Bã.nco Central distribuindo 
recursos para a firiria de fulãno de tal, a firma de beltra
no, a empresa tal plantar batata, plantar milho ou plan
tar cacau! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores - Pretende--se criar 
uma outra estrutura, pretende-se empregar todos estes 
técriicoS "C(ue estãO ameaçados de perder o emprego com 
a "i-rilidança de Governo, oS einpregos, os Cargos de con
fiança" -que exercem e quer-se fazer açodadã.mente esta 
reforma, quando1 por lei, pela Constituição, ela deveria 
ser discutida dentro deste Congresso. Não· se pode mo~ 
di ficar a estrutura financeira brasileira, em tal pro fundi~ 
dade, através de decretos, trancados em gabinêtes, sem 
atentar pãra a_ppiniãõ do povo, nem para a colaboração 
do CongressO: Nacional, a quem, por lei, incumbe tratar 
desses assuntos. 

O..Sr. José Lins ~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SAMPAIO - C.oncedo _o aparte a V. Ex•. 

O sr: José Lins - Não sei, nobre Senador, a que do
cumento V. Ex• se refere, m'as, pelo que sei, a idêia é ex:a
tamente ao contrário: seria a·mpliar as atribuições do 
Banco do Brasil reduzindo as atribuições do Banco Cen
tral, naquilo que tange às operações de bancos comuns, 
dã"iido -ão BancO. ·celúi-il a verda:deifa missãO que "ele 
te~ que ê a de controlador dã" moeChi ·e ordenador do 
sistema financeiro nacional. De modo que, sem infor
mação sobre a notíCia que deu V. Ex• eu nã.o podeiia di
zer nada, mas isso seria desastroso. Portanto, a mim me 
parece que no ·Governo rião se perisa eiiftomar uma· ati
tude. dessa natureza, pelo que tenho conversado. 

O SR. CID SAMPAIO- Sr. Senador, quero dizer a 
V, Ex• que o fato de atribuir créditos a particulares, não 
está nesta minuta que tenho em mãos, tenho a última 
minuta do Conselho Monetário Nacional. Pensou-see.m 
fazer e chegou a ser estruturado esse programa, ele não 
faz parte da reforma· que agora estã sendo estudada. 
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Procurei ilustrar na minha argumentação com fatos 
ocorridos em passado recente. Essa reforma não vai dar 
maiores atribuições ao Banco do Brasil, daria ao Banco 
Central as atribuições parciais de banco comercial. Seria 
mais um mini City Bank, mais um mini Bradesco, mais 
um mini Itaú, isso talvez mesmo, em função da pressão 
desses próprios bancos. A minuta não estende ao Banco 
do Brasil o direito de tornarwse um conglomerado, utili
zando ou beneficiãndo-se de todas as atjv(dades que 
hoje o sistema finánceíro-brasileiro propiciaJI'!clusive, ó 
crime de se permitii que a bancos se associem compa
nhias de seguros. V. Ex~ sabe e eu sei, também como em
presário, quantas vezes uni. banco condicioria, para Con
cessão de um empréstimo legítimo, um segurO o_u-um de
pósito; o depósito" ãinaa está dentro da sua atividade es
pecífica- é-Um: abuso, mas não é uma excreScência. 

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• sabe que essa não é 
uma questão legal, V, Ex• sabe que essas coisas não são 
feitas ... 

O SR. CID SAMPAIO- Não é legal mas se o banco 
tem companhias de seguro, isso facilita. Um_ banco que, 
ao mesmo tempo, na mesma sede, tem uma companhia 
de seguro que lhe pertence, ele defende os interesses de 
todo o conglomerado; maximisa os seus lucros. Hoje um 
banco ter companhia de seguros é leg~l, não é todavia 
transformar o prêmio o seguro--em comissão de emprés
timo. 

Aquilo que é legal, mas que confere a quem se dá toda 
possibilidade de exercer ou de usar a ilegalidade, passa a 
ser ilegal também, 

O Sr. José Lins- Nesse sentido, se V. Ex• me permi
te, hã realmente muita distorção, inclusive, quanto à 
cobrança de depósitos dos próprios empréstimos retira
dos, e isso é tanto_m,ais grãve quando atinge, muitaSVe-
zes pequenos agricultores que não teriam, absolutamen
te, possibilidade de serem beneficiados por um emprésti
mo caro dessa natureza, V. Ex• tem razão. 

O SR. CID SAMPAIO- Agradeço mais uma vez o 
aparte de V. Ex• e ainda quero esclarecer que a verdadei
ra atribuição do Banco Central, controlador da moeda e 
do crédito, através do qual, se deve exercer o controle 
das despesas nacionais atribuídas à União, isto não im
plica no entanto que ele seja o pagador. Ele pode fazer 
ísto por delegação, como fez até hoje. Por que distribuir 
esta atribuição a toda a rede bancária, quando o Banco 
do Brasil a vem exercendo com tanta eficácia? 

Por que criarem-se essas novas atribuições ao Banco 
Central, quando ele não vem exercendo a atribuição 
princiPal que é de fiscalizar? Estes fatos que acabei de 
me referir eram da competência de fiscalização do Ban
co Central; as irregularidades que ocorrem sem que o 
fisCal exerça o seu poder de fiscalizar, torna a fiscali
zação conivente C.oni o própriO fato. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou na tri
buna para procurar evitar que um Governo que ao apa
gar das luzes, por decreto, descumprindo a ConSti
tuição, desrepeitando a Constituição, crie uma nova 
norma para_ sistema bancário. Isto tem uma grande gra
vidade. Poder-se-ia dizer: o nov_o governo modifica isso. 
Modifica como? Uma estrutura que se destrói é multo 
difícil de se reconstruir e -ninguém, Por passe- de niágicã, 
refaz ou cria uma estrura. Na hora em que o Banco do 
Brasil perdesse as atribuições que tem, ele não podia 
manter a sua estrutura, a rede de agências nas cidades 
min6sculas do Brasil, que mantém. 

Portanto, ele teria, se fosse banco comercial, por ra
zões econômicas, de fechar essas agências. Reabrí-las 
depois, não seria fácil. Portanto, o que não se-compreen
de é que no fim de um governo e de um sistema, quando 
os erros afl.oram ~ todo momento, quando os escândalos 
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são permanentemente denunciados pela imprensa e fi
cam sem solução, sem punição, como se não foSsem cri
mes, nem fossem eScândalos. 

O País não pode permitir que essa mesma estrutura 
políticã-administrativa faça tal reforma. Ao mesmo 
tempo que trago esse assunto ao Senado Brasileiro, ape
lo ao meu Partido como sugeriu o ilustre Senador Alber
to Silva para que faça com que a sua assessoria jurídica 
estude o problema e argua a inconstituciànatidade dessa 
reJoriria e, par· maildafo de segurança pre-ventivo, evite 
que essa reforma possa se consumar. 

Eram essas as palavras que eu queria diz~.-"1', talvez as 
últimas que pronuncio deste exercício legislativo; e ao 
assOC:i.ãY. ã min-h<i 3.dvertê0cia, com relação a esses fatos, 
quero fazer também, referência a fatos que ainda' ocor
rem no Brasil, quero, que o infelicitem como País. 

O exercíCiO do poder e o abuso da força p-or muito 
tempo, como o uso- do cachimbo faz a boca torta, tem 
permitido que representantes do poder, governadores de 
Estado, ainda continuem a querer, pela força, fazer pre
valecer a vontade, o abuso do poder e do arbítrio dos 
seus correligionários. -

Esses fatos continuam a ocorrer no Brasil, e eu apelo, 
desde que a campanha levantada pelo PMDB em todo O

Br_asil passou a contaminá-lo com o desejo de mudar, 
com o desejo de_ banir esses processos e essas práticas, 
-aos homens ocupantes ainda de cargos de poder no Bra
sil hoje já comprometidos com o candidato da Opo
-sição, qÚe ajudem a bãnir' d"e uma vez por todas esses 
processos de outro modo, a própria convivêilcia futura 
entre eles e a Oposição será difícil. A oposíção quer re
formas. A oposição deseja justiça, que não permita que 
o uso da força de um mero Delegado de Polícia possa 
violar os Direitos Humanos e impor sua vontade, ne
gando o respaldo da Lei aos demais cidadãos brasilei
ros. Espero que esses governantes meditem sobre isso e 
mudem os processos que, por vinte anos, infelicitaram 

- este País. 
Eram estas as palavras que gostaria de dizer no térmi

no desta legislatura, esperando qu.e não seJam ditas em 
vão: que os homens, ainda responsáveis por esse resto de 
Governo, o próprío Excelentíssimo Senhor Presid_ente 
da Repúblic_a, _meditem; pensem e per~itam que a 
tranrwnão política do Brasil se process_e sem maiores er
ros, sem _a ocorrência de maiores çrimes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 3-i-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res; Com o advento da Nova República: renovam-se, 
como que por encanto, as esperanças dos brasileiros. 
Isso se dá com toda razão, porque o povo, por todas as 

- suãs caniãâas, está esperando que, com a posse do Presi
dente Tancredo Neves, a Nação tenha as suas expectati
vas amplamente atendidas, E creio que essa expectativa 
l:tomine ainda os espíritos de todos os nossos patrícios, 
principalrriente, Sr. PrCSidente, pOr eXeniplo, rio semi

-âiid"O flõfdeStíno, enl coridições infra.:huiTúillis; dãQUe
les que no-Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste 
enfim, daqueles que vivendo em qualquer parte das cin
co macroregiõeS geográficas deste País continental, es
-peram, e o fazem, procedentemente, que os seus anseios 
e as suas aspirações venham a ser realizados. Por isso, 
na hora em que o Governo resolve fixar preços, pelo me
nos por curto período, o povo, ouvido na rua em enquê
te, diz confiar nessa decisão, apesar dos fracassos ãnte
riõrmente registrados. Fracassos porque ou não seana-
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nejavam os dispositivos de controle com eficiência, oU 
porque havia omissão dos seus responsáveis. Dar é que 
nesse s~tor básico, porque diz respeito à sobrevivência 
do-homem, o povo continua a acreditar na decisão ado
t_ada pelo GoVerno, de através do CIP, fixir os preços, 
mesmo por um período de trinta dias. Sem dúvida, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, vinha ocorrendo que o Go
verno fixava ou tentava fixa~: os preços e não o fazia com 
eficiência. Fixava., antes, os salários. Os salários eram 
cont-rolados, não para um aumento, mas, para úm pro
vável reajustamento do seu poder de compra. Isso, sim, 
era feito com eficiência, enquanto os preços dOs gêneros 
aHmentícios, das tarifas dos serviços públicos, por exem
plo, esses, não eram devidamente controlados. 

Pelo que ocorria, Sr. Presidente, justamente essa defa
sagem que aí está. A velocidade dos preços dos gêneros 
if.límeritícios, sobretudo, era maior, muito maior do que 
a pequena velocidade dos salários e, aí, oS mãis pobres, 
os assa.lariados, os que vivem de vencimentos fiXoS; se 
vêem na situação de empobrecimento permanente, exi
gido agora que o povo passe a de modo efetivo, contro~-
l<i.r oS preços e a dar condições para que a reposição dos 
salários seja feita num percentual muito maior do que 
aquele _da inflação. 

-O Sr. Arilérico de Souza- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NIV ALDO MACHADO -Ouço o nobre See 
nadar Américo de Souza. 

O Sr. Américo de Souza~ Falou V. Ex• e enalteceu a 
inedida do Governo de congelamento dos preços, vamos· 
chamar assim. Acredito que a ffiedida seja certa. Atê por 
um momento imaginei que esse. prazo devesse ser maior 
do que o de trinta dias. Entretanto me pergunto qual a 
estratêgiá que o Governo deseja fixar no combate à in
flação quando, por um lado, ele cria a correçào mone-. 
tária a-ntecipada e, por outro, congela os preços. Ora, 
imagino eu, é que uma vez _cqngçlado os preços a in
fl~ção t~nd_e, não a crescer no mesmo ritmo, pode cres
cer em função de outros ftens, mas dos preços congela
dos a inflação não subirá. É lógico e natural. Mas, se te
mos no memento atual, ao invés do anterior quando a 
correção monetária era produto da inflação havida no 
mês corrente, o que vai acontecer com a correção mone
tária pré-fixada e antecipada? b que esta correção mone
tária será um faior de aumento da inflação no mês cor
rente, quando temos os preços congelados. Parece-me 
uma medida de duplo sentido do nosso organismo máxi
mo, o Ministério da Fazenda, que é o condutor da nossa 
economia, Daí, nobre Senador, eu me perguntar e per
guntar, também, ao eminente Ministro Domelles, se 
não há Um choque de _idéias econômicas piê-fixando a 
correção monetária e simultaneamente fazendo com que 
essa correÇão monetária pré-fixada venhâ, na economia, 
provocar uma inflação que já tinha sido praticamente, 
não_ digo debelada, mas, pelo menos, atenuada, com o 
congelamento doS preços? Essa era a contribuição que 
eu queria trazer ao discurso de V. Ex• 

O SR. NIVALDO MACHADO - Registro e agra
deço o aparte com que V. Ex• ne destinguiu, nobre Sena
dor Américo de Souza, e considero procedentes as colo

-cações-que V. Ex• acaba de fazer. 
. Na verdade, hâ uma fntima correlação _entre a in

flação e os preços das mercadorias. Ora, o que ocorre? 
Ocorre .que o Governo com essa medida não poderá 
simplesmente estancar a inflação; o que ele está preten
tiendo é que a inflação passe a ser declinante. Quer di
zer, a inflação não subirá mais nos percentuais com que 
vinha subindo. O objetivo, então~_ seria conseguir o 
declínio dessa inflação, para, aos poucos, repor o poder 
de compra do salário corroído através- de muitos anos, 
quando os_ preços correram' _à frente do aumento dos. sa-
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!árias. Isso, é claro, em detrimento, principalmente, da
queles que vivem de vencimentos. Ora, o pior é que 
quando o Governõ, há anos passados, fazia ou tentava 
fazer essa flxação de preçõs, qu-e não ChegaVa a resulta
do positivo, deixava, por outro lado sem controle, um 
fator de peso nos custos: os juros. Então, como ainda 
hoje li nos jorriã.is, os jUros no·over night ascenderam a 
29%. Isto é um absurdo, isto não pode continuar sem 
que o Estado, o agente principal do processo de desen
volvimento, intervenha, não para impedir a iniciativa 
privada, mas para limitar, em justos termos, o problema 
dos juros, que influi de modo considerável, sem dúvida, 
no custo de produção. E o que vejo é a átívidade produ~ 
tiva quase eiii plano secundário, dando lugar à plena 
pr-oliferação da ativídade meramente especulativa. Não 
se trata, ai de atividade financeini, que deve ser encara
da sob outro prisma; e sirri da ·atuação especulativa, da
nosa às camadas mais pobres da população que, sobre
tudo os assalariados, ficam sem condições de defender 
seu poder de compra, pra reajustá-lp à n;alidade do cus
to de vida, cada vez mais alto. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ext um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço o aparte do 
Senador OctáVio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso - Compreendo muito bem o 
entusiasmo de V. Ex• ao dizer que com a Nova Repóbli
ca renascem ou reacendem-se a esperança. Agora, não 
vejo bem a distiilção que V. Ex• pretende fazer entre as 
medidas adotadas hoje com as medidas de ontem. Nem 
o órgão qUe esfâ policiando ou fixando os preços, que 
devem ser praticados pelas indústrias, é- novo, que é o 
CIP. bum órgão-antigo qUe, às vezes, "funcionou, outras 
vezes foi desaliVado e, agora; reuniu o seu conselho e, 
novamente, resolveu policiar- OS preçoS da indústria. 
Quanto ao tabelamento· por 30 dias, ê-S:ã.bido que o Go~ 
verno não tem-ínstrumentos-pa:ra: fiscalizar o tabelamen
to de preços. O máxiino que o GO-verno rem:IeitO é mari
dar imprimir um cártaZ e pôr riil caixa ·registradora, di
zendo: "SUNAB- 198". ~o mâxiriio- qUe tem feito. 
Então, 6 GoVerno não" -pode faZer coiSaS ·que não_ tem 
CO]).diçõeS de executar V. Ex• diz: "O Governo pãssado 
não tabelava preços". Não tabelava porque não tem 
uma estrutura de fiscalização, iião tem uma estrutura de 
comando_ desta sua política: O que se tentava fazer era 
um pacto de cavalheiros entre algumas pessoas, nem 
sempre cavalheiros. Então, fazia-Se u·m pacto com os SU
permercados por 30 Ou'60-dias, porque imãginava o an
terior Governo que os cavalheiros signatários do pacto, 
pelo menos durante 30 ou~"O" dias, restringissem a sua ga
nância e não remarcassem os produtos. Agora, V, Ex• 
louva o tabelamento por 30 dias. O que VaraConteCer é o 
seguinte: priineiro~- não se cumpre; e, seg'undo, ao cabo 
dos 30-diã.S; se tir.:i o atrasado. V. Ex' não apontarâ uma 
medida nova tendente a coibir esses abusos. O dinheiro 
está custando muito mãiS do que ontem. V. Ex' mesmo 
cita as taxas do over. O dinheiro Confíiüia escassO,-COmO 
ontem, o mais escasso-,----pela proibição de alguns bancos 
de operarem, como algumas linhas da Caixa CcOriômi
ca, algumas tinhas do Banco do Brasil, algumas linhas 
do BNDES, algumas linhas_do Banco do Nordeste, etc. 
Então, o-dinheiro está mais caro e mais escasso, e inais 
caro porque mais escasso, sem nenhuma novidade do 
Goverriõ, neste setor. Eu louvo apenas o ânimO de V. 
Ex', nós precisamos ter ânim-o de sair dessa situação. 
Agora, n_ós precisamos inOvar. O MiniStro -do_ Planeja~ 
menta fala-em que? Em aumento de impostos. D Minis
tro do Trabalho fala em quê? Em correÇão dos salários 
acima do INPC. Porém o Ministro da Fazenda não con
corda. Essa novela até parece que Já assistimos. Quem se 
saiu bem, de começo, nessa jogada, foi o Ministro Pedro 
Simon, qUe conseguiu uma boa parcela para a comercia-
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lização das safras. E vejo aí uma medida do nobre Sena
dOr e Ministro da Educação, Marco Maciel, dizen-do 
qúe dispensoU funcionários porque não havia C<iôeiras 
para acomodar a todos, então, mandou que cada um_ 
fosse para os seus ministérios. Medidas louváveis, que 
eu corisidero prâticas e úteis. As outras que V. Ex' lou
va, desc1,1lpe-_me, não tem nenhmpa novidade e, acredi
to, nenhuma eficácia: 

o- SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Octávio 
Cardoso, agradeço o aparte e a colaboração que V. Ex• 
traz a() deba~e do problema de tanta importância. Quero 
dizer que aO registrar o fato de-que a·Naçãó vê renasci
das suas esperanças por melhores dias, não louvei essa 
medida do CIP, porque com base em experiência ãnte
rior, da sua prática inócua, não tenho muitos elementos 
pafa adnlitir que, de agora enl diante, ela possa- dar re~ 
sultados positivOs. De maneira que há um ligeiro equí
voco na conClusão de v. Ex~. visto como não cheguei, na 
verdade, a louvar a medida, mas apenas registrar que a 
mesma se repete. NãO hâ-essa estfutura, a Que se repor
tou o nobre companheiro de representação popular, ca· 
paz de assegurar a sua efetiva implantação~ O certo é 
que o povo, na rua, deu apoio, com a ressalva de que se 
possa prolongar no tempo, o controle de preços, Se se 
controlam saláriOs, haver-se~ia de .s.e contrOlar tam__b~m 
Os -p·reÇOs das mer~adoiiãs. Eritão; esse é o feglstio que 
faço, e não propriamente exaltar, sem maiores razões, 
uma medida antes jâ considerada inócua. E ainda mais, 
porque acho de efeitos duvidosos essa providência desa
companhada do necessârio controle dos juros. 

A outra consideração de V. Ext é referente ao finan
ciamento da produção agrícola. Isto, sim. Ninguém 
p-ode_ controlar preçO de mercadoria_ se· ela não exiSte. 
Em primeiro lugar, hã que se produzir, pãra depOis 
cuidar-se da fixãção dos pre_ços. Agora, como medida de 
natureza emergencial, admito possa ser, dentro de um 
certo período, atê que a produção agrícola seja am::nen
tada, adotaçla a decisão _de fixar preços. 

De forma que ê a explicação que desejo dar a V. Ex•, 
em face das duas conSiderações, as quais incorporo às 
palavras aqui pronunciadas a respeito desse problema. 
Abordo-o, superficialmente, difinte áe eminentes econo
mistas, entre os quais, o Senador Roberto Saturnino, e 
oUtrOs cujos nomes não vou decliná-loS, para não come· 
ter a injUstiça· da omissão. 

Agora, para concluir devo dizer que neste País, há evi
deiúe descomPasso· entre a Ciência Econõmica e a apli
cação da Política Econômica. Na hora de se aplicar ~ 
pOlítica ecOnôrilica, os n1inistrQs têm fracassado. I: que 
eles não têm revelado o senso pragmático necessáriO aO 
ajuStamii:tTo áã POlítica econômica à realidade do nosso 
País; e aplicam a terapêutica adequada à Amêrica do 

-Norte ou à França, ou à Itália, ou à Inglaterra:, bem 
como a outros países. De modo que, com os mesmos 
mecanismos clássicos, se tem pretendido dar combate à 
inflação no Brasil. O nosso caso é diferente;- é especiaf, 
exigindo~J?Or issÕ,- disciplina diferente daquela aplicada 
em outros países. Aqui, a m"esma polítiCa--COm os mes~ 
mos iristrumentos,jâ se reVelou inóc:ua, ou pouco positi-

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço com prazer 
e honra o nobre Senador Virgflio Távora-. -

_Os~~ Vi_rgílio TiVora·:__ EOlinente SerladOr, eu hãvia 
- feitO uma-promessa a nlim mesmo de só tocar_ na poHfi

ca _económica adotada pela Nova República" após um 
mês ou dois de aplicação desses cõilCêifoS ditõS salvadO
res d:t nossa economia. Mas, ante a insistêrii::ia cõ_m--que 
cstamm; ouvindo~ em plenário, toas às atitudes.- pio-Vi
(jÇncias.- mcdid<t$_ tomadas pela movei adTninistração, 
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íamo-nos nos permitir, não fazer uma -crítica das mes
m~s; mas-fonnular ym_a pergunta e, ao mesmo tempo. 
fornecer-lhe uma iOformação. A pergu.nta seria: quais as 
rriedi"d~s b<:Onômicas toriladas po~ eStelJoverno, que já 
não tiv.essem sido aplicitdas, ou procuradas aplicar, na 
administração anterior? Segundo, a informação que te-
mos para _y. Ex~, dando UlJl testemunho insuspeito : 
permita-me o Senador Robeáo Saturnino, com quem 
sempre discutHnos esses assuntos- do ilustre colega de 
S. Ex• e Presidente do PMDB de sua terra, Se permite, 
vamos aqui repetir, e tantas vezes repetimos durante es
ses anos, já que ~stam'?s !~go lhe pedindo permissão, vã
mos repetir aquilo que sempre o Senador Luiz Cavai~ 
cante aqui aplicava, quando nos cabia procurar_ expli
cáf, __ defender a política econôinicO·financeira seguida 
por governos da Revolução. Isto_ é, ler declarações justa
mente das pessoas citadas e dar as datas. Não vamos 
aqui, antes deste mês _que nos propusemos, começar a 
mostrar como evoluiu, para melhor ou para pior, não 
sabemos, 9 coojun!o de coryceitos sobre vários assuntos 
apresentados a público, desde o eminente Secretário· 
Geral 4e Planejamertto na Presidência da: República até 
o própfio Presidente do Banco Central. Vamos só nos fi
xar nesta pequena amostra daquilo que, realmente, pa
rece estar retratando o antagonismo, o choque de filoso
fi_as econ_ômicas, -que, ·nesSes primeiros dias, está presi
dindo a ação aqui" jâ t?iltas vezes louvada. Permita-me 
citar as palavras do Carlos Lessa: "Essas medidas não 
trazem qualquer inovação face ao que vinha sendo feito 
por Delfim Netto", Saiu na revista Exame do dia 3, quer 
dizer, de_ ontem. à página 22. Vê, V. Ex• que os Gover
nos passam, as administrações se sucedem e os remédios 
são, praticamente, os mesmos. Quem diz isto, explicita~ 

_ m_ente .• _~_9_Presidente da Seção Fluminense do Partido 
maior que sustenta a Aliança Liberal, o PMDB. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Virgílio 
Távora, estou muito honrado com o aparte de V. Ex•, 
homem público, de vasta experiência pelos mandatos 
que tem desemp-enhàdo, quer como Governador, duas 
vezes, do Cearâ, quer como Deputado, quer como Mi~ 
nistro-de Viação, por sinal no Governo Goulart, quando _ 
J'í' Ministro o atual Presidente Tancredo Neves, quer 
como Senador e que, pOr isto, só poderia trazer, como 
t~ouxe, contribuição valiosa às considerações que estou 
fazendo nesta hora. Agradeço o aparte que muito me 
honrou e-deVo dizer QUe~ como fiZ sentir na ocasião da 
minha resposta ao ap;:ute do Senador Octávio Cardoso, 
não vim à tribuna para, com turíbulo à mão, incensar os_ 
põderosos do dia. Pelo contrário, vim à tríburia Pari fa

-zer linla análise das medidas que o CIP anuncia pôr em 
prâtica, com a esperança de que alcancem o desejado 
pelo POvo, -Pelos Sofredores, enfitri, Pãls Camadas mais 
humildes da população deste Pals. 

Ainda há pouco. salienfava o fato de que, invadavel
mente;_essas medidas todas de combate à inflação vêm 
obedecendo a modelos inade_quados e até alienígenas. 
Há medidas, como disse, que poderiam dar certo se apli
cadas à economia americana, à economia inglesa ou 
FranCes-a, Ou-de -õlii:ros país'es, mas--que, até aqui, fêm-se 
revelado inócuas ou de pouço resultado. O Brasil não 
quer isolar-se do contexto mundial, no que toca a um 
problema em que sofre a influência iriternacional, por~ 
qUe Tião -h-f economia isolada, girando em tornO só -de 
uma área, mas uma economia com a intefc-omunicaÇã"o 
de-tOdoS os Páfsé:S:~ E-ntãO, Cãda vez mais, essa economia 

_ tem caráter internacional, visto como cada país, dentro 
-dessa in-terdependência-.: anrrna a sua i"rideperiCiêllCia~ e-a 
SUa soberaniã: - - - - -

Eu_ estava analisando o fato, mas não elogiando as 
-meâidas adotadas._f:. preciso, porérri, ressalvar: o Qoyer-

-_no,-ae-ffiício, preoCupado com o estado de saúde do Sr. 
PreS:idente.da RePúbliCa, ô que deixa a Naçãó aflíta, não 
pôde, ainda, ocupar seu espaço definitivo e neln 8.dotar 
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medidas mais profundas, capazes de mudar a feíçãO de 
soluções anteriormente seguidas. Espero - é a minha 
confiança e a do brasileíro- que a nova equipe Cio Go
verno, seguindo, embora, algumas diretrizes da filosofia 
econômica anteriof, -e módifíca:ndO e 1itovãn-do noutros 
pontos, possa chegar a melhores resultados. _ 

Creio que o -remédio existe não na farmacopéia -int.Cr
n~cíonal, mas em nosso receituário; Já o remédio cabo
clo, pode dar resultados positivos, mesmo a longo pra
zo, porque não se trata de doença que possa s_e, curada a 
curto parazo. Exige combate sistemático às suas causas, 
e aplicada a terapêutíca adequada, o povo pode; con
fiantemente, esperar o resultado positivo. 

Não acredito na aplicação de instrumentos de nature
za clãssica do laissez-faire, laissez-passer, jã- no arquivo 
da História, por ultrapassados, ninguém- mais OUsaildO 
lançar mão deles. 

Acho que o Estado deve intervir no campo eConómi
co. O Estado de braços cruzadoS; muçulmanicamente 
indiferente _diante da luta do forte e o fraco, alheio an 
desenvolvimento, não exíste. O Estado tem que intervir 
e participar do processo de desenvolvimeritQ, cOmo seu 
agente fundamental, como seu agente principal, notada· _ 
mente nos países em crescimento. 

O Sr. Moacyr Duarte - V. Ex• me permite? 

O SR. NIVALDO MACHADO - Ouço o Senador 
Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Niva]do Ma
chado, eu não sou economista e há um axioma., uma 
sentença de Apreles, que diz: "O sapateiro não deve ir 
além da sandália". 

O Sr. Itamar Fran_co- Não é o caSo de ~'--B:,• 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• há de convir que não é 
nenhuma novidade que um dos instrumentos de comba
te à inflação, uma das formas de se evitar o aumento e o 
gigantismo da espiral inflacionária é se aumentar a pro
dução. E os atuais gestores da coisa pública talvez até 
contraditória, do estado de saúde do nosso Presidente, 
parecem que estão tateando no escuro. Agora iu~smo, 
tive a oportunidade de ler uma declaração do nosso emi
nente colega Senador Marcondes Gadelha que se mos
tra surpreendido com a decisão do Governo ein aportar 
recursos para o conglomerado Sulbrasileiro e Habitasul, 
enquanto recusa a liberação de_ recursos da ordem _de 50 
bilhões de_cruzeiros, para possibilitar a conlheita da sa
fra nordestina, inclusive para o custeio agrícola, digo eu, 
considerando sobretudo que o presente inverno, depois 
de _cinco anos calamitosos de seca, se configura altamen
te promissor; Por sua vez, o eminente Ministro dos 
Transportes, Afonso Camargo, declara à imprensa que 
não é justo penalizar a sociedade para resolver problema 
de imcompetêncla ·administrativa, referindo-se à dispo
sição do Governo em infetar recursos no Sulbrasileiro. 
Então, verifica V. Ex• que ainda não hã unidade, não se 
formou uma unidade de pensamento entre aqueles qu-e-
constituem, efetivamerite;· a cúpula governamental. As 
opiniões se conflitam, as lideranças não se entendem, as 
medidas econõmicas são repetitivas e não inovadolils; 
de forma que chegafihos à conclusão de que a Nova Re
pública está sofr,e-ndo, talvez, os mesmos cacoetes e os 
mesmos vícios da Velha República, caduca e perempta. 
Louvo o entusiasmo de V. Ex• em tentar exaltar algu
mas medidas que o Governo timidamente ensaia, nlas 
que, pela experiência que -nós temos, se frustrãm nri seU 
próprio nascedouro. Sabe V. Ex• que o tabelamento de 
preços jamais deu resultados positivOs em nosso Pais e 
que na política intervencionista do Governo, no domí
nio econômico privado, os resultados jamais fot:am os 
esperados e preconizados. Eram as palavras que deseja
va incorporar ao seu pronUnciamento. 
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O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Moacyr 
Duarte, agradeço o aparte com qu~ V, Ex~ me distingue. 
Mas, no tocante à alegada falta de unidade do Governo, 
quero dizer que, sem dúvida nenhuma, se trata de unida
de na variedade, o que caracteriza um governo democrá· 
tíco. O Governo admi~e a __ divergência de opiniões.-

Isto é natural, comum e até inerente ao sistema demo· 
crático. Agora, as decisões, uma vez adotadas, apesar da 
variedade de opiniões, dentro de um consenso, _serão 
aplicadas sem vacilações para que produzam o resultado 
esperado. Sou gráto a V. Ex• que faz considerações não 
d~ todo _improcedentes em torno de outros aspectos do 
problema, ainda n1ais um-a vez, reitero: _não_estou ape
nas a exaltar, mas também a registrar fatos do nosso_co
nhedmento. 

O Sr. Itamar Franco - Concede-me um aparte, nobre 
Senador? · · 

O Sr. Nivaldo Machado- Ouço V. Ex• com muito pra
zer. 

O Sr-. Itamar Franco- Veja V. Ex• a tim_i!iez _d_o_Sena
dor Virgílio Távora, do Senador Octávio Cardoso e do 
Senador Moacyr Duarte ainda como homens _de _Opo
sição. V. Ex• no debate tem sido até muito carinhoso 
com os nossos colegas, porque eles estão querendo exi
gir muito de V. Ex•- e longe de mim ai~da defender essa 
ordem económica plantada pela Nova República, eu 
não vou defendê-la ainda - mas veja V. Ex• o seguin~e: 
durante vinte anos_ esses homens desorganizaram a ecoM 
nomia do País; levaram o nosso País a·-uma inflação, 
agora em janeiro registrada, de 23_2% viaJaram a s_oQera
nia nacional, fazendo acordos internacionais;_ empobre
ceram os Estados; empobreceram os Munic_ípios; desor
ganizaram o CJP, que eles agora acham que o CIP não 
tem a deyida organização; falam em _economia de mer
cado em um País como o Brasil. Se eles estivessem nos 
Estados Unidos poderiam falar em economia d~ merc~
do, mas lá tem uma lei chamada Lei da Usura, que u~m
ca é aplicada em nosso País, é por isso que os juros atm
gem oS patam-ares que verificamos, lá o cidadão ameri
cano rião pode pagar juro além daquilo fixado pelo go-
verno. 

Mas o Governo americano e os banqueiros interna
cionais podem estabelecer juros flutuantes aos países 
que buscam o desenvolvimento como o nosso Pai$:. _.Há 
que se:_ controlar sim,_ num País como o nosso -~á que se 
contr'o!iii-~Por exemplo, a indústria farmacêutica, qUe 
no ano ·passado aumentou em mais de dois mil por cento 
os seus produtos; indú_stria farmacêutica.que hoje-cOnti
nua ainda em 90% na mão das empresas multinacionais; 
há que se controlar os oligopólios da indústria automo
bilística; há que se controlar o gênero de primeira nec_es
sidade, e o Governo tem como fazê-lo. Não está violan
do a.economia de mercado _não_. o que ele não pode é 
exatamente permitir que os mais empobrecidos desta 
Nação continuem pagando pdOs desacertos de uma 
política econômica que nos foi imposta. Era este o apar
te que eu queria dar como contribuição a V,_ Ex• 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• me permite um aparte. 
já_que fui citado nominalmente?. 

O SR. NJVALDO MACHADO ·Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Sr. Virgnio Távora- Há algo aqui que precisa ficar 
bem claro: não há timidez, é quando muito ética parla
mentar. O que dissemos fQue íaffiõs-esperar um mês oU 
dois para que pudesse, pelo rhenos, ser dito que as tãis 
medid3S salvadoras implantadas já i!stavãril mostrando 
sel!s_ defeitos. O que nós vimo~ foi: primeiro, já que o 
eminente Senador por Minas Gen:iis, tão combativo na 
Oposição, como eu espero que o seja no GovernO, nOS 

Abril de 1985 

traz à liç_a, vamos dizer claramente o que vimos até ago.;. 
ra: foljustamente aquelas recomendações da COPAQ 
não serem respeitadas. Verdade? Então, va~os falar 
logo o- português claro de uma vez. Mais adianle, não 
fom9s nós que inventamos a COPAG, portanto estamos 
muito à vontade. Segund~, todas essas medidas até ago
ra l.offiadas já foram em Governo anterior e, mais do 
que ninguém, temos- sem entrar em maiores detalhes fe
rinos --a opinião de uma pessoa que soube ser Presidente 
dos Economiários do Rio de Janeiro, é Presidente tam
bém do Partido que dá maíor sustentação ao Governo, 
Aliança Liberar. Não é? 

O Sr. Roberto Saturnino - Democrática. 

O Sr. Virgílio Távora- Democrática- já se vê que não 
é muito liberal - no Estado do Rio de Janeiro. Mas nós 
vamos dizer que nenhum de nós foge à responsabilidade 
de ter passado à Nova República a situação que ela en
controu. Agora, sem defender o mérito de qualquer das 
medidas tomadas no Governo passado- porque iríamos 
abusar mais ainda da bondade de V. EX•- vamos dizer, 
Brasil e Argentina: pacto social, lá, aceito por todos os 
Partidos. A inflação disparou ou não disparou? Atinge 
hoje um patamar de 800%- 796, portanto 800%. Então," 
eu como ,MiniStro Delfini Perguntaria_-á todqs os Srs.~ 
todo mundo me pergunta por que não toine(outfas ine
didas para impedir que essa inflação atingisse esse pata
mar? Eu diria: porque não me perguntam- eu,-se fora S. 
Ex'- o que fiz para que essa inflação não atingisse o pa
tamar de 500 ou 600%, como vimos no pafs vizinho? Di
ria, justamente, que o que afirmamos - isto é, sem timi-
9-ez, como qiz o em_if!ente representante de Minas - ê 
que, justamente, nós queremos agir com absoluta 
isenção. A medida que for justa, elogiamos; a medida 
que for errada, ou que se nos afigurar não estâ acertada, 
vamos. combatê-Ia. Estamos esperando que o Sr. qder 
trace essa posição, mas já podem9s_adiantar para to~os 
qs Srs. aqui_ é o_ fulcro do seu discurso. Pqsso dizer tãm
bé_m que, onte;n, demos unl exemplo a rCspeito, qll~ndo~ 
como nordesti~o co_~o V. Ex• nos. rejubilamos pelO 
anúncio - anúncio! -do Projeto Nordeste que aí, tem
bém, insuspeitos somos e declaramos e, hoje, vimos com 
muita razão, o Governador da sua terra vir em socorro 
àquela tese, que esse Projeto foi organizado, foi basilar
mente feito pelo então Ministro Mário David Andreaz
za. Chamamos a atenção de que, pela experiência qüe 
ttnhaJJLos no ProjetQ Ceará, d9 ciual é origiriáriO ·esse 
Projeto Nor4_estão,_era noecessãrio que não houvesse ina
dimplência de um dia no a porte da contrapartida brasi
leira, sem o que, a exemplo do que, no passado, o Go
verno Federal havia feito com o do Estado do _Ceará, 
que foi um projeto independente, como dissemos, prede
cessor d_esse haveria a parada quase que completa das 
atividades - porque _o_ _Banco Internacional, o Banco_ 
Mundial, para o conjunto dos Estados do Not:dest~. me
nos Minas Gerais, que está fazendo com o próprio BID 
~sse projeto,_embora do Nordeste é uma somatória de 
Projetas de difere-ntes EStad_OS, pararia imediatamente 
os seus apartes de recurso~. ~isto que estávamos dizen
do. A nossa atitude aqui, ao contrário do que pensa, não 
é_ de timidez não; assumimos integral responsabilidade 
do_ que fizerilos. Fizemos outro país, e daqUela tribuna 
iremos· afirmar o que era o B_rasil de 1964 e o que é o 
Brasil de 1985, com as distorções, com os erros, mas 
também com os acertos. Passamos de 48• potência nO 
mundo para 8•. Demos um salto quantitativo, qualitati~ 
vo, que é impossível de ser negado. Desculpe o alongado 
d_o_ aparte. Eram estas as considerações que queríamos 
fazer. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Virgílio 
Tâvoia, acolho com ·muita- simpatia e honra o segundo 
aparte de V. Ex•, que traz esclarecimentos, sobretudo no 
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pertinente às observações feitas pelo erriinente Senador 
Itamar Franco, a quem desejo, nesta oportunidade -
retom.ando a palavra- agradecer o seu lúcidl? e compe
tente aparte, sobretudo, porque as coia·cações que S. Ex• 
fez são, sem dúvida, colocações que não comportam ~a 
menor restrição e com as quais concordo inteiramente, 
porque defendo que o Estado deve estar presente no 
campo econômico sem, entretanto, prejUdicar as ativi: 
dades privadas naquilo que lhes for pertinente. Penso 
que o Estado é o agente principal, repito, do processo de 
desenvolvimento, prfricipalinente em rase âe crescimen
to como o nosso. Ou o Est<ido particípa do procesSo 
para discipliná-lo, para estabelecer normas e para defen~ 
der o fraco contra o forte, ou o crescimento_do PIB be-
neficiará a poucõS~ gerãrido-iiliséria pa-ra mUitos. 

O que desejamos é a riqueza distribufda dentro dos 
princípiós-dejustiça SoCial, dando a cada partícipe desse 
processo de crescimento, na medida de seu esforço, um 
quinhão jUstõ. Isso não se deu, pois estamos em faCe de 
uma sociedade bastante hierarquTzada, cuja estrutura 
não tem proporcionado a almejada justiça na distri
buição dos frutos do progresso. h evidei1te que estamos 
crescendo, que demos passos definiiivos, entre 19_64 e 
1985 nesse sentido, mas é preciso corrig[r·as indeSejadas
distorções. Distribuída de modo até iníqUo, a riqueza, a 
estrutura econôrriiCã deve sofrer modifiCaÇões para que 
sejam atendidos os princípios da justiça social. 

Então, quero, nesta hora, concluindo, registrar c}ue
hâ, sem dúvida, o renascer -de esperanças pelo que te
mos, plena confiança no êxito do Governo da Nova Re
pública. 

Muito obrigado a V. Ex~s. Sr. PresidenteeSrs. Sena
dores. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONCUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 9-4-85 
E QUE, ENTREGUEÃ REVISÃO DQ ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Ontem, em face de compromisSos inãdiávCis, não_ 
pude ocupar esta tribuna para falar sobre o ato do Se
nhor Presidente da República que designou o MiniStro 
do Interior, Ronaldo Costa Couto, para responder inte
rinamente pelo Governo do Distrito Federal, pelo prazo 
de 30 dias_, conforme a legislação em vigor. Mas, em 
meu lugar falou, pela Bancada do GovernO -e do PMDB, 
nesta Casa, o nobre Senador Fábio Lucena, que em con~ 
siderações oportunas e brilhantes, colocou, nos devidos__ 
termos, a questão que havia sido objeto principal do dis
curso do nobre Senador Murilo Badaró, Líder do PDS e 
da Oposição. 

Em nenhum momento o Senhor Presidente da Re-
pública em exercício, José Samey, que foi Senador du
rante muitos anos, teve qualquer propósito de desrespei~ 
tar o Senado Federal como instituíção como procurou 
insinuar, rias suas palavras, o nobre Líder da Oposição. 

O Art. 42 da Constituição Federal estabelece: 

Compete privativamente ao Senado Federal: 
UI- aprovar, previamente, por voto secreto, a 

escolha de magistrados, nos casos determinados 
-pela Constituição, -doS- MinistroS do ::rribuna! -de 
Contas da União; bem como dos Conselheiros do 
Tribunal do Tribunal de Contas do Distrito Fede
ral e dos chefes de missãO- diRiomãtica de carãter 
permaÜente;" • 

Ocorre, ·poréni, Que não houve a nomeação de um 
Governador em carâter efetivo, irias tão~somente de um 
Ministro de Estado para responder interinamente, pelo 
prazo de 30 dias_,_ pelo Governo do Distrito Federal, 
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para evitar a acifalia da administração pública, diante 
do pedido de demissão irrevogável do ex-Governador 
do Distrito Federal que, por sua vez, não havia utilizado 
a lei em vigor para designar um dos seus Secretários 
para ·responder pelo expediente do Palácio do Buriti. 

Õ CJuC não poderia ocorrer era o vazio de poder sobre
tudO-na situação d-e -emergência que se crioU no Distrito 

-Fedeúl, c"om uma série de movimentos reivindicatórios, 
a partir dos empregados nos transportes urbanos. E 
força é convir, para que o Senado e a Nação saibam, que 
inclusive o ex-Governador do Distrito Federal, após ser 
contactado pelo Presidente em exercício, José Sarney, 
não quis se envolver nas questões que começavam a agi
tar a vida social de Brasília e de_ suas cidades-satélites, 
sob a alegação de que estava praticamente demissio
nário, Ocorrido, inclusive, uma dificuldade na área de 
segurança pois, S. Ex~ não se prontificou sequer a acei
tar a indicação de_ um novo Secretário de Segurança 
Púbtica para o Distrito Federal. 

Foi dentro desse quadro grave, que o Presidente José 
Sarney, em exercício, Chefe da Nação, Cônscio de suas 
altas responabilidades, solicitou a necessária susten
tação jurídica ao Consultor-Geral da República, Dr. 
Darcy Bessone, para que pudesse assinar o ato, que afi
nal foi publicado no Diário Oficial da União, designan
do o Ministro do Interior Ronaldo Costa Couto para 
resÇ!onder interíilaffiente, por 30 dias, pelo Governo do 
õiSiriiO-Fedei-al, enquanto S. Ex' se fixava no nome do 
GOvernador efetivO do Distrito Federal, de comum 
acordo coin i:) periSá.iTienlo político do eminente Presi~ 
dente Tancredo Neves, que todos sabem se encontra 
hospitalizado no Instituto do Coração, em São Paulo, 
não podendo no momento se comunicar, de nenhuma 
maneira, com o Chefe da Nação. O Consultor-Geral da 
Repúbljca emitiu um parecer que-peço a V. Ex~, Sr. Pre
sídei1te, que seja dado como lido na sua ín(egra; c-õino 
Parte do pronunciamento que ora faço, mas do qual vou 
ler os trechos qUe considero mais impOrtãntes para co
nhecimento dos meus pares no Senado Federal. 

Diz o Consultor-Geral da República, o Dr. Darcy 
Bessone, dos mais ilustres juristas de Minas Gerais e do 
Bf~~fl: - ·-; o 

~~Não se poderiam considerar inconstituciOnais-, 
em face da superveniência de uma nova Consti
tuição, substitutiVa da de 1946, as Leis Orgânicas 
que usaram o advérbio depois precisamente para 
que o assentimento do Senado Federal fosse ou seja 
prévio. Se a dúvida pudesse ser suscitada ao propó
sito, só ao Poder Judiciário caberia dirimi-la, por
que não se inclui na competência do Presidente da 
República apreciar e decidir questões de constitu
cion-alidade de leis _complementares e ordinárias. 
De resto, em vigor há ma:is de-25 anos a Lei Orgâni~ 
ca do Distrito Federal, jamais foi argüida a sua ins
constitucionalidade, no ponto." 

Depois explicita o Consultor-Geral aa República: .. a 
de !9~~ ainda em vigor, contém a seguinte regra". 

.. Nos impedimentos não excedentes de trinta 
dias, substituirá o Prefeito um dos Secretâi'fos Ge
rais por ele designado. Nos demais cargos a substi
tuição far-se-á por nomeação do Presidente da Re~ 
p~bfic-a. 

O§ 3~', na Lei d~ 1948 e na de i960, insere-se pre-
cisamente o artigo (24 naquela, 19 na última) que 
dispõe sobre a prévia aprovação do nome do Prefei
to ou do Governador que passou a sê-lo pela Emen
da Constitucional n~' I, de 1969, pelo Senado Fede
ral. Claramente, disciplina hipótese fática não pre
vista. nem regulada pela Constituição." 
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Hã diferenÇa entre os-textos do transcrito§ 3~': no de 
1948, a questão é simplesmente temporal, pois tudo gira 
em torno do tempo não excedente ou excedente de trinta 
dias, enquanto que, no de 1960, a expressão "nos demais 
casos" é notoriament~ mais ampla, uma vez que não 
alude apenas aos impedimentos de menos ou de mais de 
trinta dias e, diversamente, se estende a casos que consti
tucionalmente não são"- de- ilnpedimentos. 

Que casos poderão ser esses? Nítidos serão, por exem~ 
pio,_ os de~ 

a) morte súbita do Prefeito (ou governador); 
b) moléstia que repentinamente o prive do uso e 

gozo das faculdades ffieiitais: derrame cerebral ou en
louquecimento, por exemplo; 

c) abandono do cargo. 
E continua o parecer: 

"Nessas e em outras hipóteses, não poderia o 
Chefe do Governo _designar um dos seus 
Secretários-Gerais para: a substituição. Na hipótese 
de privação ocasional da razão, a ciência, eventual
mente, poderá prever a sua recuperação em tempo 
maior ou menor, não sendo o caso, portanto, de 
substituição definitiva, equivalente à sucessão que 
tornasse oportuna -a apresentação de novo nome ao 
Senado Federal. O Presidente da República teria, 
então, que designar um interino"." 

E, mais adiante: 

-"É importante observar que o art. 402 do Regi
mento Interno não estabelece prazos e, menos ain
da, os estabelece em carãter fatal. A aprovação pelo 
Senado poderia, portanto, demorar demasiada
mente, como demorou. por exemplo, no recente 
caso do Embaixador da Comunidade Econômica_ 
Européia_. Poderia, também, a obstrução parlamen
tar tornar inviâvel o funcionamento do Senado Fe
deral, como aconteceu, ainda por exemplo, quando 
um só e obstinado Senador insistiu em pedir verifi
cações de quórum. Em situações tais, como ficaria 
o Governo do Distrito Federal? Acéfalo, mesmo es
tando a sede do Governo tão gravemente tumultua-_ 
da por uma greve de motoristas? Salta aos olhos 
mais míopes que a âci:fafia não seria admissível. 
Por isto é que até Estados federados e em municí
pios dotados de autonomia, o Presidente da Re-
pública pode decfetãr á interVenção federal, ainda 
que tenha de submeter a primeira à aprgvação ulte
rior do Congresso Nacional ~art. 12 da ConstiR 
tuiçãõ." 

E, ainda: 

"O Governador em circunscrição não autôno
ma, co_ino é o Distrito F:ederal, é apenas um auxiliar 
da confiança do Pr_esidente da República." 

Está visto que a citada Lei Orgânica permite que tal 
auxiliar designe um dos seus Secretários-Gerais para 
substituí-lo, o que. em última análise,- significa que o 
Governador em emergência- de m_enos de 30 dias dedu
ração, pode designar um Governador substituto. Se um 
auxiliar do Presidente da República pode designar um 
Governador substituto, por que não poderia o Chefe de 
Estãdo e Chefe do GovernO faZer o que o seu subordina

do P9~e __ fa_~ex7_}~e_g~r:-s~--~º-~~p.~_9_r _Ps_e.~i-~_~rt-~~ da Re
pi.íblica tal p_Odú ~-e COO Cid~-lo a um dos seus auxilia~, 
não seria apenas um cOn:ra-senso, poís seria um não
senso. 

Como acaba de Ser demonstrada a nomeação interina 
do Governador do Distrito Federal, se não é explfcita ná: 
ConslituiÇãO, O é nã Li!í Orgànica que o Senado também 
aprovou e que não foi declarada inconstitucional pelo 
órgão jurisdícioilUI, -ísto é; pelo Poder Judiciário, mais 
exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. 
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b, por último, conclui o parecer. ·~a Lei orgânica VO

tada também pelo Senado Federal autoriza, portanto, o 
Presidente da República, a nomear substituto do Gover
nador do Distrito Federal sem a prévia aprovação do 
Senado Federal". 

Esse, nas suas linhas gerais, o parecer do Consultor
Geral da República, Dr. Darcy Bessone, que arrimou a 
decisão do Senhor Presidente José Sarney de nomear 
pelo prazo de 30 dias, de acordo com a Lei Orgânica do 
Distrito Federal, o Sr. Ministro do Interior,- j)ara reS
ponder pelo Governõ do Distrito Federal, sem que, 
como disse de início, tivesse S. Ex.• qualquer intuito de. 
menosprezar a instituição a que pertenceu pór tantos 
anos. Tanto assim que, inclusive, enviou Mensagem ao 
Presidente do SenadQFederal, comunicando para os de
vidos fins o seu ato, ã qual foi hoje objeto de apreciação 
pela Comissão do Distrito Federal, órgão competente 
de acordo com o Regimento da Casa, para deliberar 
sobre a matéria, a· Cujo --parecer do Senador Alfredo 
CamPOs concluiu que se tratava, no caso, de mera co
municação e que, poTtailto, o nome do GovernadQr 
substituto não deveria_ ser submetido ao Plenário do Se: 
nado Federal, pois no caso, não se configurava a hipóte
se do artigo 42, III, da Constituição Federal. Estou ple
namente convicto d~-que dentro do menor prazo possí
vel, tão logo Possa escolher o nome d'o futurQ Governa
dor efetivo_ do _Distrito Federal, o Sen~or Presidente Jo
sé Sarney o indicarã aO Senado para 'que ai, sim, previa· 
mente esta Casa delibere a respeito dessa iiDportante 
matéria. 

O Sr. Murilo Badar6- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Murilo Badar6 - Nobre Senador Humberto 
Lucena, não pode se inferir das palavras que ontem pro
nunciamos aqui, qualquer sentido ou propósito de ter
mos acusado o Vice-Presidente em ex.ercício~de uma de
terminada deliberação de desrespeitar o Congresso Na
cional. Seria cometer com S. Ex•, ex-Senador destaCa
sa, a que serviu com grande eficiência e patriotismo~ 
uma grave injustiça. 

Mas, entre .a vontade deliberada que não existiu e o 
ato desrespeitoso de lesão ao princípio constitt~ci_onal e, 
por conseqüência, ao Senado, acontece que foi pratica
do ao arrepio do texto constitucional e nem V. Ex•queé 
um gtande advogado, um experimentado parlamentar 
trazendo à colocação o parecer de um dos mai_& eminen
tes juristas brasileiros que é o professor Darcy Bessone, 
e lendo dele trechos da tribuna, será capaz de apagar da 
fisionomia do Senado este estigma terr!vel qUe esta reve
lação deixa como Pm apãtema deste período em que o 
Governo que se inicia, por um lapso que não vem· ao 
caso analisar, pratica contra o Senado Federa,\. O Pro
fessor Darcy Bessone segue a trilha de uma interpre
tação construtiva, o que é muito razóãvel em Direito, 
para um caso de acefalia que, evidentemente, não era a 
espêcie ex.istente-·no çaso do DistritQ Federal. 

O Sr. Humberto Lucena - ~ engano de V. Ex• 

O Sr. Murilo Badaró- Não é engano meu. A verda
de é essa, e quando V. Ex~_leu no parecer do Professor 
Bessone o trecho referente à hipótese de que uma obs
trução poderia, por tempo indeterminado, paralisar a 
ação do Senado no sentido de deliberar sobre a matéria, 
hipótese, também, que não estava prevista, nem possível 
de ac_ontecer, porque não havia acefalia. V. Ex• há de re
conhecer que da parte do Partido _Democrático Social 
houve a garantia de que a Men~agem encaminhada ao 
Senado, nos termos do art. 42, n'1 Hf, da Constituição, 
teria votação imediata, através do recurso regimental da 
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urgência Urgentíssima. Portanto, esse argumento políti
co não pode, nem deve prevalecer. Quanto ao argumen
to jurídico, jã não se dtWe mais tomar o tempo do Sena
do Federal em discussões intermináve~s que não levam a 
mais nenhuma conclusão, nobre Senador. O_ que sobra 
deste episódio é que, por infelicidade, por desatenção ou 
por falta de assessorameltto, a Presidência da República 
praticou um atQ de flagrante violação ao texto consti_~u-_ 
cional ... -

O Sr. Itamar Franco - Não apoiado! 

O Sr. Murilo Badaró - ... e um ato que diz respeito 
ao Senado Federal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• cumpre o 
seu papel de Líder da Oposição, nobre Senador. Eu digo 
a V. Ex• que a acefalia da administração do Distrito Fe
deral era um fato incõntestável. O ex-Govem_ador pediu 
demissão em caráter irrevogável. S. Ex• foi afastado d_o 
cargo porque negou-se a colaborar mais de perto com a 
solução de problemas emergentes da vida social da cida
de, inclusive no que tange a ãrea de segurança. 

Portanto, a situação era ·de ex.trema graVidade. Não 
havia. a partir dali, publicado o ato de sua demissão no 
Diário Oficial, ninguém respondendo pelo Governo do 
Distrito Federal. Evidentemente que está mais d_o que 
comprovada a acefalia. V. Ex• hã de convir que numa si
tuação como esta, apoiado n_o parecer do Consultor
Geral da República, que sustenta claramente-- inclusi
ve recebendo os elogios de V. Ex• como um dos maiores 
juristas brasileiros - a aplicação tranqüila e pacifica do 
parãgrafo 311 do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal na espécie, pelo Senhor Presidente da Repúbli-

--ca, que se sentiu inteiramente à vontade para assinar c 
ato, designando um Governador substituto para o Dis
trito Federal por trinta dias. 

O Sr. Odaclr Soares - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra. 

O Sr. Odacir Soares- Queria primeiro dizer a V. Ex• 
que essa figura da acefalia, a figura de que o Governa
dor exonerado havia abandonado o cargo, não é verda
deira porque S. Ex• transmitiu o cargo ao novo Gover-
nador nome_a_do. __ _ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Co~ o ato jâ 
publicado no Diário Oficial. 

O Sr.-OdacirSoares-= Mas se S. Ex• tivesse perdido a 
condição de Governador, não poderia ter tr_a~smitido o 
cargo ao seu sucessor. 

OSR~. HUMBERTO LUCENA- S. Ex• o fez~ por 
uma questão de cortesía, nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares- Não existe cortesia. Este é um 
ato formal, de direito. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Foi uma questão 
de foro íntimo dO ex-Governador. 

O Sr. Odacir Soares- Mas, Qur!ria ir uin poucO nlàis 
alêm. V. Ex• citou um parecer do. Consultor~Geral da 
República, Professor Darcy Bessone. Eu queria lembrar 
a V. Ex• que, além do fato da nomeação do Governador 
do Distrito Federal ter sido feita à revelia r da Consti
tuição. o que consti(ui uma pãgina negra para o Senado 
Federal, porque o Senado abriu mão de suas prerrogati
vas, queria lembrar a V. Ex•, tambêm, um fato mais gra
ve, que é o da acumulação dos cargos. Essa matéria, jã 
que V. Ex• cita o Consultor-Geral da República, até 
hoje constituí jurisprudência na administração pública 
na medida em que existe um parecer do Professor 
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Adroaldo Mesquita da' Costa, também, à época, 
Consultor-Geral da República, em que fica caracteriza
da gue a acu~ulação é de cargos e não de pessoas. Por
tanto, a simples posse do Sr. Ministro do Interior no 
cargo de Governador do Distrito Federal implicaria na 
perda do cargo de Ministro de Estado. Além disto, exis
te, tambêm, sobre essa matéria, jurisprudência pacifica 
do_ ~upremo Tribunal Federal, considerando que essa 
acu_mulação é ilegal e, implica, também, na perda do 
cargo, por parte do Governador, que assumiu ·o cargo 
mais recente, do cargo de Ministro do Interior. Esse as
pecto, também, não foi ressaltado na discussão de on
tem e nem estã sendo ressaltado na discussão de boje, 
mas é da maior gravidade . .e: tão grave quanto a no
meação sem a con!nlit_a prévia ao Senado Fedei-ai. E dis
se muito bem o Senador Itamar Franco que o erro, a pá
gina negra é do Senado Federal, que abriu mão da sua 
prerrogativa exatamente no momento em que se luta,..,no 
Parlamento brasileiro, pela afirmação, pela reconsti
tuição e pela recuperação das prerrogativas do Co_ngres
so Nacional. Na realidade, afora os aspectos jurídicos 
que V. Ex• está abordando jã pela segunda vez, porque 
foi de certa forma abordado ontem, o que se estã fazen
do, na realidade, é uma crônica da nomeação, que ter
minou por caracterizar-se numa usurpação de uma com
petência privativa do Senado Federal e que, esse mesmo 
Senado Federal, por decorrênciã da atitude da sua Mesa 
Diretora, -abriu mão num momento de maior gravidade 
para o País. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidênc(a 
informa a V. Ex• que o seu· tempo jã estã esgotado. 

{) SR. HUMBERTO LUCENA - Jâ concluirei, Sr. 
Presidente. V :Ex' está confundindo a acumulação de 
"Cargos de função permanente com a de cargos em comis
~o._ 

V. Ex• sabe que o Ministro de Estado ... 

O Sr. Odacir Soares - A Constituição não faz dis
tinção. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O Ministro de Es
tado pode responder por outros mini'stêrios; o Secre

-- tário de Estado pode responder por outras secretarias. 

O Sr. Odacir Soares- Responder ê_ uma coisa, acu
mU.Tar' cargos -nomeados é-outra, nobre· Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é acumu
lação. S. Ex• está interinamente respondendo pelo gargo 
de Governador, que é um cargo em Comissão. V. Ex• es
tá interiramente equivocado. As suas razões não têm ne
nhuma sustentação jurfdica nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares - Pelo contrãriq. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex a. um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

Itamar Franco- Senador Humberto Lucena, o Sena
dor Murilo Badaró hã pouco dizia que bouve_uma omis
sãO dO S-enhor Presidente da RC:públic~. Ao contrãrio. A 
oinissão, por enquanto, é do Senado Federal. O senhor 
Presidente da _República envia ao Senado da República 
para os devidos fins. Cabe ao Senado examinar\ de acor
do_com a Constituição Federal, a indicação do nome. 
Evidentemente nós aquí estamos de acordo"" todos nós, 
que o cargo não poderia estar vago. Sua Excelência indi
Cou o Ministro do Interior para ocupar interinamente, 
mas ao Senado da República não hã essa interinidade. A 
Constituição é bastante clara e a Comissão do .Distrito 
Federal não poderia tomar a decisão que tom-ou que es:.. 
pero, na sessão da noite, se assim entender o Presidente 
do Congresso, o Plenário venha derrubar, porque é uma 
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dE:9são, com o devido respeito, estaparfúrdia. Ela con
-corda 'que tão-somente o Presidente da República comu
nicou ao Senado. Isto é um absurdo. O Presidente nãO 
comunicou ao Sen-ado. Sua Excelência rriandou para os 
devidos fins. O Presidente da República não tem que en
sinar a Constituição aos Srs. Senadores da República. O 
senado não po_de e não deve permanecer omisso à indi
cação do novo Governador do Distrito Federal. ~claro 
que o problema da acumulação serâ examinado pelo Se
nhor Presidente da República quando sua Excelência 
nomear. Mas, nomear, sim, depois do Senado da Re
pública examinar O nome indicado por Sua Excelência. 
Portanto, Senador Humberto Lucena. nós não podemos 
permitir essa omissão, que é da maior gravidade. Veja 
V. Ex• que se, no recesso do Congresso Nacional, morM 
rer o Governador ou S. Ex' fugir com o dinheiro do 
Banco RegionaJ de Brasília, o Congi'eSso Nacional deveM 
rã ser convocado e o Senado Federal deverá opinar 
sobre o novo Governador indicado pelo Senhor Presi
dente da República. A omissão do Senado da República 
será um fáto -graVíSsimõ. E muitO mais sério, nobre Se
nador Humberto Lucena, quem ê que pode garantir que 
depois de chegar nos vinte e sete dias, S. Excelência no

.meie um outro Governador interirio substituindo esse e 
o ponha em interinidade? Portanto, o parecer do Co"nM 
sultor da República, numa nova República, é de estarre
cer a t9dos nós. 

O Sr. Humberto'Lucena-; Muito obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Itamar Franco, que é sempre muito preM 
sente nos debates no Senado Federal, sobretudo, quan .. 
do se trata de matéria pertinente ao Distrito Federa!. V. 
Ex'- é senador por Minas GCiiis, m·as sempre participo~ 
da discussão d_os Problemas que mais de perto dizem 
respeito aos destinos dos brasilienses. Recolho no seu 
aparte um argumento importante, inclusive para a disM 
cussão da matéria, quando V, Ex• &e refere ao direito do 
senhor Presidente da República, para evitãi' a acefalia, 
de nomear um Governador interinamente. V. Ex• foi 
mais além, lembrou a hipótese, que é plenamente cabí~ 
vel, de, durante o recesso do Congresso Nacional, morM 
rer subitamente., por exemplo, o Governadi::ir do Distrito 
Federal. Morreu! Há ou não uma acefalia? Claro. Quem 
ficaria respondendo pelo Governo do Distrito Federal, 
com o Congresso em recesso. E ~videntemente, que o 
Presidente da República teria de lançar mão desse diplo~ 
ma legal que é a Lei Orgâní~a do Distrito Federal par~ 
prover o cargo interinamente por 30 dias, enquanto conM 
vocasse o Congresso Nacional, para indícar o Governa~ 
dor definitivo, a Ser previamente aprovado ou não pelo 
Plenário desta Casa do Congresso Nacional. 

Então, vê V. Ex• que não tem razão de ser a palavra 
daqueles que acham que, em nenhuma hipótese, pode o 
Senhor Presidente da República designar um Governaw 
dor substituto. E foi o que ocorreu em Brasília. Nós não 
estavamos em recesso, mas o Governo do Distrito Fede-
ral ficou acêfalo diante da -exoriefaçào dO exM 
Governador. O Presidente da República não tinha como 
deixar de prover o cargo e comunicou_ a sua decisão à 
Presidência do Senado Federal. 

O Sr •. Itamar Franco - Até ar, tudo bem. O Senaçi:e 
Federal é que não pode se omitir, agora. 

O Sr. L.enoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Jã tinha solicitado 
aparte o nobre Senador Fâbio Lucena. 

O Sr. Presidente (João Lobo. Fazendo soar a campaiM 
nha.) - A Presidência- avisa ao nobre "Orador que o seu 
•tempo já estâ esgotado hã muíto tempo e a Ordem do 
Di~ é eXtensa. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu pediria vénia ã 
V. Ex', Sr. Presidente, só por alguns instantes, parare-
colher mais dois apartes, pois sabe V. Ext que este é um 
assunto transc_endental, de natureza institucional, e, 
portanto, fala de perto do prestígio do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência 
faz um apelo aos dois aparteantes para que sejam o mais 
breve possível. 

O Sr. Fábio U.cena - Nobre Líder Humberto LuceR 
na, em primeiro lugar, foi cortesia do Governador José 
Orneiias transferir o cargo ao Ministro Costa Couto,. 
como desc;:ortesia foi do General Figueiredo não o ter 
transmitido ao Presidente J?sé_ Sarney. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente. 

O Sr. Fábio Lucena- Em segundo lugar, o Senado 
não se omitiu. O Regimento Interno, art. lOS, proíbe 
que a Comissão do Distrito Federal opine sobre essa 
questão. Leio o Regimento: 

"Art. 105. Ã Comissão do Distrito Federal 
compete, p~ivativamente: I opinar sobre: c a esco~ 
lha do Governador e dos Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, se o Presidente da 
República hOuvesse invocado o dispositivo constíM 
tuticio-nal transcrito no Re&iinento, isto é, _tivesSe 
mandado ao Senado Mensagem submetendo à 
aprovação do Senado a escolha de um nome para o 
Distrito Federal, aí sim caberia à Comissão do DisM 
trito Federal Opinar sobre a matéria. Em terceiro 
lugar, não há violência nenhuma contra a ConstiM 
tuição. Hã precedentes, inclusive. O Mare<:haf CasM 
tello Branco, depois de eleito Presidente da Re
pública" nomeou, em caráter intei'ino e dentro- da 
Lei orgânica do Distrito Fedenll, o mesmo diploM 
ma legal no qual atualmente se embasa o Presidente 
José Sarney, o General Ivan de Sousa Mendes, 
atual chefe do Serviço Nacional de Informações, 
para exercer, em carãter interino, a Prefeitura dO 
Distriio FederaL Em quarto lugar, existe a figura 
da interinidade. Ela existe na lei não existe na ConsM 
iituição. Mas, este Senado, que aprovou a lei, não 
viu aínda ã argUição dessa fei, formulada perante o 
poder competente, que ê o Poder Judiciário. Ora, se 
a lei permite que o Governador do Distrito Federal 
indique um substituto temporário, até o prazo de 
30 dias, eu pergunto a V. Ex' e ao Senado: esse 
substituto, que jâ foi designado em Brasília, passou 
pelo crivo do Senado Federal? Não, não passou. 
Por quê? Porque não se destinava a·ocupar, em caM 
rã ter permanente, o cargo. Logo, o Presidente José 
-Sarney agiu acertadamente, porque agiu dentro da 
lei. Estaria feríndo a Constituição se tivesse nome~ 
-do o Ministro Costa Couto pâra exefcer efetiva~ 
mente, por tempo indeterminado, a Governança do 
Distrito Federal. Essa me parece a questão de fato e 
a questão de direito. Era o aparte qi.Ie tinha que dar 
a V. Ex' 

O Sr. Roberto Saturnino- V. Ex' me permite, nobre 
Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de v.· 
Ex' são plenamente elucidativas, nobre Senador Fábio 
Lucena. 

Ouço o nobre Líder Roberto Saturnino. 

()Sr. Roberto Saturnino- Nobre Senador, peço desM 
CUlpaS-a V. ex•, mas já pedi ao Sr. Presidente que, como 
~tempo de V. Ex~Jioi'está encerrado, Joio em seguida eu 
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falarei cOmo Líder~ também, para fazer breves comen
tários a respeito deste mesmo assunto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas - Nobre Senador Humberto 
Lucena, o que me pareceu estranho, afora os comen
tários já havidos quanto a constitucionalidade do ato, o 
que me parece um pouco estranho e cuja prática nos po; 
derã levar a certos absurdos é essa interferência de esfe-i 
ras de competência. V. Ex• sabe que nós terilOS na nosSa 
organização administrativa uma esfera de ordem muni
cipal, temos uma esfera de ordem estadual, e temos uma 
esfera de_ ordem federal: Agora, fazer a interposição de 
uma pessoa na esfera dci Governo federal num Governo 
estadual, me parece que é um pOuco desajustado. E é 
essa uma das coisas que me pareceu mais inadequada na 
decisão do Presidente da República. Porque, senão nós 
vamos chegar ao absurdo de admitir que um Ministroo 
de Estado possa ser designado Secretário, responder por 
uma Secretaria de Estado de um Governo de Territóri~. 
Nós vamos chegar a uma interpenetração de competên
cias e de atribuições, que me parece um tanto capaz de 
desorganizar a adminiStração pública. Assim comó alM 
guém da esfera do Governo estadual não pode, ou não 
deve, participar, õu responder por atividades adminis
ti'atíVB.s de ordem municipal, a mesma coisa também alM 
guém da esfera federal não pode responder por ativida
des de âmbito estadual, embora esse Estado seja o EstaM 
do do Distrito Federal, mas é um estado da Federação. 
De modo que isso me parece que é, também, um ponto 
que _n~o deve ser repetido, não deve ser praticado, não 
deve ser continuado, porque vamos chegar a uma confuM 
são total no que to-:ca à interferência das esfera adminis
trativas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Por mais apreço 
que tenho a V. Ex', eu lhe digo, nobre Senador Lenoir 
Vargas, que o seu aparte não honra a sua eXperiência 
política e a sua cultura jurídica. V. E.<_• está se esquecen
do de que o Distrito Federal não é estado, o Distrito Fe
deral, pelo contrário, do ponto de vista administrativo ... 

U Sr. Lenoir Vargas - Ele foi nomeado Prefeito ou 
Goveirtãôor? 

O SR. HUl\1BERT() LUCENA - Do ponto de vista 
administrativo, õ Distrito Federal é território federal. 
·Sabe V. Ex• p'ortantõ, u~~Ministro de Estado pode perM 
feitamente respoitder pelo Governo do Distrito Federal, 
sem que isso represente nenhuma anomalia. 

O Sf .. Lenoir Vargas - Então poderá também responM 
Jer por uma Secretaria de Estado em um Território FeR 

·dera!? 

O SR. HUMBERTO LUCENA-~ É diferente. 

O Sr. Lenoir Varg-as- Não, é federal, também. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas al é diferente 
porque o Senhor Presidente da República não iria desloM 
car um Ministro de Estado para um TerritóriO. V. EX' 
também estâ querendo ir m:.;.itu longe 

_ O Sr. Lenoir Vargas- Mas nós temos que raciocinar 
pelo absurdo para verificar qual é a conseqUência dessa 
medida adotada, 

O SR. HUMBJi;RTO LUCENA- O argumento de 
V. Ex' não procede. O Distrito Federal é a sede do GoM 
verno Federal. Aqui está o Ministério, aqui está o Go
verno do Distrito Federal. Não se C011Jpara com um 
Territói'iO que fica muito distante de Brasnia, e que não 
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poderia, de maneira nenhuma contar, com a presença de 
utn Ministro de Estado para responder por uma Secreta. 
ria. 

Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu diria 
apenas que O Parecer "da Comissão do Distrito Federal, 
que é o ófgão- Compefente para opinar sobre a matéria, 
está sendo enviado à Mesa do Senado Federal para os 
devidos fins, e concluiu, pela maioria dos seus membros, 
que a matéria não deveria ser objeto de deliberação pelo 
Plenário do Senado Federal. 

O que quis~ sobretudo, hoje, deixar registrado neste 
pronunciamento foi que õ -senhor Presidente José Sar
ney, no exercício da Presidência da República, em ne· 
nhum momento teve a mais longínqua intenção de des 
prestigiar o Senado Federal. Pelo contrãrio, Sua Exce
lência só tem dado prova de apreço não só ao Seriado, 
como à Câmara dos Deputados, convocando sempre, ao 
Palãcio do Planalto, as lideranças das duas Casas, que 
inclusive; têm assento nas reuniões de Ministério, nurri.a 
denominação fidedigna de apreço à classe política e de 
que Sua Excelência está, acima de tudo, engaj_ado com o 
programa da Aliança Democrática e com o grande com-_ 
promisso do Presidente Tancredo Neves, na campanha 
que o elegeu, de fazer deste Pais não uma democracia 
apenas, mas uma democracia plena, autêntica, verdadei
ra e legítima.--

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• para 
terminar, nobre Senador José lgnãcio Ferreira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Tenho a imprensão de 
que este é o f!ltirrio aparte ao discurso do nobre Líder do 
Governo. Nobre Líder, estou aparteando V. Ex• para, 
dolorosamente, não me sintonizar com V. Ex•, em parte, 
e ficar com o-ponto de vista do nobre Senador Itamar 
Franco, porque o que me parece é que o Presidente da 
República enviou, uma mensagem, Oti -um expediente, a 
esta Casa. E nós temos que cumprir a nossa parte. Em 
que consiste o cUmprimento do nosso dever? Consfste 
em examinar a matéria e depois, submetê-la à votação; 
para, depois, seguir riiãis um- trecho dessa estrada que 
irá culminar corri a nomeação final do Presidente da Re
pública daquele que ele havia indicado ou designado. O 
que parece claro é que, se o Presidente, por qualquer ra
zão, entendeu que não era assim, nem por isso o Senado 
deveria entender que era, em sintonia com ele. O Senado 
tem um ponto de vista, e, a esta altura, tenho a impres
são de que, ele tem um dever a cumprir. E o art. 69 da 
ConstitUição Federal é muito claro, quando diz da inde
pendência e do isolamento de cada Poder. Emborâ in
terpenetrados, independentes são os Poderes. E o Poder 
Legislativo tem o dever de se afirmar, nesta hora de 
Nova República, nesta hora singular da vida nacional.' 
Então, parece-me que pouco nos deveria importar o que 
faz o Sr. Presidente da República. Nós é que temos que 
cumprir o nosso dever. Eu faço até um apelo aos 
membros da Comissão do Distrito Federal, ao Plenário 
desta Casa, no c:entido _de que nós sigamos a trilha que 
nós começamos a palmilhar; sigamos por éla, termine:t 
mos, nesta fase, um s~ento a mais -do ato adminisüa-
tivo complexo, porque o ato administrativo da no
meação do Governador do_ Distrito Federal começa 
cor~ a indicação do Presidente da República ao Senado, 
c~mo desse ato participam dois poderes, o Senado da 
República processa o expediente vindo da Presidêncía 
da RepÍlblica, examina-o, vota e, aprovado, volta ao 
Presidente da República para nomear o seu candidato. 
Então, não vejo porque entender agora que hã essa figu
ra da interinidade, a não ser que entendamos como um 
simples responder pelo expediente. A se entender que o 
Presidente da República pode nomear figuras interina-
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mente, por mais ilustre que sejam, para responder pelo 
Governo do Distrito Federal, nós podemos entender, 

-também, que ele pode, nó-futuro, nomear-interinamente 
Ministro do Tribunal de Contas da União, nomear inte
rinamente Conselheiros do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, nomear interinamente Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, e atê mesmo embaixadores. E, 
amanhã, nós corremos o risco de ver embaixado_res, Mi
nistros do Trib_unal de Contas, Conselheiros do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal e atê Ministros do Su
premo Tribunal interinamente figurando nos quadros 
do Poder sem que o Senado seja ouvido ou .. cheirado". 
Eu tenho a impressão de que pouco nos deve importar 
- e eu acredito no patriotismo, na clarividência, na lu
cidez, sobretudo na enorme experiência e na boa vonta
de do Presidente José Sarney nós devemos dar a ele todo 
o apoio po\ífico- mas pouco nos deve importar qual o 
entendimento do Executivo, não o Presidente José Sar
-ney, ein si; mas-o Executivo, nesta hora de S:tiTinaÇão do 
Poder Legislativo Federal. Este é o momento que pode 
ser a· momento alto ou o_ momento baixo do Senado da 
República. Cabe a nós decidir. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu conheço e res
peito·o pOritO de vista-de V. Ex•, como tambéril o do 
nobre_ Senador Itamar Franco .. Eu quiS~ no entanto, ilus
trar o ffieU Proncunciamento com o Parecer de um dos 
jurisfiis -mais eminentes do Brasil, que é o Professor Dar
cy Bessone, Consulto-Geral da República, que respal
dou o ato do Sr. Presidente da República. E, por outro 
lado, o nobre Senador Fábio Lucena, há Pouco, trouxe 
uma novidade ao Senado. Nós buscãvamos precedentes 
e não encoiltrávaffioS, mas S. Ex• pesquisou e encontrou 
um ato do ex~Presidente_Castello Branco, designando, 
interinamerite, de acordo com a Lei Orgânica do Distri
to Federal, um governador interino para Brasília. E o 
Senado aceitou, pacifiCamente, a decisão presidencial. 
Vê V. Ex•, portanto, que não é um ato inteirainente inu
sitado. Por outro lado, nós estamos, como dizia, para 
terminar, diante de um parecer da Comissão do Distrito 
Federal, que é o órgão competente da Casa e que·vai ser 
discutido e votado, soberanamente, pelo plenário do Se-· 
nado Federal. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex•_ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Infelizmente, jã 
não tenho mais tempo para ouvir V. Ex•A __ _ 

O SR. PRESIDENTE (João Lôbo. FaiÇndo soar a 
campanhia.)- Nobre Senador, o tempo de V. Ex• já es
tá esgotado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O Presidente já me 
advertiu por várias vezes. Lamento não poder ouvi-lo, 
mas V. Ex• poderá apartear o nobre S~nador Roberto 
Saturnino que ocupará a tribuna, em seguida, como 
Líder do PDT. Terei prazer em discutir essa matéria 
com V. Ex•_ em outra oportunidade. 

O Sr~ Benedito Ferreira - Fico grato a V. Ex• De 
qualquer forma, V. Ex• me cedç:u um aparte, na oportu
nidade, em nome do Sr. Senador Roberto_ Saturnino. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu estou apenas 
lhe dando uma sug_estào._ 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a condescendência 
com a minha presen-ça na tribuna por mais teinpo e acho 
que deixei claro que o ato do Senhor Presidente da Re
pública foi um ato arrimado na lei e que não feriu a 
Constituição. E mais, ainda uma vez afirmo, S. Ex• não 
teve o menor propósito de desrespeitar, como disse o 
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nobre Líder da Oposição, Sr. Senador Murilo Badaró, 0 
Senado Federal. 

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

ATO N• 10, OE 1985 
DA COMISSÀO OIRETORA 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atríbuições regimentais e regulamentares, resolve: 

Autorizar, em carãter excepcional, a aplicação do dis
posto no Decreto Legislativo n9 72, de 1979, e no Ato n? 
42, de 1983, art. 29, alínea b, e art. 99, da Comissão Dire
tora, no mês de abril do corrente ano. 

Sala- da ComiSsão Diretora, 2 de abril de 1985. -Josê 
Frageili", -Presidente - Guilherme Palmeira - Passos 
Pôrto- Enéas Faria- João Lobo- Marcondes Gade
lha - Eunice Michiles. 

INSTITUTO OE PR_EYIOilNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da -Reunião Extraordin~ria, 
realizada no dia 

19 de abril de 1985 

Às dezessete horas do dia }9 de abril de mil novecen
tos e oitenta e cinco, com a presença dos senhores Sena
dores Nelson Carneiro, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães 
e Gastão Müller e Deputados Raul Bernardo, Fernando 
Cunha, Floriceno Paixão, Francisco Studart, Nilson 
Gibson, Carlos Wilson e João Faustino, reuniu-se ex
traordinariamente_ o Conselho Deliberativo do Instituto 
de Previdência dos Congressistas-I PC sob a presidência 
do Senhor Deputado Furtado Leite para, de acordo 
com o disPosto no arti&o quarto da Lei n9 Sete mil e oi
tenta e dois e parágrafo primeirO do artigo oitavo do 
Regulamento_ básico do IPC dar posse ao novo Presi
dente Senador Nelson Carneiro, e ao novo Vice
Presi.d_ente Deputado João Faustino, eleitos em Sessão 
d.o Senado Federal de 26 de março do corrente ano. 
Abertos os trabalhos, tomou a palavra o Senhor Depu
tado Furtado Leite para cumprimentar os eleitos. Em 
seguida teceu considerações sobre sua gestão, que ora se 
encerra, dizendo dos esforços despendidos para apro
vação da Lei n? sete mil duzentos e sessenta e seis, de 4 
de deu:mbrQ de 1984_, que veio dar uma nova dimensão 
ao Instituto. Agradeceu a colaboração das duas Casas 
do Congresso e de todos que c.olaboraram para o desem
penho de seu mandato. Pediu a palavra a seguir, o Se
nhor Senador Passos Pôrto, que falou em nome da Mesa 
do Senado Federal, congratulando-se com o IPC por ter 
a sua Direção o Senador Nelson Carneiro, um dos mais 
destacados membros da política brasileira e profundo 
conhecedor da Instituição que ora assume, como antigo 
membro do seu Conselho DeliberatiVo. Cumprimentou 
igualmente o Deputado João Faustino, d_esejando a am~ 
bos um mandato pleno de realizações. O Senhor Sena~ 
dor Nelson Carneiro agradeceu as mrnifestações de 
apreço de que era alvo, lembrando que lhe coube hã vin
te e -dàiS ati OS passados dar parecer sobre o projeto ini
cial da criação do IPC; idealizado pelo insígne Monse
nhor Arruda Câmara. cabendo-lhe agora a honra de ini
ciar uma nova etapa na vida do Instituto, como seu Pre
sidente, compreendendo que esse é um compromisso 
com o prest[giO da instituição parlamentar, ressaltando 
que há uma grande ffiultidão que Vi\·-: exclusiVamente 
das pensões do IPC e se os cálculos atuariais não torna
rem possível atender justas solicitações, esforçar~se~à 
para qUe, pelo menos, não se atrasem sem motivo nas 
trans(erênciis bancárías. Disse ainda, que assumia a 
Presídêncii con-sdente das responsabilidades do cargo, 
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mclusive as de continuar a obra dos que lhe P,recederam, 
c que se valeria _da indispCrlsável ajuda do Vice
Presidente, o nobre Deputado João Faustino e de todos 
os dem-ais participantes da estrutura PoGtfCo.:-·
administrativa do Instituito. Finalizou, agradecendo aos 
que compareceram à solenidade de transmissão do car-
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go, pedindo a todos que elevassem o pensamento a Deus 
PelO. breve restabelecimento do .nosso Presidente Tao
credo Neves, eminente segurado do IPC. Recebidos os 
cumprimentos, o Senhor Presidente determinou à 
Diretora-Executiva que providenciasse para que a 
eleição dos membros do Conselho Deliberativo, efetivos 

• 
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e suplentes, ocorre:sse _na da~ de nove de abril de mil noM 
vecentos e oitenta e cinco. Nada mais havendo a tratar, 
às dezoito horas é encerrada a reunião. E, para constar 
eu, Zilda Neves de carvalho, Secretâria,lavrei a presenM 
te Ata que, depois de lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor Presidente . 
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ANO XL- N• .030 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1985 

SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 38• SESSÃO, EM II DE ABRIL 
DE 1985 

!.I -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2,1- Aviso Ílo Ministro-Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República · 

Encaminhando informações preStadas pelo Minis
tério das Minas e Energia em 'átendipúmto ao Re
querimento nl' 271/84, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco. 

1.2.2 ~ Leitura de Projt:"' 

Projeto de Lei -do,Senado n9 54/85, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece valores 
para as bolsas de estudos distribuídas pelo Programa 
Especial de Bol.sas de Estudos (PEBE). 

1.2.3 - Requerimento 

N9 67/85, de autoria do Sr. Senador Fãbio Luce
na, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, 
do texto de telex, dirigido pelo jornalista Hélio Fer
nandes ao Presidente da ABI, Dr. Barbosa· Lima 
Sobrinho. 

1.2.4- Comunicações das Lideranças do PDS e do 
PFL 

De substituições de membros em Comissões Per~ 
manentes 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA - Disciiminação 
contra o J ornai Tribuna da Imprensa por parte do 
Governador Leonel Brizola. Proposta do Governo 
Federal para o Sulbrasileiro. 

SENADOR ROBERTO 'WYPYCH- Saudação 
aos Srs. Senadores e propósitos que animam S. Ex.' 

SUMÁRIO 
p<ifã -õ desempenho do mandato de Senador pelo Es
tado do Paraná. 

SENADOR OCTÁ.viO CARDOSO. como Líder 
- Demissão de jornalistas da ~N. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Home-· 
nageril -~e_ pesar pelo falecimento de Cora Coralina. 

1.2.6- Com~nicaçã_o da Presidên~lf:l 

cOnvOCaÇão de sess-ãO- eXti-aõrdinári3 a realizar-se 
hoje, às 18 hOias e 30 minutos, Com Ordem do Dia 
q1ie··aes~gna. 

1.2.7- Requerimentos 

. - N~ __ 68/85, de autoria do Sr. Senador Nivaldo 
Machado, solicitando voto de congratulações com a 
Arquidiocese de Olinda e Re~ife, pela nomeação de 
Dom José Cardoso Sobrinho, para substituir Dom 
Helder Câmara. 

- N9 69/85, de autoria do Sr. Senador José Igná
clo Ferreira e outroS Srs. Senadores, solicitando que 
em 9 de maiO- do corrente ano seja realizada Sessão 
Especial p3:ra comemorar os 40 anoS da Vitória das 
forças ã.Ii.adas sobre o totalitarismo nazi-fascista. 

- N'il 70/75, de àuioria -do- Sr. Senador Itamar 
Franco, solicitando informações ao Poder Executi
vo, refer~nte _a?_ Proje~o de Lei nv 101/84. Deferido. 

1.3-.QRDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 6/81 (n"' -237/79, 
n:a Casa de origem), que fixa em oito horas ajorllada 
de trabalho dos vigias. Votação adiada por .falta de 
quorum. 

- Requerimento n"' 15/85, solicitando a consti
tuição de COiniss.ão Parlamentar de Inquérito desti
nada-a investigar os fatos que colocaram em risco o 
controle acio_nârio, pelã União, da Companhia Vale 
do Rio Doce. Apreciação adiada por falta de· quorum, 
para votação do Requerim.ento n"' 37/85. 

- Requerimento n' 57/85, requerendo urgênc~a 
para o Oficio_Sf2, de 1985, do Goverriador do Esta
do do Rio Grande do Norte, solicitando autorização 
do Senado Federal para realizar operação de crédito 
externo no valor de cinq~enta milhões de dólares. 
VOtãção adiada por falta de quorum. 

- Requernnento n_9 58/85, solicitando urgência" 
para o Ofício S/8, de 1985, através do qual o Prefeito 
municipal de Anãpolis __ (GO) solicitã autQrização do 
SenadQ para que aqUela prefeitura possa realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto. de Lei do Senado n' 26/79, que acres
centa parâgrafos ao art. 517 da Consolidação das 
Leis d_o Trabalho. V ~tação adiada por falta de quo- . 
rum. 

-Projeto de Lei do Senado n_9 2/80, que dispõe 
sobre· a escola e a nomeação dos dirigentes das Fun
dações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta 
de quorum. 

-PrOjeto de Lei do Senado n"' 340f80, que acres
centa parágrafo único ao art. 313 da Consc;>lidação 
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada de trabalho reduzido, com 
remuneração proporcional. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n_Q 18/80, que dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico. (Apre
cia~ão preliminar da Constitucionalidade). Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do_ $enado n"' 320/80, que revoga 
a lei n"' 6:815, de 19 de agosto de 1980', que define a 
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração e dã outras provi
dências._ Volaçio adiada por falta de quorum. 

1.3.1 -Comunicação da Presidência 

Adiamento da votação do Requerimento n"' 
69/85, lido no Expediente. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS. SANTOS 

DiretO.r-Geral do Senado Federal 

NiSIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 

Di-retor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo , 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR OCTÃVIO CARDOSO- Anâlise 
sobre proposta do Governo Federal para o Sulbrasi
leiro e Habitasul. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Proposta 
de campanha de âmbito nacional sobre a paternidade 
responsável. 

SENADOR JUTA!fY MAGALHÃES- Reali
zação de eleiçõê:s municipais n·o corrente ano. 

SENADOR LENOIR VARGAS - Reivindi
cações do Sindicato dos Engenheiros no Estado de 
Santa Catarina. 

SENADOR ODAOJI. SOARES...,- IV Congresso 
Nacional do Sindicato dos Estivadores do Estado de 
Rondônia, ocorrido em Brasília. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRA.FJCO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fede1:al 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

CrS 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da Próxima 
sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA ·DA 39• SESS.:Í.O, EM 11 riE ABRIL 
DE 1985 

2.1- ABERTURA 

2.2-0RDEM DO DIA 

- Requerimento n"~ 64, de 1985, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
i~titUiado "Preserva_r a ConstitUiÇão", publicado·no · 
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 9 de abril de 
1985. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto.de Lei do Senado ii"~207j83, de autoria 
do Senador NelsoJJ Carneiro, que institui :i Semana 
do Jovem e dâ outras providências. Aprovado. À Co
missão de Redação. 

2.3.1 - DesignaÇão da Ordem do Dia da próxima 
'5essão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM S~
SÃO ANTERIOR 

Do. Sr .• Ni.val.do Machado, proferido na sessão-de 
9-4-85 

4- RETIFICAÇÃO 

Ata da 22' Sessão, realizada em 25-3-85. 

5- MESA DIRETORA 

6·- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

Ata da 38'- Sessão, em 11 de abril de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéas Faria e Martins. Filho. 

ÀS /4 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Márip Maia-....:..:: Fãbio Lucena
Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hemes -
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Alberto Silva -
Helvfdio Nunes- José Lir~:s- Virgílio Távora- MOa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto ·Lucena -
Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Nívãldo Ma
chado- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Pas
sos Pôrto -.Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior.
José lgnãcio Ferreira- Nelson Carneiro --Roberto 
Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfre
do Campos - Benedito Ferreira - Henrique Santillo 
-Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller 
-José Fragelli- Roberto Wypych --Álvaro Dias-
Enéas Faria.- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A lista de pre~ 
S:Cnça ãcusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS nOSsOs trabalhos. 
O Sr. 1 9~Secretãrio irá proceder à leitura do Expedien

te. 
E lido o seguinte . 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO CHEFE DO 
GABINETE CIVIL DA 

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 

N9 245/85, de 10 do corrente, encaminhando infor
mações prestadas pelo Ministério das Minas e Energia 
em atendimento ao Requerimento n~ 271, de 1984, de 

autoria do Senador Itamar FrancQ, formulado com a fi
nalidade de obter esclarecimentos junto- à Petróleo Bra
sileiro S/ A - PETROBRÃS, referentes às greves ocor
ridas em PauÜnea, Mataripe e às sindicâncias do desas~ 
tre ocorrido em Vila Socó, em São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE {Enêas Faria)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mc:sa, projetO de lei cuja _leitura será feita pelo 
Sr. 1 9-Secretârio. 

e lido.~ ~eguinte 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 54, DE 1985 

Estabelece valores. para as bolsas de estudos dls~ 
tribuídas pelo Programa Especial de Bolsas de Es~ 
tudos {PEBE). 
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O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O Consdho AdminjstrativO do Pro8rama 
Especial de Bolsas de Estudo_(PEBE) fixará, anUalmen
te, os va.Iores das bolsas distribuídas a trabalhadores sin
dicaJizados e _seus dePendentes. 

Art. 2'1 As bolsas de estudos ter.ão o mesmo valor' fi
xado' para as anuidades d~ rede particular de ensino, nas 
vãrias regiões do País. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor n~ daia de sua 
publicação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições en contrário. 

Justificaçio 

O ServiçO EsPecial de BOisa:s de EStudo (PEBE) tem 
por finalidade pr'!piciar ensino a trabalhadores sliidiCa-:. 
lizados, empregados de entidades .sindicais, de todos os 
graus ·e categorias, seus filhos e dependentes nas quatro 
últimas séries dO 1~? grau e em-tOdas as séries-do 29 grau, 
bem como no ensino superior em carreiras prioritâdas, 
seja através de bolsas ou sob modalidade outra de apoio 
fina~ceiro ~ul~ado mais ,conv~niente. 

Às bolsas de estudos constituem auxflio ao custeio das 
despesas essenciais à educação, aos gastos de aliinen
tação, material, vestuário, tran~porte, assistência medi
ca c odontológica. 

No entanto, atualmente, o conselho administrativo, 
que é órgão mâ.ximo na orgariização do PEBE, decide 
sobre o montant'e da bolsa a ser concedida a cada candi
dato tendo em vista as .suas necessidades e os critérios 
são, geralmente, muito subjetivos, não raro inadequa
dos~ injustps. 

Tal a razão pela qual propomos que as boisas pas~e~ 
, a ter por base o mesmo valor fixado para as anuidades 
da rede particular de ensino, mâxime tendÔ em vista que 
quem· ?xa os valores dessas anu~~!~es é o própri<?· d:o
verno. 

Salà das Sessões, 11 de abril de 1985.- Nelson Car
aeiro. 

(Ás Comissões ·de Constituiçãa e Justiça e de Edu
cação e Cul~ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)"- O projeto que 
acaba de ser lido serâ publicado e remetido às comissões 
competentes. 

Sobsre a mesa, requeriinento que serâ lido pelo Sr. 1'
Secretãriõ. 

t_ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 67, DE 1985 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei
ro a transcrição, nos Anais do Senado, -do texto tio telex 
anexo, dirigiâo pelo jornalista Hêlio Fernandes ao Pre~ 
sidente da ABI, Dr. Barbosa Lima Sobrinho. 

.Saladas Sessões, 11 de abril de 1985.-FábioLucena, 

O SR. PRSlDENrE (Enéas Faria}- O requerimen
to que vem de ser lido serâ publicado e remetido ao exa
me da ·comissão Díretófa. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelO Sr. 
!"-Secretário. 

São liQ.as as seguintes 

10 de abril de 1985,, 
Senhor Presidente: _ _ _ _ 
Nos· termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 

a honra de. comunicar a Vossa Exc~lência, para os devi
dos fins, que esta Liderança deliberou propoi- â substi-
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tuição nas seguintes Co.missoes Permanentes do Senado 
F«dcral: 

-- COmissão de Municípios, o nobre senhor Senador 
Amaral Furlan passa a ocupar, como Titular, em sub"sti~ 
tuição ao nobre senhor Senador Lomanto JJ1nior; 

- Comissão de Saúde, o nobre Senhor Senador 
Amaral Furlan passa a ocupar, como Titular, em substi
tuTçilO- ào -nobre SenhOr ·senadOr Lomanto Jriniàr. 

Aproveito a oportunidade parâ. renovar a Vossa Exce
lência, protestos de elevada estima e distit).ta conside
ração. - Murilo Badaró .Lfder do PDS. 
!O de abiifde !985 

SenhQr Presidente: 
----Nos termos do artigo 86 do Reg~mento Interno, tenho 

a honra de comuniçar a Voss~ Excelência, para os devi
dos fins, que esta Liderança deliberou propor a substi
tuição nas seguintes Comissões P.er~anentes do Senado 
Federal: -

-Comissão- de Relações Exteriores,_ o no-bre senhor 
Se'!ador Carlos Lyra passa a ocupru:: a Suplência, em 
substituição ao nobre senhor Senaaor Nivaldo Macha
do; 

- ComiSSão de Agricultura, o nobre senhor Senador 
Nlvaldo Mach"ado p8ssa i ocupa! a Suplência, em subs~ 
titui~o ao nobre senhor Senador Carlos Lyra. 

A :Proveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Carlos Chiarelli Líder do PFL. 

O SR. I'RFSIDENTE (Enéas faria)- Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao riobre· Senador Fãbio Lucena. 

" O SR. FABIO LUCENA (PMIJB - AM.Proniuicia 
o.s~guinte discurso. Sem tevisão do orador.)- Sr. Presi
d~te,_ Srs._J3enadÕres; encaminhei à Mesa requerimento 
p-eaindo transcrição nos Anais-do Senado de texto de te
lex encaminhado· pelo Jornalista Hélio Fernandes, da 
Tribuna da Imprensa, ao Dr. Barbosa Lima Sobrinho, 
Presidente da Associação Brasileir:a de Imprensa._ 

b Gave~3dor ~o lHo 4e J aiiCifo, ~F· Presid,ente, C~ige 
a~-demissão-do jorÕalista Sebastião Nery da Tribuna da 

_Imprensa. Por isso cortou a publicidade do- Estado do 
Rio 'de Janeiro ao Jornalde Hélio Fernandes. 

Diz o jornalista: 

... Dr. _Barbosa, esta é umª comunicação simples, 
não ê um pedido, uma solicitação de interferência, 
nada, nada! ~apenas uma constatação melancólica 
e deplorãvel,'se é que faltava esta constatação, ares
peito do Gpvernador que foi eleito por um terço do 
Estado do Rio, o Sr. Leonel Brii:ola. Desde que to
mou posse, atê janeiro de 1985, toda a publicidade 
que sáia iio Jornal do Brasil e no Globo saia tambêm 

-- -na!ribuna da Imprensa, na Última Hora, no O Dia,' 
no Jornal do Commércio etc. O Governador me de- . 
clarou num dia de entusiasmo: se tiver,que haver 
discriminã.ção será a favor da Tn1JUDa e não contra 
ela. Não houve favorecimento, mas nenhuma discri
minação. Tendo o Governador Brizola brigado com 
o jornalista Sebastião Nery, começaram os atritos 
com o jornal. Coinecei, então, a fazer críticas tlun
bém ao Governador. E ele, como todo falso demo-

~ êrata;'â Priméii:-â··coiSâ c}rie rez·ioi maltd.ir cortar a 
publicidade da Tribuna. Ora, se durante 22 meses a 
Tribuna era um bom veículo parâ o Governo, por 
que, subitamente, deixou de ser esse bom veiculO e 
passou a ser dispensável? Simplesmente porque o 
caudilho, ditador e arbitrário como regimes milita
r~s. não pOde ad~i~ir cr(ticaS de quell_l-quer que seja, 
ele é intocável e intocado, jamais erra .. E. como· não 

Seita-feira 12 0607 

_ -~rr~. é incapaz de admitir um debate, uma discus .. 
são, uma crítica por ~erior que Seja.-

Sr. Presidente, deixo o texto como lido e peço a V. Exf 
que, Por ocasião da discussão .e votação, solicite ao Sr. 
Secretário que proceda a sua leitura, pois por premência 
de tçmpo um oUtro assunto me traz à Tribuna." 

Srs. Senadores. em_ nome cio Am~qnas, transmito da 
Tribuna do Senado Federal a irrestríta e incondicional 
solidariedade do povo amazonense ao bravo povo do 
Rio Grande do Sul. Soli~ariedade amazónica, fraternal e 
brasileira, aos revolucionários de Farroupilhas, 'que sedi- · 
mentaram o ideal republicano cinqUenta anos antes da 
Pro-çlamação da República em nosso Pars. 

Saúdo os nossos irmãos gaúchos. os pioneiros peõés 
da ocupação do Rio" Gi-anâe do Sul, de onde se irradia
ram para a Pãtriã inteira os mais nobres ex:Cmplos de co
ragem, de civismo e de patriotismo. Saúdo-os e com eles 
me solidarizo em nome do Amazonas, neste momento 
dramático em que sofrem pressões, as mais descabidas. 
as mais soezes, contra as legitimas relnvidicações do seu 
povo heróicO, sofrido, batalhador e, sobretudo, vence-
dor. · 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao caso dos conglomeradoS 
do Sulbrasilei~ e -do Banco Habitasul, para recordar 
que o Banco da Província do Rio Grande do Sul, funda
do em 1858, dois anos depois do Amazonas ter sido se
parado por decreto do Imperador D. Pedro II, da 
província do Pará, na época em que o Parariá ainda inte
grava a capitania de São Paulo, para recordar que a 
força ~criacional, que o empreendimento empresarial 

-&ã6cho, representado historicamente pelo Banco- da sua 
provfnci~ tem- esta tradiçãO de combate, tradição de ser
viço à Patria, hoje, e a partir de hoje, colocados em julga
mento perante o Congresso Nacional. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, é preciso distinguir 
~~m as situações, o caso em foco, o caso do Banco 
Sulbrasileiro. Não ê problema particular do Rio Grande 
do Sul, é um problema que transcende para o N ardeste e 
que atinge o extremO norte do meu Estado, porque é 
uma questão- que envolve a capacidade empresarial do 
povo b!asileiro. Desejo rechaçar, e o faço com respeito, 
mas com veemência, a campanha de instilação de· desar
inonia naCiOnal, que vem sendo PrOmovida pelo jornal O 
Estado de S. Paulo que, sistematicamente, vem tentando 
lançar os nordestinos contra os gaúchos, na, tentativa e 
no objetivo de dissemirr:ar talvez a discórdia dentro da 
Nação brasileira, dando a entender à opinião pública 
brasileira que o cas_o do Sulbrasileiro, em não sendo ro
solvido, estaria colocando o Rio Grande do Sul como ,o 
fiel da balança do .funcionam!!nto da Federação brasilei-

'ra. 
Rechaço, com r~eito, mas com veemência, o edito

rial ontem Publicado pelo grande jornal paulista, em que 
faz referência à Guerra dos Farrapos, que durou 10 a~ 
nos, mas que não teve o _obj~tivo de seccionar interna
mente a nossa Pátria. Pelo contrário, a história o de
monstrou que a Guerra dos F.arrapos, como exemplo de 
integração nacional,. como exemplo de civismo e sobre
tudo, como alicerces sedimentados do regime republica
no, permanecerá, ao longo dos séculos, no corad~ e na 
consciência de todos os brasileiros. Gostaria de apelar 
aos diretores do jo:rnal O_ Estado de S. Paulo, à família do 

_Dr. Júliç d~ __ Mesquita Neto, __ quehá mais de 100 anos di-
rige aquç:le tradicional jOrnal paulista, a flm de que use 
sua for-Ça, use o seu poder junto à opinião pública nacio
nal para unir os brasileiros. E não, Sr. Presidente, comO 
está acontecendo presentemente, para lançar irmãos do 
Norde_s_te _sofrido contra sofridos irmãos do Sul. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex~ um aparte? 

Ó_SR~- FABIO LUCENA ~,-Óuço V. E~~. nobre Sena-
dor OCtávio Cardoso. -
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O Sr. Octávio Cardoso- Ne;bre Senador Fábio Luce- _ 
na, devo. em nome do meu estado, agradecer a corajosa 
manifestação de V. Ex•, tanto mais valiosa quanto insús
peita pela circunstância de ser V. J;:x• ur.n_itustre repre-. 
sentante do Estado do Am~onas e não do Rio _Gral'!de 
do Sul, que tanto honraria se fosse representante gaúcho. 
V. Ex~ enfoca muito bem neste episódio do Sulbrasileiro 
e do Habitasul. Não há que estabelecer o antagonismo __ 
entre o Sul rico, como se diz, e ci Nordeste sofrido, que 
merece a solidariedade de todos os rio_-grandenses. O que 
acontece é que o Estado do R.fQ Grand~_ do SUl viu_-se en-
volvido numa crise imensa de ordem social e econômica, 
pela derrocada de dois de seus estabelecime~tos de crédi
to, e especialmente de um deles, Pela amplidão de sua 
rede de assistência, a sua ·reôe .bancãria. Então, não se 
cogita, efetivamente, de_ tirar recursos de nordestinQs_ so
fridos da seca ou assolados pelas cheias, para socorrer a_ 
economia de um Estado rico; não ê disso qu~ se trata, _e 
.v. Ex' tem toda a razão. Trata-~e de um co~glomerado 
que foi levado à ruína por circunstânciaS que ainda estão 
sendo investigadas, quer no âmbito .. desta Casa, onde 
funciona uma CPI, quer no âmbito do Executivo, onde 
instalou-se um inquérito.administrativo. Mas o fatO_ é_ 
que a cessação das atividades desses_dois bancos_cau.sa-~ 
ram um impacto enorme na economia d_o Estado elo Rio 
Grande do Sul e uma apreensão que põe em riscO o prO
prio sistema bancãiiõ hacionat Enganam-se aqueles que 
dizem que 900 bilhões de cruzeiros é mU~to 9in(1eiro para_ 
recuperar dois bancos, pois custarã muito mais liquidar 
esses dois bancos e assiStir ã outros para que não TriCor- _ 
ram no mesmo processo de intervenção ou de liquidação 
extrajudicial. Trat?:-Se mais - e V, Ex• sabe e tem _pro
clamado_- trata-se de uma aplicação de dinheiro com 
retorno a curto prazo, que visa reativar dua_s redes ban
cáriaS-; gar-antir empregos e sustentar a economia P~_um 
Estado. Portanto, não são recursos a fundo perdido, não 
~ão recur:SOS que se tira de alguma região sofrida para 
dar-se a uma região mais privilegiada. Mas, acima de tu
do, louvo a coragem de V. Ex• e, sobretudo, a solidarie
dade que distingue o seu carâter, compreendendo muito 
bem e tendo a 'coragem de proclamar os interesses çle
uma região e a censUrar interesses que, talvez, não pos
sam ser confessados. Muito obrigado a V. Ex• -

O SR. FÁBIO LUCENA- Sou eu quem agradeço, 
nobre Senador, i-ecordando a V. Ex• que, ·no caso, a co~ 
ragern eu a entendo na sábia lição -de Hans Kelsen, na 
sua teoria pura do DirC'ito; no caso, a coragein-não é ape
nas um dever moral, é uma obrigação jurídica. 

Também não aceito, Srs. Senãdores, o argumento do 
Sr. Ministro da Fazenda, que me parece falso, falacioso, 

. quando S. Ex• afirma que ê conveniente reCordar o no
tório -repúdio da sociedade, pela aplicação de recursos 
governamentais n~ recuperação-de instituiÇões financei-
ras mal administradas. E enfãtiza ó Sr. MinistrO- qUCC -i- -
guàlmente notória a condenação da sociedade, a ínte-r:
venção do Estado na economia .privada para assumir a 
administração· ele empreendimentos ·comerCiais. 

Em absoluto, Sr. Presidente, não há como confundir 
um empreendimento corno o Sulbrasileiro, um caso com 
deploráveis esCândalos económico-financeiros que eStãO 
sob a atual alçada e investigação do MinistériO Público 
Federal. Não se pode confundir o caso, por exemplo, da 
COrciaBrastel, para mencionar-apena-~ Um,· como o-casó 
Sulbrasileiro. Não se Pode admitir que o Coronel Hélio 
Prates da Silveira, ex-diretor do conglomerado gaúcho, 
que em outubro do ano a passado particiPoU de uma con
ferência do Bancd Mundial, em companhia do ex
Ministro Emani Galvêas; não tenha tido a· sua prisão 
pr~ventiva solicitada pelo Sr. Mnistro FranCiSCo Dor
nelles, como não-se·pode admitir, Sr. Presidente, que não 
estejam sendo apurada, pelas leis penais em vigor no 
Pais, a responsabilidade de ex-ministros e de todos -os 
responsáveis pelo malogro dos conglomerados-- do 

Sulbrasileiro e do Bailco Habnasul. Não se pode estabe
lecer esta conclusão sob pena de se confundir oS aiOs ir
responsãveis do Governo passad_o com a responsabilida
de que o atu.al Govérno pretende i_mpor a todas as suas i
niciativa.sL 

Nesse sent.ido, ê preciso dissociar bem a questão p-~r
que, por entre suas arest~~. o que s~ quer_ salvar ê a capa
cidade empresarial do povo gaúcho, cÕÕto- exemPlo ao 
potencial empresarial de todQo País, sobretudo do Esta
do _de São Paulo, o mais poderoso economicamente ~s
tado da Federação brasileira, que hoje detém 50% do 
Produto Interno BrutÕ-do nosso País_: ÊSta capacidade 
empresarial não pode ser confundida Com a irrespollsa
bilidade de administradores relapsos, que tive-ram a 
protegê-los e a acobertá-los o manto da impunidade que 
caract,erizou o GOverno_ que doQJ.inou autoritaria-inen(e 
este País, aO-longo dos vinte e um ~mos. Não, Sr. Presi
dente. Basta p argumento _de que o Banco Central é ava
lista de um empréstimo externo de 200 milhões de dóla
res, contraído pelo Banco Sulbrasileiro, para demonstrar 
que o Governo ant~rior foi "conivente nesta situação. de 
catástro.fe - catástrofe e cataclismo que não atinge ape
nas um setOr empresarial, mas que ameaça com suas gra
ves col;lst;qg~nci-ª'~ o_s ,setore~ sociais._ repre~e!ltados em 
todÕ o ~itis.1_ onde o B~~co S~lbr~~l~irÓ P.oSsui su~ii a
gêi:tcias, ·por milhares de bancáriOs, "de funcionários qti~ 
nada têm que ver com a irresponsabilidade dos dirigen
tes -daqueles dois conglomerados. 

Se os conglomerados forem_ levados à liquidez como 
manda a lei, ê preêts<rõbservar, como hoje fez o eminen
te Deputado Victor Faccioni, do PDS: gaúcho, no pro~ 
grama -"Bom Dia Brasil" da TV Globo, ê preciso-obser
var que não existe solução de mercado para o Banco 
Sulbrasileiro, enquanto solução de mercado existe para o 

·-- Banco Habitasul. O que se pretende com o Sulbrasileiro 
ê permitir que, antes dã liquidação eXtrajutlicial prevista 
e-m lei, seja o banco agarrado pelos tentãculos de estabe-
lecimentos bancários muJtinacioniis, un}a -vez que nem 
mesmo os poderosos baricos paulistas-, à rren.te o BRA
DESCO e o Ba,nco Itaú, se dispuseram em apresentar so~ 
lução de ínercado para a compra das ações do Banco 
Sulbrasileiro. 

E não se trat_a âe tapar buraco", como se alega irres
po~savelmente, não se trata de tapar o buraco de uma 
empresa gaúcha à custa da desgraça de nordestinos ou de 
ríOrtistas deste País.· 

Não, Sr. Presi'dente! Pior, rião direi pior, o grande cri
me contra o Nordeste começou com a irresponsabílidade 
da Rodovia .T~ansamazônica, quando o ditador deste 
País, General G arrastazu Médici, re,tjróu criminosa:m:en.:.: 
te 30% dos incentivos fiscais da SUDENE para atirar ao 
lamaçal da Amazôriia, enterrando dinheiro n_a terra a
mazônicã., construindo Uma estrada que hoje não_ serve 
nem sequer para çaminho de tamanduãs na minha re
gião. 

Aí começou o garande crime contra o N ardeste, que 
prossegue até hoje, enquanto os Senadores do N ardeste, 
em númerO de 27 na Câmara Alta do Pais, não exigirem 
d.o Poder Central da República o poder de decidirem a 
respeito dos destin_o.s da Região Nordestina. 

Não se trata de tapar buraco, Sr. Presidente, porque a· 
lei, em boa oportunidade encaminhada pelo Presidente 
José Sarney ao Congresso Nacional, é muito clara em 
seu a:rt. 8"~" ao preceit~ar: · 

Art._ 8"~" _Q_Poder Executivo promoverã, no pra
zo mâxirno de doze meses a contar da data do levan
tamento da intervenção, a_yenda, mediante oferta 

" pública, de ações que assegurem o controle das so
-ciedades de que trata o artigo 1"'. 

Cai por fora,-por -Conseguinte, a· falácia da estatização. 
O GQverilO Federal não estâ_prete~dendo, em absoluto, 
estatizar o Banco SulbiaSileiro e o outro conglomerado. 
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Se estivesse, não haveria esta prescrição do parãgrafo 2"', 
do art. 81',_ q~c_leio: 

§ ~9 As ações referidas neste artigo não pode
rão ser adquiridas por pessoas jurídicas de direito"
públicO ou ·sociedades -Sõb seu ContrOle, nem por 
pessoas naturais ou jurfdicas, residentes ou domici
liadas no Exterior, ou sociedades sob seu controle. 

Observem, Srs. Senadores, que_ no prazo de 12 meses o 
GÔ.vern.o Federal Promoverá a venda, mediante oferta 
pública, _das ações _dos conglomerados gaúchos e, decor
rido esse Prazo, o próprio projeto pribe que pessoas jurí
dicas de direito público, isto ê, que bancos estatais, isto 
é, _q~e o Banco do Brasil e o B_an_co Central possam, Sr. 
Presidente, adquirir em carâter definitivo as ações dos 
cqD.gtoffiCriidos gaúchos. Não é estatizaçã·o. não é tapa
mento de buraco. Pelo contrário, porque Só o" avai que o 
Banco Ceil.tral contraiu para garantir o· emPréstimo ex
ternO -do Sulbrasileiro no ex.terior, de du_:z:ento_s milhões 
de dólares, representa, pela atual taxa do dólar em vigor, 
a astroriõinica imPOrtância de um trilhão e trezentos_ bi
lhões de cruzeiros, simplesmente quatrocentos bilhões a 
mais do' que prevê o investiniento e não OJãparilento -de 
buraco- estabekcião -pelo ptojeto de lei que o Governo 
Feâe"ral, àgOfa, Iii.Ull-estado de dirêito e não dentro das 
trevas do autoritarismo, submete à lúcida apreciaÇão -do 
CongressO Nacional e não ao Conselho Monetário Na
cional, que se reunia em cloacas, -que se reUnia não se 
sabe mais em que cisternas. O que Se sabe, Sr. Presidente, 
é que a sociedade- brasileira era informada dessas reu
niões aj:lós suas decisões terem todas sido tomadas. 

Não, S;rs. Senadores, é o Congresso Nacional o juiz 
desta questão que diz íntimo respeito a nossa nacionali
dade, e capaz de repelir esta campanha perniciosa, sub
reptiCJa, rifãligna e malSã, de pretender instilar diviSionis
rnos p~r entte o povo brasileiro. O que o Congresso Na
cioflal-....:... -0 Senado e CâmaZ.a deve fazer, e creio, tenho 
certeZa,-Q tàrá, e-analisar a questão sob o ponto de vista, 
em primeiro .lugar, da lei; em segundo lug&r, da capaci
dade empresarial de um povo, que está em jogo e, em ter
ceiro lugar, das graves repercussões sociaiS que esta 
questão poderâ trazer para todos os segmentos da socie-
dade brasileira. . · 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre 
Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral- Meu caro Senador, a brilhante 
exposição de V. Ex~o, feita até com a veemência que ca
racteriza sempre os pronunciamentos de V, Ex', me leva 
a crer que V. E~• tenta justificar a proposta do Governo 
a respeito do. Sulbrasileiro. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Certo. 

O Sr~ Milton Cabral- Na realidade, o Governo está 
fazendo uma proposta ao Congresso Nacional. E quanto 
a isto não'hã a menor dúvida. O Ministro da Fazenda e o 

-Presidente da República enfatizam este detalhe: trata-se 
de uma proposta e não, digamos, de uma questão fecha
da, para permitir- que o Congresso examine a matéria 
com a mais ,absoluta isenção. Mas, a despeito da brilhan
te defesa de V. Ex', nobre Senador, eu tenho sérias dúvi· 
das com relação à medida proposta, Porquanto, na pró
pria legislação atual o Governo dispõe de remêdiQs para 
dar solução a ess.e problema. Na rea:lidade, a grandes 
que_s~ão em torno do Sulbrasileiro é a questão social: o 
que faief com Vinte ·é taõ:tos inil empregoS? Mas, o Go· 
-Verno, com os instrumentos da legislação atual poderia, 
perfeitamerite;-mobilí?~ffO-BancO do Brasil, a Caixa Eco· 
nômica Federal, o Banco do Estado do Rio Grande do 
Sut;-ã-rede pfivailã naCional, para ·que estas instituições 
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assumissem as agências desse conglomerado, com a obri
gatoriedàde de tambêm ficar com o-pessoal. Eu não_ vejo 
problema grave, 'dificíl, inexeqUível, com relação ao a
proveitamento do pessoal. O que eu acho grave, e ral
mente grave, e se lançar mão de verb~s ~e contingência, 
destinadas a calamidades públicãs, -a calamidades que a
contecem de norte a sul do País, e com freqUência. E não 
é o caso. _O problema do_ Sulbrasileiro nã~ ê de calaf!!ida- _ 
de, não ê seca; neni inundação. ~ Um problem_a _ ~e~a
mente econômico, que no final das contas, hâ um inte
resse enorme, sobretudo dos investidores, dos aplicado
res de dinheiros nesse banco que desej~m ver su4_s econo
mias ressarcidas, porque, lamentavelmente, eles a confia
ram a um banco mal administrado. Mas, para não me.es
tender no aparte, repito ao brilhante pronunciament_o de 
V. Ex•, eu quero apenas me manifestar que continuo 
com sérias d{ividas com relação à justeza dessa propo-
sição. - - -- -

(O SR. PRESIDENTE faz soar a campainha.) 

O SR. FÁBIO LUCENA- As dúvidas de V. Ex• po
dem proceder, nobre Senador. vo·u concluir, Sr. Presi
dente, jâ que V. Ex• acioóa a campainha, advertindo-me 
que o meu- tempo estã esgotado. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex• um aparte, 
antes de concluir o seu pronunciamento? 

O SR. FÁBIO LUCENA - O meu tempo estã esgota
do nobre Senador ... 

O Sr. Alexandre Costa - O Presidente não vai se ne
gar. e apenas para fazer um reparo .. 

O SR. FÁBIO LUCENA - As dúvidas de V. Ex•, 
nobre Senador Milton Cabral, podem ser procedentes. 
Não discuto as razões da procedência, mas a proposta 
para que o Banco do Brasil ou a Caixa Económica ab
sorva os desempregados do Sulbrasileiro, que são a re
sultante do conjunto de forças desse sistema e não as 
componentes do sistema bancário do Rio Grande do 
Sul, esta proposta, com todo o respeito a V. Ex•, equiva
le a que se proponha que se mudem, que tirem do Nor
deste todos os nordestinos, a fim de resolver os dramáti
cos problemas da Região N ardeste: Proposta, evidente
mente, que pão me traz nenhuma dúvida, proposta que 
eu condeno com toda a veemência possível. 

MaS, Sr. Presidente, para cumprir o Regimento Inter
no, V. Ex• sabe que sou um dos mais fiêis cumpridores 
do Regimento, peço-lhe apenas Permissão para ouvir os 
apartes dos eminentes Senadores Alexandre Costa e 
Moacyr Duarte. 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Si::nador Fâbio Luce
na, é uma alegria muito grande aparteár V. Éx~ V. Ex• 
sabe que eu gosto de vê-lo falar, na sua veemência. Mas 
o meu aparte é somente para fazer um reparo. V. Ex'-fa
lou na Transamazônica e disse que ela não existe para os 
nordesti'nos, houve um crime CõntrãOs Oorâ6Stinos. Aí 
estâ o grande equívoco. Poder ~er sido um crime contra o 
Norte de V, Ex~, mas contra os nordestinos, nunca. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nio, V. Ex• completou. 

O Sr •. Aiexandre Costa- Mas c-ontra os nordestinos 
nunca ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Tambêm. 

O Sr. Alexaiidre Costa- .:. porque a Transamazônica 
existe em todo o .Nordeste._ Ela nasce'na Par~íba ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Quero apenas dizer-lhe 
que o Nordeste não é a Amazônia. ESiõu- f3Iándo em 

-. . . 
Transamaz_õn~ca evidfmtemente,_na. ro.d.'?via .construída 
sob-;, a ·Região. Ama~Ónica; e ~ão sobre _o Nofdeste ... 
Col-tstruida com o dinheiro do Nordeste. __ 

Q Sr!... -1:Ie:xandre CQsta ~ Nã_o_ é com o dinheiro do 
Nordeste, nobre Senador. O dinheiro é _dps _incentivos 
fiscais, que, aliãS, nª-Õ S-ão nluito bem fiscalizadOs no 
NoTdeste, sabe muito bem V. Ex• Foi retinido legaiffien
te_por.Jei, e rn_uit~ bem retirado. Se houve erros, foi o de 
haver entrado com a Transamazónica lá na Amazônia de 

-y. Ex•, mas no N ardeste brasileir-o é uma obra realizada 
que presta um dos melhores serviços ao Nordeste. Nasce 

_ na Paraíba, atravessa o Pernambuco, o Ceará de Virgflio 
Távora... - - --

O SR. FÃin{)"i.UCENA- Permita-me, nobre Sena
dOf;-ess3. é a Rodovia Transnordestina, e eu estou falan-
do ná Transamazô.nica. A divergência é esta. -

O Sr. Alexandre Costa- Mas a Transamazônica não 
é a -Transnordesfina. Ela nasce em Cabedelo, a estaca 
Zero é em Cabedelo, vai a Pernambuco, de lá vai ao Cea
rá de Virgílio, do- Ceará vai ao Piáuí de Helvidio, e que, 
pqr sinal, dá a honr:l de ter o entroncamento nã terra na
táf do senador Helvídio Nunes, que é Picos, de lá vai a 
Oeiras, indo até floriano do Senador João Lobo, atra
vessa o ParnaÍba e vai a BarãO do Grajaó, jã no meu Es-

. ta do do Maranhão, e, de lã, até à boca, qUando entra 
para o Norte, que ê cidade de Porto Frarico, no Estado · 
do Maranhão. Muito obrigado, _nobre Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V. 
- Ex• ... 

Q&. Moacyr Duarte - V. Ex• permite um aparte? 

O Sr. João Lobo- Petmite V. Ex' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Senador 
Fabfo Lucena, o tempo de V. Ex• estâ esgotad-o hã_ oito 
minutos. Esse é um assunto palpitante, dois· ou três emi
nentes Senadores desejam aparter V. Ex•, poré:m, como 
a questão continuaiâ ·~inda em debate, peço a V. Ex' que 
conclua. 

O SR. F ÃBIO LÜCENA - Srs. Senadores, tenho que 
cumprir o Regimento e, sobretudo, a advertência do Sr. 
Presidente. 

_Concluo, Sr. Presidente, enfatizando que todos são i
guais perante a lei e que o .problema do Sulbrasileiro 
dev-e ser r~olvidos em função dos interesses do povo 
brasileiro. 

Era o que tinha que dizer. (Muito benl!.Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FÁBIO 
LUcENA EM SEU DISCURSO: 

SebaSÚão -l\tery 
. Anexo 3 Gab. 279 

Câmiira 'dos Dej;i.itãdQS-~ Brasília(DF 
TLX 061 1!64 1385 1657 

llm9 S~nhor Doutor 
Barbosa Lima Sobrinho 
PrCsidente da ABI, 

Saudações, 

Rio, 8 de abril de 1985. 

Doutor. Barbosa; esta é uma comunicação simpleS, 
não é uni pedido, uma solicitação de interferência;- nada, 
J?~da. __ e aP:~nas ll_ma co11~tatacão melancólica e deplorá-

. vel (se é qUe faltav;-esS;: constatação) a respeito do go
v_ernador que foi eleito por u~ terço do Estado do Rio, o 
Senhor Leonel Brizola. Desde que tomou posse até janei
rode 1985, toda a publicidade que saía· no Jornal doBra
sil e no O Globo saía também na Tribuna, na Última H o· 
ra, em O Dia, Jornal do Comércio, etc. O Governador 
me declarou num dia de entusiasmo: .. Se tiver de haver 
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discrminaçào será a favor da Tribuna e não contra e~ 
Ia", não h~uve favorecimento. Mas nenhuma descri~i
nação. 

Tendo o <J:overnad9r.Bri~ola brigado com o jornalista 
Deputaçio Sebastião Nezy, começaram os atritos com o 
jornal. C9mecei então a fazer críticas também ao Gover
nador, e ele, como todos falso_democrata, a primeira coi
sa que fez foi ma:ndar cortar a publicidade da Trib110a. 
Ora, se durante 22 meses a Tribuna era um bom veículo 
para o govefno, porque subitamente deixou de ser esse 
bom veículo. P~ssou ~ s;r dispensável? Simplesmente 

-porque o caudilho, ditador e arbitrário como os regimes 
militares, não pode ~dmitir críticas de quem quer que se
ja, ele é intocável e inÍ.ocado,jamais erra. E como não er
ra, é incapaz de admitir um debate, uma discussão uma 
crítica por iüenor "(Jlte seja. E a primeira coisa a fazer é 
g-olpear a empresa -que impdme o jornal. Dur<wte 20 
anos fomos discriminados pelos regimes militares que: 
prOibiam qUalquer Publicidãde na Tribuna. Lutamos 
pela democratização do País, nos arriscamos, temos as 
mais terriveis cicatrizes, ffili:S o País como um todo (e o 
País, serri ninguém em particular por maiores que fossem 
as contribuições indiviauais) conseguiu pelo menos a e
leição direta para governador. Só que no Rio de Janeiro 
elegemos um ditador que quer despedir jornalistas pelo 
simples fato de lhl! fazerem críticas, a ele, um Deus acima 
de todas as coisas e de _to_das as pessoas. 

·Minhas informações eram taxativas, a ordem para 
cortar a publicidade da Tribuna partira do próprio Go
vernador. 

_ O que e·fa mais do que 6bvio, pois no governo do Esta
do do Rio ninguém tem autonomia para cojsa alguma a 
não ser que.esteja de acordo com o pensamento(?) do 
própriO Leonel Brizola. Telef()rJei _então para 'o próprio 
Govefnácior para obter a confirmação na própria fonte. 
E tendo cle confirmado a ordem, temos então um dita· 
dor que joga com o dinheiro çlo contribuinte para satis
fãzer os seus caprichos, ambições e vaidades. Foi ele 
mesmo que deu ordem para suspender a publicidade da 
Tribuna, até que nos enquadrássemos ou despedíssemos 
o jornalista-Deputado Sebastião Nery, o que nem nOs 
passava pela calieça e_ agora muito mais. Andre Gide 
confirmou certa vez: .. Eu jamais pensei em ir a Sibéria. 
Mas se alguém disser que eu não posso ir a Sibéria, aí 
mesmo ê Que vou querer ir". ~ais o meu caso ê iclêntico. 
~u jamãis jxbnsei em demitir o· Deputado-Jornalista Se
bastião Nery, pois agora que eu sei que esse é o desejo do 
Governador Leonel Brizola, aí então é que o jornalist_a
J)eputado ir-â festejar os seus 100 anos de idade escreven
do na Tribuna. 

Hã mais e~ffiUito grave, Presidente, em várias reuniões' 
da executiva do PDT, na presença das mais variadas pes
soas ·e consignadO em Ata, o Governador Leonel Bri~o~ 
Ia, afirmou com entusiasmo: "0 jorn3.li$ta Hélio Fernan
des -é um dos maiores jornalistas do País. Ele já prestou 
tantos serviços ao País, que daqui para a frerite ele pode 
errar a vida toda, que não poderá ser responsabilizado, 
Pois- a- Sua -atuação nos últimos 20 anos ê realmente incrf

_y_e!:~ Isso foi ouvido, gravado, está na Ata e é repetido 
por muita gente do PDT. Mas bastou contrariar o caudi
lho, para sentir o peso da sua bota. Só que isso não me 
assusta, não me amedronta, só me dâ mais ânimo para 
lutar ainda mais desassombradamente do que no passaw 
do. 

~Poderia continuar indefinidamente contando coisas 
fabuiQsas d~_ cerco do Senhor Leonel Britola a mim e a 
Tribuna. Antes, quando ele queria que eu fosse candida
to a Deputado e depois a Senador pelo PDT, e não acei
tei de maneira alguma. Agora, quando me leva a estabe
lecer a censura num jornal que sempre resistiu a ela, para 
atender aos se_us caprichos de homem sem convicções, 
sem princípios. Mas _isso ele jamais cons~guirá, e ele sabe 
disso, d~í o seu desespero. · 
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Torn-o a repetir: esta é apenas uma coniunicação qUe 
eu precisava farer à ABI e ao seu Presidente. Ela não é 
um documento particular e o Senhor poderã fazer dela o 
uso que mais cónvi"er ao interesse público.-

Só não pode interceder, interferir, intervir para aCabar 
a discriinin3.çãõ contra a Tribuna. Essa eu traiarei com o 

· mesmo desprezo com que tratei a outra; mais ·violenta, e
xercida pelo "Governo,. que nos dominou nos últimos 
20-"a.nos, no ·aoverno do Estado Brizola se autodestruir~ 
em pouco tempo: e ao governo federal ele não chegará 
jam:ais, haja o que houver. Mesmo que tenha que correr 
sangue, defenderemOs o Pafs contra esse típo de "demo
crata" com mais asPas do que c_onvicções. 

Atenciosamente, - Hélio Femand~. 

O SR. PRESIDENTE (Enéai; Faria)- Concedo a pa
lavra. ao nobre Senador Roberto Wypych. 

O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. President_e e_Srs. S~n_a
dores: 

Existem momentos inenarráveis na vida do homem. 
Tais momentos possuem uma grandeza indescritível, tal 
a gama de suas emoções. 

Para nós - este é um deles. 
Somente a valia do regime democrático tornou possí

vel a um homem interiorano, humilde agricultor, galg~r 
os degraus dessa escada política e atingir esta Casa Le
gislativa, o Senado Federal. 

Meditando longa,mente sobre a gpandeza deste instan
te e seu significado, mais nos convencemos de que ape
nas o livre exercício da democracia é capaz de fortalecê
la e de torná-Ia capaz de resistir aos embates doutras ide
ias e filosofias. 

E é neSta hora:- Sr .Presidente e Srs, Senadores- que 
proclamando a nossa crença em Deus, na convicção ina
balável de que o homem foi criado para atingir as -finali
dades últimas a que foi destinado pelo Criador, é que di
rigim-os noSSa oração ao Senhor Onipotente pela graça 
deste momento, 'de significação incomensurável. 

As palavras Rão exprimem o que nos vai na alma. Este 
é o ônus da emoção_ e_ do júbilo inusitado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Ocupamos1 ocasionalmente, uma c3deira deste Sena-

. do Federal, Substituimos esse brasileiro. ilustre e para
naense honrado - o Senador Affoilso Alves de Carnar
go Netto, convocado para dirigíT -o Ministério ;dos 
Transportes da Nova República. Passamos a formar, as
sim, ·com oS nobres Senadores Álvaro· .Di11s e Enéas Fà:
ria, a ban·cada do Paraná e do PMDB, nesta Casâ. 

O conví~io de. tão nob~ companheiros e a partici
pação nos trabalhos deste Senado da República colocam 
nos nossos ombros o peso de uma responsabilidade cres
cente. Felizmente, tal (ato se harmoniza com os ideais 
demo~áticos, 'que ri.orteiam noSSa -vída, sobretudo nesta 
hora em que se configuram profundas mudanças no 
País. 

Mas, esta Casa é a representação Hdima da gente de 
todo o País .. 

Por isto, saudamos os ilustres Senadores. com ~sento 
nesta Casa do. Povo. 

Saudamos os companheiros da bancada do meu Esta
do, pela dedicação que o povo Paranaense lhes credita. 

Aqui estã a noSsa saudação aos Srs. Senadores pela re
gião_ Norte (Acre, Pâ.rá, Rondônia e Amazonas), retrato 
do arrojo de novos bandeirarit~s. que haverão •. em futuro 
próximo, de transformar uma região pratiCimerite-n:ãO
integrada, num dos grandes celeiros d.e valores humanos 
e de produção do nosso País. 

Levamos a nossa saudação sincera e fraterna ao Nor
deste Heróico (Maranhão; Piauf, Cearã, RiO Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), 
nas pessoas dos nobres Senadores que a representam, 
precioso escrínio de riqueza histórica ·com seu j>ôvó-~ein-

. . 
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pre altaneiro, sOfridO e presente- às grandes causas de 
nossa terra. 

Nossa saudação, nas pessoas-de ~eus Seiladores, ao 
· Sul tradiCional (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), 

com seUs campos de soja e trigo; detentor de um passa:do 
glorioso, de cultura e de trabalho. 

Saudamos os senhores representantes, da região Su
deste (São Paulo, Rio de Janeiro e Espfrito Santo) com 
seUs parcjUes industriãís e belezas naturais, e a gente que 
as integra e cujos representantes abrilhantam, com a· pre
sença, ainda mais, esta Casa de Leis. 

Transmitimos a noss:a saudação à região Centro-Oeste 
do nosso país (Goiás~ Mato Grosso e Matro GTosso do 
Sul) com seus cerrados e criações e que têm nos seus re
presentantes, neste Senado Federal, uma mensagem 
constant~ de otimisrno, de trabalho e de desenvolvimen
to. 

Levamos_ a nossa palavra, a propósito e finalmente ao 
estado d_e Minas Gerais, a terra fêrtil de gente dedicada 
ao trabalho, berço do nosso Presidente-Tancredõ Neves, 
hoje o exemplo da :afirmação mais radiosa do dinamismo 
construtor de uma verdadeira civilização e que nas pes
soas de um punhado de moçoS de brilhantes Senadores 
está tão bem representado nesta Casa Legislativa. 

O Paraná - Senhor Presidente e Senhores Senadores 
- por nosso intermédio, saúda a gente de todas as re
giões'do nosso Pais, manifestando-lhes a convicção pere
ne de um futuro de conquistas, de pTogresso. e de pu
jança. 

Todos merecem a nossa admiração e o nosso respeito, 
como participantes da jornada cívica promovida por to
dos os setores da Nação, e que desembocou na Nova Re
pública, testemunhas das transformações que se operam 
neste- País, Suas· Excelências se empenharam na elabo
ração das providências que empolgam a Nação inteira e 
que maior entusiasmo apresentariam, não fossem os ins
tantes de dor por que passa o nosso Presidente Tancredo 
Neves. 

Ã administração desta Câmara Legislativa também 
trazeÍnos nosso aplauso, pela disposição afirmada de re-· 
formulação de métodos e pelo empenho de recOnquistar 
para o Congresso Nacional o poder que lhe retiraram os 
-vinte e um ·anoS de autoritarismo. 

SaUdamos o Comitê de Imprensa_ com assento nesta 
·Casa de Leis, que pela sua vigflia constante ~-ornou-se um 
dos baluart~ da nova Democracia. Foi a imprensa que, 
através de suas infoi'lriações, anâlises e críticas, propor
cionou ao povo brasileiro participar e viver intensamente 
o alvorecer da Nova República .. 

E esta saudação nós a fazeinos na melhor represen
tação que a gente paranaense possui nas pessoas dos ilus
tres DeputadoS Federais e Senadm:es, - que, em tão 
pouco tempo, souberam demonstrar à Nação os grandes 

_-valores de trabalho e de cultura que esta _C~a do Povo e 
o CongreSso Nacional abrigam, numa das mais -ã.utênti
.cas demons~rações do inestil!lável ":alar da gente bras~l~i~ 
ra. 

Sr. ·Presidente e Srs. Senadores. 
Não pretendêmos depor nesta augusta Casa do Povo, 

· sobre o que representa o Estado do Par:lná, 

OxaJá, todos os brasileiros pudessem conhecer e dar o· 
verdadeirO valor ao exato conteúdo do nosso Estado do 
Paraná. 
Que~ 'não o cOnhece não sabe o que representa o Bra

sil. 
O Parãnã, Sr. Presid~nte e Senhores Senadores, ê um 

gigante, ainda agrilhoado. , 
É o conjUnto fantástico de riquezas inúmeras, tempe

radas pelo elemento humano de primeira grandeza, onde 
se agasalha em povo trabalhador, coeso e unido pelo aro
plexo dos 3l0 municípios que o. integram. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH --Com muito pr:Szer, 
nleu caro Senador GaStão MOiler. 

O Sr. Gastão Müller- Estamos Ouvindo com atenção 
e com entusiasmo a sua estrêia na tribuna -do "Senaâõ;- a 
mais alta tribu,na deste País. E, Como esperávamos, senti· 
mos que v: Ex•, com a sua experiência parlamentar, com 
a sua oratória,-vein chamando a atenção do Plenário, o 
que não ê fácil. Eu quero, em primeiro lugar, saudar V. 
Ex• Que seja bem-vindo a esta Casa do Congresso Na
cional, que seja bem-vindo à Bancada do PMDB, especi~ 
ficamente, conio também à ·comunidade do Seriado. E 
quero pedir licença para declarar que V. Ex• se incorpora 
no Setiado à Bancada do PMDB, à Bancada do Paraná e 
à Bancada do meu Mato Grosso, onde V. Ex•, eu sei, é 
um grande agricultor na região de DiamantinO. De 
modo que eu faço questão de acrescentar mais um Sena
dor à Bancada de Mato Grosso, para que nós possamos 
defender aquela região que, como V. Ex• bem disse, é a 
espera~ça do Brasil do futuro, com a sua grande frontei
ra agrícola, que é o Centro-Oeste, de modo geral, e o 

·Mato Grosso, de modo especial. De maneira que, repito, 
nobre Senador, seja bem-vindo, e que seja feliz nesta paS:. 
sagem que marcará a -sua vida, a história do Paranã e a 
região que V. Ex• tão bem representa. 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Agradeço ao meu 
caro Senador Gastão MüTier pelo aparte que me honra, 
neste instante, valorizando ainda mais o discurso que es-
tou proferindo desta tribuna. 

ComO diiía, S"r. Piesidente, Srs. Senadores, o Paranâ ~ 
mais do que um fato; é um fenômeno de matizes vários. 

Por onde quer que apreciemos o Paraná, eis que se nos 
depara uma figUra, inteiramente nova e c-om facetas ori
gioais, produzidas pelo mágico caleidoscópio do grande 
Estado. 

Foz do Iguaçu -capital do turismo da beleza, onde 
as águas proporcionam, ao visitante extasiado, um qua
dro fantástico da :qatureza exuberante. 

Vila Velha em Ponta Grossa é outra maravilha turísti
ca conhecida hoje pOr milhões de pessoas. 

O Porto de Paranagpá é um dos mais importantes por
tõS de embarque de grãos do País. 

Guafra que abriu mão da majestade natural de suas 
Sete Quedas, em que pese o eterno e passado abandono 

- de seus aspectos turísticos mas que possibilitou ao Brasil, 
com o aproveitamento do seu manancial hidroelêtrico 
fabuloso, a energia gerada hoje pelas formidáveis turbi
nas de ltaipu - binaciona1 em Foz do Iguaçu. 

O Sr. Benedito Canelas- V. Ex• me permite um apar· 
te, nobre Senador? 

O S~ ROBERTO WYPYCH - Com muit_o prazer, 
ffieri caro Senad_or Benedito Canelas. 

O Sr. Benedito Canelas - Nobre Senador Roberto 
Wypych, como representante de Mato Grosso e tetido a 
honra de jncluir meu nome como seu amigo~ eu não po
deria deixar de parabenizá-lo, nesta tarde, onde V. Ex• 
estréia~ brilhantemente, na Tribuna do Senado Federal, e 

deixar registrado nos Anais do Senado a capacidade de 
V. Ex• no campo do c_Ooperativismo, tendo nesta Casa 
um grande conhecedor deste "ãssunto na pessoa do nobre 
Senador Martins Filho. Sendo V. Ex• um dos responsá
veis pelo sucesso do cooperativismo no Sul do País, espe
cialmente no Estado do Paraná, esses conhecimentos de 
y. Ex• serão de muita valia no Senado da República, 
para o nosso País. Finalmente, V. Ex•, um agricultor so
frido como eu, no m:eu Estado de Mato Grosso, somado 
ao Senador Roberto Campos e ao Senador Gastão 
Maller, temos a certeza de que muito irá contribuir por 
esta nova fronteira agrfcola que ê Mato Grosso. Desta 
forma, parabenizo V. Ex•, desejando-lhe todo o sucess-o 
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que a sua capacidade permite que apresente, através do 
trabalho aÓ Senado e à Na cão brasileira. 

O SR. ROBERTO WYPYCH- Muito agracleço a V. 
Ex•, Senador Benedito CárieiaS;- até :Porque creio que' 
suas palavras são vindas do seu coração, mais pela bon~ 
dade da sua amizade, do que propriamente pelo mérito 
do discurso que estou proferindo nest'a Casa. 

O Sr. Fábio Lucena - PCrmlte V. Ex• um aparte. 
nobre Senador? 

·.0 SR. ROBERTO WYPYCH - Com muito prazer, 
meu caro Senador. 

O Sr. Fábio Lucena.-- V. Ex.•, em verdade, não está es
treando na tribuna do Senado, V. E:\• está dando se>
qfiência à extraordinária participaçãO, à histórica parti
cipação do Estado do Paraná na tribuna do Senado Fe
deral. Diz muito bem a Bíbliit, que .. no princípio era o 
Verbo"; e V. Ex• é o Verbo do Paranã, a seqUência his
tórica e tradicional do grande Estado brasileiro, hoje na 
tribuna da Câmara dos Estados. Há uma coincidência 
que citei no discurso que pronunciei em Manaus,- em 
1975, num encontro promovido pela ACAMPAR, Asso
ciação das Câm!lras Municipais do Pâraná, com os ve
readores do Estado do Amazonas. Presente naquela data 
hiStórica estava o eminente Senado~: - na época Depu
tado - Enéas Faria. Eu citava a coincidência histórica 
que há entre o Amazonas e o Paraná: ~ que com um 
mesmo decreto, o Imperador Pedro II separou o Paraná 
da Província de São Paulo, e o Amazonas da Província 
do Grão-Pará. Mas hã um descompasso extraordinário, 
Sr. Senador Roberto Wypych, e a atuação de V. Ex'-, de 
seus colega paranaenses e do Senado inteiro, pode con
tribuir para corrigir essa distorção que na inversão dos 
mímeros provoca uma dessemelhança entre o Amazonas 
e o Paraná. O Paraná dispõe de 2% do Território Nacio
nal e ê responsável por 20% da produção do Brasil intei
ro. ·Já o Amazonas, ·com 20% do Território brasiléiro, 
respOnde apenas por 2% de toda a produção brasileira. 
Este é o desenvolvimento, Sr. Senador Roberto Wypych, 
é o desequilfbrio. De sorte que, pensando no sul, o meu 
Estado foi buscar nos Esta.dos do Sul, em particular Oo 
Paraná, a extraordinária experiência na agricultura pa-ra" 
produzir alimentos lá no meu longínquo setentrião. AS
sim, Sr. Senador Roberto Wypych, além de saudar a 
continuidade do Paraná na tribuna do Senado, eu quero 
recordar uns versos de Vinfcius de Morais, para saudar o 
niomCnto da reestréia de V. Ex•: "Este momento não 
seja imortal, posto que é cham2, mas que seja írlfinl:tO en
quanto dure". M~us parabéns a V. Ex• 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Senador Fãbio Lu
cena, o aparte que V. Ex• acaba de me ho~rar haverá de 
servir como uma moldura· que enriquecerá, por certo, o -. 
conteúdo representado pelas minhas humildes palavras. 
Muito obrigado, Senador. 

Eu dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que Curitiba, 
sua capital, cidade sorriso e universitária, ~erço da cultu~ 
ra de muitos brasileiros que lá enriqueceram os seus co
nhecimentos e que, hoje, ajudam na construção da Pátria 
brasileira. · 

Falta, ainda - Sr. Presidente, Srs. Senadores - a 
pena de um escritor vibrante que sintetize á real valia do 
Estado do Paraná e a extraordinária variedade de pris
mas, que seus fatores sócio e geo-econômicos represen
tam, na verdade. 

O Paraná, porêm, Sr. Presidente, Srs~ Senadores, é um 
Estado essencialmente agrícola como bem disse o Sena
dor Fábio Lucena. 

Suas plantações e seus rebanhos se espalham por 13,7 
milhões de.heCtares no estado. 

DIÃiUO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PrimeirO p"fodutor nacional de grãos e terCiiro em a-: 
gropecuária, com o maioi- -rebanho de suínos do País, é 
responsável por 25% da produção naCional de alimentos. 

As pesquisas revelam que o Paraná contribui com 
mais de 3"6% da Produção nacionlll de feijão;- com 26% da 
produção de milho; com mais de 34% da produção de so~ 
ja; càm 59% da _produção de trigc;); com 35% da produção 
de algodão; com 19_% _c:l_a produção de café. 

E a região donde viemos, a região de Cascavel, o Oeste 
do Paraná, compreendida entre os rios gigâ.ntes - o 1-
guaçu - o Piquiri e o Paraná - composta de 29 municí
pios, com uma população de 1.170.000 habitantes e com 
mais de meio milhão de eleitores, dententora de uma 
área equivalente a II% do território nacional é' responsá
vel por 33% da produção de grãos no estado. Seis das 10 
maíõiCs-CõOperatiVas do Estado esiãO-iló oeiitC C ajudam 

·a produzir as 1.530.000 T de soja (22%); 1.210.000 T de 
miTno-(53%); 508,000 T de trigo; 86Ó.OOO T de algodão; 
1.300.000 cabeç:is de sufnos;-70 milhões de aves abatidas 
em 1984. Produzimos, ainda, nO oeste paranaense, 133 
milhões de litros de leite, possuímos um rebanho de 
760:000 Cabeças tl~ g"ado leiteirg e~ de corte. 

Mas essa produção paranaensC- Sr. Pr.esidente e Srs. ' 
Senadofes- representa tãmbém o trabalho anónimo de 
milhares de pequenos, médios e grandes produtores ag_rí~ 
colãs- de t-Odas as· regiões do nosso estado, muitOs dos 
quais associados ao nosso sistema cooperativista, consi
derado um dos melhores do Pais. 

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

O SR. ROBERTO WYPYCH -Ouço V. Ex•, com 
muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Eu quero participar desse seu 
entusiasmo, neSte dia em que V. Ex• ocupa a tribuna, 
Para aizer que está presente, ao lado dos estimados cole
gas Enéas e Álvaro. E'stou certo de que V. Ex•, com esse 
Seli talento, com essa sua inteligência que jâ lhe são pecu
liar.es, veio preencher, à altura, a vaga deixada pelo seu 
colega de representação e tambêm nosso estimado coleM 
ga, Affonso Camargo, hoje Ministro dos Transportes. 
Congratulo-me coffi a Casa, pela sua presença, e 
congratulo-me também cam o valoroso povo paranaense 
que mandou para cá mais um elemento de escol, como 
sói ser o ilustre Senador. O meu Estado hoje, que antes 
foi pOvOado pelos nordestinos, estâ horirado também pe
los seus bravos patrícios que lâ estão produzindo, aju
dando a desenvolver o pequenino Acre. A V. Ex.•, por- ' 
tanto, os meus votos de boas vindas e é uma alegria 
conhecê-lo e mais ainda, hoje, usando a tribuna como 
símile de Péricles. Muito obrigado~ 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Muito obrigado, 
nobre Senador Jorge Kalume. Fico muito grato pelo seu 
~parte e tenho certeza de que o povo da minha terra, sa
bec;lor da contribUição que o nobre Senador dã a este 
País, transmitindo, atravês dos_ seus vários pronu.ncia
me:ntos nesta Casa, enriquece s~mpre os seus apartes a 
todos _os que aqui se apresentam, nesta tribuna:. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu dizia que a ter
ra roxa, as boas aguadas, o bom clima e a preciosidade 
do C:Ieinento humano, fazem do nosso estado o cofre pre
cioso repleto das gemas mais puras e dos metais m~is ra
ros. 

Willy Barth, de saudosa memória, o notãvel coloniza
dardo. oeste par~naense, o maior de todos ós toledenses, 
costu'mava -·arrematar as reuniões .de suas andanças 
cívicq-p~líticas, com um leri:ta que sint~tiza os ansei~s e 
as crenças da gente paranaense. "Nós cremos erÍl Deus. 
Nós cremos na Democracia. Nós cremos num futuro de 
pufaíi.Ça e-de 1iderança para o Paraná".· 

E realmente- Sr. Presidente e Srs. Senadores- só o 
poder de concisão e a felicidade de expressão de ·willy 
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Barth pod~ rC?tratar tanta profundidade de pensamento, 
urria tão grande lição. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex~ me concede um apar
te~ 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Com muito prazer. 

O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador Roberto Wy
pych, ao ouvir o discurso com que V. Ex• estréia na Tri
buna do Senado, suas palavras provocam, em mim, algu* 
ma reflexão. E não sei se o gr~nde Arquíteto do Uf)iver
so esquadroU bem o seu projeto. Porque enquanto Ele 
concedeu o dom do orgulho, da veemência e do entusias
mo, para que V. Ex'- cante e proclame as belezas e as ri
que~as do seu nobre Estado, deu-nos a nós, nordestinos, 
apenas os olhos para chorar as nossas amarguras e os 
nossos desalentos. O Nord~te é uma região de contras
tes; ó Paranã ê um Estado essencialmente agrícola e o 
meu Rio Grande do Norte; é um Estado essencialmente 
pobre. Somos vítimas dos cOD.trastes impostos pela pró
pria natureza. Quando não estamos sofrendo a calami
dade e o flagelo das secas, estamos sujeitO às enchentes 
que desabrigam, no dla de hoje, na Região Nordestina, 
cerca de trezentas mil almas. V. Ex• tem razão e faz bem 
em proclamar as riquezas do seu Estado. Eu de minha 
parte, invejo o comportamento de V. Ex•, e tenho apenas 
a lamentar que o N ardeste não seja como o Paranã; .a 
terra da promissão. De qualquer forma, em nome do 
meu Partido, o PDS, congr'atulo-me com V. Ex~ pelo seu 
ingresso nesta Casa. O Senado Federal haverã de receber 
a valiosa contribuição de s·ua inteligência e de sua expe
riência. Estamos certos de que o substituto do eminente 
Senador Affonso Carilargo estarã à àltura do desempe
nho do múnus público que lhe foi cometiÇo. 

O SR. ROBERTO WYPYCH ·- Muito agradecido. 
meu ca~o Senador, pelo brilhante aparte e que me dâ en
sejo para voltar, novamente, a fazer uma proclamação, 
não apenas em nome do Paraná, mas também em nome 
do Nordeste e em nome de todos os Estados da nossa Fe
deração. -Nós, na verdade, cremos em Deus, princípio e 
fim de todas as coisas. Nós cremos na democracia, como 
único regime político autêntico e compatível com as tra
dições de altivez, de honra e de liberdade do povo brasi
leiro. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Permite V. Ex• um a
parte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH- Pois não. Ouço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Nobre Senador Rober
to Wypych, eu, geralmente, não deixo de incursionar no 
discurso de quem começa nesta Casa, porque acho que é 
uma oportunidade, não só de oferecer as boas-vindas ao 
novo colega como, também, uma oportunidàde de lhe o
ferecer os estímulos a que ele prossiga na caminhada que 

·vai iniciar. Quero dizer a V. Ex.•, repisando o qUejâ foi 
dito por colegas que me antecederam, que V. Ex• recebe, 
ap ingressar nesta Casa, a responsabilidade pesada de su
ceder a um nome igualmente ilustre, e que tantos ser
viços prestou e presta ao seu Estado, que é o nome do Se-
nador e atual Ministro dos Transportes, Sr. Affonso Ca
margo. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)~ Solicito ao 
nobre Senador José Ignâcio Ferreira que interrompa o 
seu aparte a fim de que eu possa suspender a sessão, pois 
estamos sem energia elétrica é, conseqUentemente, a Ta
quigrafia não funciona.·. 

Está suspensa a sessã~-· 

(A sessão ·é suspensa às 15 horas e 49 minutos e 
reaberta às 15 horas e 51 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã reaber
ta a sessão. 

O Si.JoSélgnácio Ferreira- Dizia eu, nobre Senador 
Roberto Wypych, que V. Ex' recebe nesta Casa a grande 
responsabilidade de'suceder a um nome não menos emi
nente quanto o de V. Ex•, um nome que prestou e presta 
relevantes serviços ao Estado do Paraná, o atual Minis
tro dos Transportes AffonSo Camargo. Más tenl:lo a cer
teza, não por conhecê-lo ou por ouvi-lo, hoje, da tribuna 
do Senado, mas pelas observações pessoais nos cantatas 
que jâ tivemos ao longo do brev~ períoc:!Q. de convívio 
nesta casa:, tenho certeza de que v. Ex• haverá de ser um 
suces~or a altura do sucedido, de que V. Ex• v_ai"prestar, 
com seu patriotismo, com o seu devotamento à causa 
pública, com a sua clarividência de empresfuio bem suce
dido e com sua experiência parlamentar, que já a tem e 
muito, V. Ex' haverá de prestar ao seu ~stado, também, 
valiosos serviços. Nesta oportunidade em que saúdo V. 
Ex•, nesta Casa em que V. Ex• haverã de perceber, bem· 
em breve, as harmonias se fazem a p:irtir ~os confrontos, 
das controvérsias, dos confli~os é que surgem os c_oncer.,; 
tos, nesta Casa onde o convfvio se faz na produção dos 
seus frutos, a partir das controvérsias. Tenho certeza de 
que V. Ex• h_ayerã de ser um prestador de serViços, os 
mais valiosos ao seu Estado, e é por isso que antes de pa
rabenizar V. Ex', parabenizo o seu Estado por ter envia
do, a esta Casa, um homem que haverá de contfibuir em 
muito para que o Paraná continue a ser o Estado de tan
tas tradições e de tão fecunda participação no concerto 
da Federação brasileira. 

O SR. ROBERTO WYPYCH ...., Mujto obrigado, 
nobre Senador José Ign~ciio Ferreira, pelo seu _aparte, 
que naturalmente ê mais decorrente da amizade que jâ 
nos une do que propriamente pelo mérito daquilo que 
hoje estou dizendo desta tribuna. 

O Sr. Lonlanto Júnior- Permite V. Ex• um,_ aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH- Óuço o nobre Sena
dor Lomanto Júnior._ 

O Sr. LomantoJ6nior- Nobre Senador Roberto_Wy
pych, vinculam-me ao Paraná laços imperecíveis. Na 
qualidade d~· representante da Bahia, a história nos a
ponta, e a p'rimeira vez que visitamos- o Paranã sentimos 
o orgulho do paranaense pela figura do baiano _ilus_tre _ 
Zacarias de Goes Vasconcelos, do seu primeirO Presiden
te da Província e um dos grandes construtOres da_ imensa 
arrancada do seu desenvolvimento. Sou cidadão hono:
rário da Cidade de Londr_ina, já_ hâ mais de duas déca
das, e isto é motiVo de profundo orgulho para mim. Foi 
uma das homenagens que recebi, ainda muito jovem, 
pela minha luta em favor do municipalismo brasileiro, 
Por isso, não poderia deixar de cumprimentar V. Ex• 
neste momento em que assoma pela primeira vez à tribu
na do Senado para falar em nome do seu querido Para
ná. Receba a minha congratulação, a minha homenagem 
e a certeza de que como cidadão honorário de Londrina, 
eu me considero aqui o quarto Senador com a responsa .. 
bilidad,e de defender os interesses supremos do seu gran
de Estado. Fique certo que V. Ex• preenche a lacuna com 

·a saída do seu antecessor para o Ministério dos Trans
portes e, em companhia de Enêas Faria, em companhia 

·de Ãlvaro Dias, e com <!minha presença, embora modeS
ta, estaremos aqur a defender os interesses do Paraná, 
que são, sem dúvida alguma, os próprios interesses do 
País. 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Muito agradecido 
pelo seu belissimo aparte, meu carO e nobre Senador pela 
Bahia, Lomanto Jú.nior. As suas palavras fazem com que 
eu me reporte no caminho que estou percorrendo, ten .. 
tando transmitir a este Senado o que representa o Para-

nã, mas o que representa, principalmente, o nosso senti
mento. E nós; Sr. Presidente e Srs. Senadores, cremos 
também, igu~l a Willy Barth, que acreditava na -puj~nça 
do Paraná, crêmoS tanibém no futuro de pujança e mes
mo de liderança nos mais sagrados setor~ de atividade 
humana para a grande Nação brasileira. Petdõe. Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, a nossa ousadia e a nossa audâ
cia, confiamos rui generosidade de V. Exfs capaz de redi
mir O entusiasmo de nossa afirmativa. 

O Sr. Mauro Borges -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Com muito prazer, 
meu caro Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mg.uro Borges -Todo Senado Federal ouve 
com a maior atenção o brilhante disQUrso d~ V. Ex•, r"esw 
saltando o valor, a riqueza da terra paranaense e do seu 
povo - isso é o orgulho de to~os nós, de todos os brasi
leiros. Conheço relativamente 9: Estado do Paranª, e 

. quando_ Tenente servi 2 anos na foz do lguaçu, numa 
companhia especial de fronteira, pude andar em terri
tório parariãense. PossO dizer que grande parte da rique
za do Paranã se deve à_antiga era geológica, quando hou
ve o grande -derrame basáltico, criando esses terrenos 
chamados .. trappianos", que são os solos ierteis do Pa
ranâ.Jsso dell a_ base física para a,_ agricultura e também, 
por que não dizer, a maior usina do mundo, localizada 
no rio Paraná, é fruto também do derrame basálticO, 
Não_ fosse a: dureza daquelas rochas não_ teríamos o vigor 
daquelas cachoeiras. Mas, Ex.•, tenho certa preocupação 
com o futuro do Paraná, e lembro que certamente não 
passou desapercebido a ninguém, aos homens, aos 'políti
cos e aos técnicos do Paraná; é que, na medida em que se 
aumenta a agricultura, na medida em que se _utilizou a
quelas térras ubêrrimas, a desagregação provocada pelo 
arado vem crescendo a cada tempo, e trazendo_ um sério 

-peligo. Eu verifiquei; preocupado, â grande quantidade 
de âreas sofrendo erosão no Paranã, o que representa o 
perigo silencioso, o maior inünigo do futuro do Paranã, 
a grande erosão. Era o que eu tinha a dizer a V. Ex• 

O SR~ ROBERTO WYPYCH - Muito agradecido, 
meu caro Senador Mauro Borges. Acho até oportuna a 
sua lembrança quanto ao fenômenO da erosão que será 
por niim abQrdado no decorrer deste meu pronuncia
mento. De qualquer maneira, fico grato pela intevenção 
de v' Ex•, que enriquece ainda mais o pronunciamento 
que hoje faço de1;ta tribuna. 

Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH- Com muito pi-azer, 
ouço V. Ex• 

O Si'. Alfredo Campos - Semidor Roberto Wypych, 
há pouco_ mais de dois anos, desta tribuna onde V. Ex'" se 

- encoOtra,-O COtão Senador Tancredo Neves - que a 
Nação toda hoje'se rejubila por sabê-lo melhor no seu 
leito do Hospital do Coração, em São Paulo - apartea
do por um Senador do seu Estado - naquele momento 
em que S. Ex• se despedia do Senado Federal para ocu
par o cargo de Governador do Estado de Minas Gerais 
- um Senador do seu Estado lhe dizia que o Governa
dor do Paranã acabava de escolher, no miníma, 5 SCcre
târios mineiros para o Governá do Paraná, S. Ex'", o Go
vernador Tancredo Neves dizia: "Que peria, isSo ê muito 
pouco.'' Queria S. Ex', naquele momento, dizer da in
fluência por lã morar tantOs mineiros, e eU pego esta dei
xa para lhe dizer que Minas GCrais é a Continuação do. 
Paraná, e vice-versa. São dois Estados amigos, e assim 
continuar'ão a ser. Mas gostaria de dizer para o ~aro Se
nador Roberto Wypych, que eu tive muita honra em 
recebê-lo aqui no Senado e, dois dias após, ter"O prazer 
de conviver _com V. Ex'" _em minha casa, levado pelas 
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mãos do Senador Enéas Fari_a, para com"igO e- com pa:rte 
da Bancada do PMDB, que lâ se encontrava, almoçar.~ 
uma amíiade que continua, vírida da amizade de há mui
to tempo que liga V. Ex~ ao meu pai. Amigo"de meu pai, 

_ teria que ser, certamente, meu amigo. No momento da 
sua estréia na tribuna do Senado Federal, não é somente 
Minas Gerais qUe quer trazer a V. Ex~ as boas-vindas, 
mas é o Senador, que aqui neste momento a representa, 
que lhe traz o abraço e os votos de muitas felicidades. 

O SR. ROBEIUO WYPYCH - Muito_agradecido, 
meu caro Senador Alfredo Campos. E ê bem verdade 
que da convivência nascem as grandes amizades. Eu jâ . 
me sinto amigo- -de todos os que integram eSta nobre 
Casa de Leis. Pela pouca convivênci:i de menos de um 
mês eu pude sentir, na pessoa de todos os Srs. Senadores 
que orgulham a Nação brasileira, com assento nesta Ca
sa; q'ue há um clima de franca camaradagem, de profun
do respeito e. que, através dessa aproximação, faz com 
que todos 5:ejamos grandes amigos . 

Eu lhe agradeço penhoradamente, meu caro Senador 
Alfredo Campos, pelo seu aparte, e me valho desta opor~ 
tunidade para transmitir ao pai de V .. Ex~, o abraço não 
apenas deste humilde Senador da República, mas do 
povo do Paranã, porque ele, como V. Ex• jã tem, através 
do cooperativismo, uma grande folha de serviços presta
dos à Nação, com inúmeras contribuições ao longo da: 
sua vida. 

Transmíta.a ele o abraço meu e do meu povo do Para
nã. 

O Sr. f::lelvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. _ROBEitJ'O WYPYCH - Com muito prazer, 
meu caro e nobre Senador. 

O Sr. Hehidio Nunes- Também desejo homenageá
lo na oportunidade da sua estréia na tribuna do Senado 
FederaL Além da motivação histórica, pois que Zacarias 
de Góes não é só do Paranã, mas também do Piauí, dese
jo dizer que, exceção feita do Líder, Senador Alfredo 
Carhpos, os demais oradores não se aventuraram a pro
nunciar o nome completo· de Y. Ex~; ficaram apenas no 
prenome, mas não foram ao ri.ome. Fui examinar o por~ 
quê e chegUei à conclusão de que o nome de V. Ex• -é 
constitufdo, exclusivamente, por consoantes. Mas isto, e
minente Senador, dã a todos a demonstração cabal, elo
qUente e insofismável da integração deste País. V. Ex• 
com o seu belfssiQJ.o discurso, me fez lembrar um livro 
que li ao tempo em que era interno no Ginásio do Crato,_ 
no Cearã: Geografia Sentimental, de Plíni~ Salgado. De 
maneira que, com esses fatos e com essas lembranças, de
sejo saudar a presença de V. Ex' no Senado Federal e na 
tribuna desta Casa. 

O SR. ROBERTO WYPYCH- Fico muito honrado 
com o seu aparte, meu caro ~enador Helvfdio Nunes, até 
porque V. Ex•, que representâ o Estado do Piauí, hã tem 
demonstrado. nesta Casa de leis, que tamanho não é' do
cumento, e que o PiaUí, mesmo sendo um pequeno Esta
do n'O tamanho, tem um grande representante neste Se
nado da República. 

O Sr._.Helv{di_Q __ Nq_nes :...._Muito obrigado a V. Ex,_ 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Mas, meu caro Pre
sidente e Srs. Senadores, eu me permito dar continuidade 
a este meu pronunciamento, 

Dii:ia que a nossa convicÇão mais' se- afirma e Se im
planta~ quando sentimos os cuidados que o preclaro Go
vernador do nQsso Estado, José Richa, vem dedicando 
ao Paranã, evidenciando ainda mais a Sua visão e descor
tino, o alto sentido de governar,' que o consagra aos ow 
lhos dos paranaenses e de todos os brasileiros, como um 
dentre os maiores homens públicos de todos os tempos. 
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E a nOssa convicção de um futuro de pujança e de lide
rança mais se arrima, quando sentimos e testemunhamos 
as notáveiS_reaHzações do Governo Jos~-Richa. preocu
pado em servir tão-somente o povo do meu Paraná. 

E o Paraná, Sr. Presidente e Srs. Senadores, manifesta, 
em alto e bom som, o seu melhor reconheciemnto a S. 
Ex~. o Governaâor de todos os paranenses. 

. E nóS, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que já exercemos 
o mandato de Deputado Estadual; que exercemos, tam
bém, a atividade agrícola hã mais de 25 anos; que funda
mos e presidimos por 3 períodos de 2 anos cada "um a 
CooperatiVa Agropecuâria de Cascavel, nOOeste do Pa
raná, que fundamos e dirigimos por várioS--anos ·a COC
TRIGUÁÇU - Cooperativa Central Regional, qUe 
congrega 7 das 10 maiores cooperativas do Paraná, -com 
30.000 agricultores associados, que na nossa gestão cons
truiu o Terminal Portuário de P3r~maguá, com capacidã
de estática de armazenagem para 120.000 toneladas-Ode 
grãos e capacidade de embarque para l.S_ÕO toneladas
hora, levando Q grão dos armazéns diretamente para 
dentro dos navios e ampliando a capaciade horâr~a do 
Porto para 3.000 toneladas-hora,'tranSformando, assim, 
o Porto de Paranaguâ no mais importante do País, antes 
de termos construído aquele terminal portuário, um na
vio que hoje leva de 20- a 25 horas para ser carregado 
com 25.000 toneladas de capacidade, levava naquela é-
poca, 8 a I O dias para poder receber a mesma carga; nós, 
que exercemos a ,V ice-Presidência da OCE;PAR- Orga
nização que congrega todas as cooperativas do Estado 
do Paraná; que, finalmente, por sermos do campo, onde 
pequenos e grandes produtores buscam constantemente 
uma maior rentabilidade e uma maior produtividade, 
dois pontos cruciais da agricultura brasileira, acredita
mos no trabaiho e nos que trabalham. 

O Sr. En.éas Faria - Permite V. Exf Um aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr.·Enéas Faria-- Eminente Senaoor Roberto Wy
pych, permita que comece este aparte dizendo que sua 
presença aqui me confere e pJ.e conferiu, como paranaen
se, três priVilégios: o de, como Senador do nosso Estado, 
paranaense corno V. Ex•, ter o privilêgio de aqui ter che
gado um pouco antes e poder, sob aplauso, recebê-lo; se
gundo privilégio, eminente- Senador., a coincidência de 
poder nesta sessão, em que V. Ex• faz o seu'pronuncia
mento de estréia, ter dito a oportunidade de, como Presi
dente, anunciar o seu discurso; o terceiro privilégio, emi
nente Senador Roberto wYpych, é o de, enquanto V. Ex~ 
falava, discorria neste pronunciamento bem elaborado, 
mas acima de tudo com muito sentimento, com Inuita al
ma, com muito espírito e com muito orgulho, ouvir de 
quase todos que aqui têm assento que\". Ex', acima de 
tudo, pintava a sua oração com as cores vivas do orgulho 
de ser paranaense, Portanto, o terceiro privilégio é ser 
seu conterrâneo, ser paranaense, também, e poder vê-lo 
aqui, nesta Casa, como brasileiro o privilégio de poder 
ver nesta Casa da República, ver nesta Câmara Alta a 
qualificação, a virtude, o brilho, a inteligência e o talento 
de V. Ex• que, se para alguns que hoje mais de perto co
meçam a conhecer essas virtudes, para nós, paranaenses, 
isso passou a ser corriqueiro, passou a ser comum, por
que a ação de V. Ex i no nosso. Paraná é uma ação per
manente, é uma ação decidida, é uma ação que se faz 
sentir em cada grande momento da vida daquele Estado, 
quer como político, onde a sua presença é sentida e onde 
a sua lidera"nça é observada e seguida, quer como como 
homem de empresa, quer como homem dedicado aos ne
gócios e à livre iniciativa, onde a sua contribuição foi e 
tem sido marcante na vida do nosso estado. Eminente 
Senad.or Roberto Wypych, feliz, privilegiado e orgulho
so como paranaense, certo estou que os paranaenses, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

também, estão hoje_ viVendo este mesmo sentiÓterito de 
felicidade p-or tê~lo aqui nesta Casa. Queria, apenas para 
arrematar e não me prolongar nestc:fparte, dizer que o 
orgumo que V, Ex' tem,_apreendendo o espiríto dos pa
ranaenses, ê o orgulho que todos nós temos de poder e de 
ter o privilégio de poder ajudar este País e este Brasil. ~ 
por isto que cada veZ que o Paraná aSsoma a tribuna dO 
senado, reivindica e pede, deseja instrumental, deseja, na 
-vei:'dade, inSú-UmeiitOs para ·ser maioi- ainda, para de ma
neira maior e de maneira melhor poder ajudar a grande
za deste País. V. Ex• traz para cã g. sentimento do Paraná 
e chega como chegamos to_dos nós. Nós não viemos para 
disputar ou para dividir, nós aqui -chegamo~ ear3: somar 
e para ajudar a consiruir. Felicidade e sucesso, eminente 
Senador Roberto ~ypyc,h. 

O SR. RÓBERTO WYPYCH - Meu caro e nobre 
-senadOr Enéas Fariã~- o -nieu discurso torna.::se também 
DiãlS iiObre quando recebe Um aparte do quilate deste 
que acabou de ser pronunciado por V. Ex', que vem, 
sobremodo, enriquecer as palavras por nós aqui pronun
ciadas. Suas palavras haverão de s·er considefãdas com 
muitO carinho pelo' povo da região de -onde vim, região 
oeste do Paraná,-como também, por todo o povo do nos
so EStado, meu caro e nobre Senador Enéas Faria. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, homem da terra, 
habituado a ouvir os trabalhadores rurais nos seus an~ 
seios mais prementes, nas suas justas reivindicações, nem 
semP-re- comPreelldidas pelos que viv~m afastados do-
meio agrário, sempre estivemos, no Estado ou fora dele, 
a serviço dos __ bravos trabalhadores ~o setor da produção 
rural. ~ 

É com esse espirita que chegamos a esta tribuna, con- · 
victos do grande desafio que a Nova República tem à sua 
frenie. A inflação impede milagres. Entretanto, as espe
ranças se renovam no setor agrícola brasileiro. Não pre
tendemos o retorno aos slogans do tipo "plante que o 
João garante", muito menos afirmativas bem nutridas 
como ·~o &overno vai encher a panela do povo". Não! A 
luta governamental, no setor agrícola, deve ser empreen
dida com seriedade, em termos prioritários, a fim de que 
possa transformar-se em instrumento do combate à in-
flação e da maior produção de alimentos. . 

Ü·ciclo politico encerrado a 15 de março passado, ape
sar das investidas publicitárias, não chegou a definir-se 
claramente, em relação à atividade campestre. O econo-
mista Francisco Gra.zziano Neto, do Instituto_ de Econo
mia Agrícola da Secretaria de Agricultura do Estado de 
São Paulo, comentou a respeito (io .. relatório da Gazeta 
Mercantil", 28-2-85, pág. 22) que: 

.. 0 MiniStro (Delfim Netto) dizia que a priorida
de era o abastecimento interno, mas não tomou ne
nhuma medida que direcionasse o crédito rural, seu 
PiínciPal lristrumento de. polÍtica agrícola, para os 
produtos de consumo interno. Ele simplesmente 
deixou que a distribuição do crédito rural se desse 
pela disputa no-mercado e, com isso, quem aboca
nhou as maiores fatias foram os grandes :Produto
-res, que trahãlh3m com cU.Ituras de exportação e o
ferecem mais garantias é reCiprocidade aos bancos". 

As atividades a que nos rC:ferimos anteTiormente, à 
guisa de ilustração, compfovam que nos absorve, por 
longos anos, a constante preocupação com os problemas 
da agricultura brasileira, que ainda não encontrou real 
valorizaçãQ. Acreditamos que tal comportamento não 
pode continuar gerando insatisfações. A Nação não mais 
se conforma com as soluções técnicas, nasCída-S -de expe
riência apênas de gabinete, sem o respaldo _da realidade 
do campo marcada pelo sacriffcio de trabalhar a terra, 
principalmente, porque, mais e mais os problemas da ci
dade passam a sofrer influências oriundas do campo. 1:: o 
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caso,_ por _exemplo, do conhecj_do êxodo ru_ral, de tão 
profundas repercussões no ambiente social. 

O trabalhador rural, sem o apoio que lhe é devido, a
bandona seu meio, na ilusão de encontrar melhores con
dições para si e para os seus filhos, ao lado daqueles que 
não traz~m mãos calt;:jada!!. Poucos_ os são,Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, realmente, incorporados ao mercado 
de trabalho dos centros urbanos. A grande m?ioria, po
rém, se decepciona,. pois o agricultor que foge às pressões 
da vida do campo dificilmente enconira na URBS o 
.. shangri-lá" dos s~us sonhos, 
· De fato, a evasão rural, apesar de os técnicos afirma
rem que se tórnou menos acentuada de 1980 para c~. !: 
fenômeno que se repete continuadamente. O problema 
da pobreza no ·campo que se manifesta sob várias for
mas, é a causa maior desse fenômeno. 

Não podemos desconhecer que há, ·em determinadas 
regiões ·do P8.rs, esforços no sentido de corrigir tal si
tuação. Assim, houve no período_ de 1970 a 1980 urria a
centuada melhora da renda da população economica
mente ativa - PEA - Rural, em relação à PF A urbana, 
segundo nos informa a pesquisa.de Denslow Jr. e Tyler. 
No entanto, a renda média rural ainda é 48% mais baixa 
que a urbana. 

A inexistência de escolas e hospitais, e a impossibilida
de de promover o bem-estar da famflia forçam a fuga do 
agricultor do seu meio. "A cidade continua a exercer 
fascínio sobre os tr.abalhadores rurais. 

Dois outros feriO-menos Conhecidos- a concentração 
fundiária e o minifúndio·- são acrescentados ao elenco 
de fatores que determinam o êxodo rural. O proprietário 
rural de aproximadamente cinco hectares poderia, em 
determinadas ci~cunstâncias, manter a si e sua família; 
mas os filhos já não encontram condições de, todos, reti~ 
rar Sustento da mesma área. Tal fator leva-os a se empre
garem como "bóias-frias" no meio rural ou a se dirigi
rem aos grandes centros urbanos onde, pela falta de qua
lificação profissional, acabam engrossando o contingen
te de favelados e marginalizados. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Com muito prazer, 
meu caro e nobre Senador. 

O Sr. Benedi~o Ferreira-- Senador Roberto Wypych, 
a Casa ouve com a atenção que o pronuciamento de V. 
Ex' merece e, naturalmente, tem que festejar·a sua estre
ia, porque ela é feita em consonância com suas origens. 
V. Ex• está sendo fiel ao seu Paraná, ao grande produtor 
de grãos e abordando, realmente, um terna que deveria 
ser uma constant~ na consciência de cada um nesta Casa. 
Talvez por pesar pouco eleitoralmente a área rural, por 
el~ não ser capaz de promover greves e nem arruaças, 
por não contar com a simpatia" dos meios de comuni

-cação, porque roceiro não faz prop3&anda, certo é que 
trata-se a agricultura e a pecuária neste País com tanto 
descaso que eu, interrompendo o discurso de V. Ex', gos
tarfa de c_onsignar um fato que fala muito de perto ao 
povo _paranaense. Num trabalho~realizado pelo IBGE, 
deno~inado ENDEF, que é o est~do de despesa domici
liar, é -~ffi----ª- pesquisa para.a qual são cohtratados univer

-sitâri<is, e é feita noS doiriicílios, eU COnstatei, em todaS as 
· faixas de renda, que o cidadão d-o P3.ianá, O cidadão· do 
Rio Graride do Sul e de Santa Catarina, três grande pro
dutores de alimentos, pagam, invariavelmente, na(rueles 
anos examinados pelo ENDEF, que vai até 1982, pagam 
os habitantes desses três Estados, embora sejam os maio
res produtoreS dé grãos do País, 40% mais caro em todos 
os alimentos, na composiÇão do custo de alimentação, 
em todas as faixas salariais, do que os habitante~ privile
giados do Rio de Janeiro e de Brasília. Então, veja V. Ex' 
que essa é uma das causas da formação das megalópoles, 
do êxodo rural. Porque, aqueles mesmos que produzem. 
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pela ·magia do .chamado preço politico, pela magia do 
cortejar, peni:tanentemente, das grandes massas urbanas, 
aqueles que produzem pagam mais caro do que aqueles 
que com~ e que.consomem bâ mais de 1.500 quilóme
tros de distância. Veja V. Ex•, então, que as iniqUidades 
são tantas, que se eu fosse enumerar aliumas, sem dúvi
da alguma, roubaria todo o tempo de V. Ex• Mas, de 
qualquer forma, eu registro, mais umã-vez, a ril.Tnàã ale
gria ém encontrar em V. Ex• mais um daqueles pelejado
res, maiS tim daqueles companheiros em defesa dos ho
mens de mãos_calosas da área rural. O meu abraço a V. 
Ex• e o meu muito Ob-rigado. 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Muito agr11dec_ido a 
V. Ex•, nobre Senador Benedito Ferreira. Na verdade; V. 
Ex• tem toda a razão. A solução urgente, no nosso enten
der, ê, portanto, e antes de tudo, reter o trabalhador 
agrícola no campo, a fim de que se ponha freio na _si
tuação atual. Setenta por cento da popula9ão brasileira 
vivem, hoje, nas cidades, quando, hã 20 anos, se Verifica:. 
va o oposto, isto é, 70% da nossa população habitavam a 
ãrea rural. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Houvesse maior atenção do Poder Central, e as infor

mações seriam maiS' alenfaâoraS. Por isso mesmo, ê mis
. ter surgirem providências Saneadoras, medidas corajosas 
e definitivas. Nos últimos anos, eram comuns promessaS 
de que a agricultura teria prioridade mãxima. A afirma
tiv~ de que um Ministro Chegou a criar a-ilusão de que os 
olhos do Governo se voltavam para os problemas dO 
campo. Chegava a dizer que: "precisamos abandonar: a 
concepção de que a industrialização é o único caminho 
para o desenvolvimento, pois a História das nações mais 
avançadas prova que só _é forte economicamente o país
que tem agricultura forte". 

Todâvia~- o ·PaíS sibe que o Governo Figueiredo não 
obteve sucesso na política agrícola. Seus planos para a a
gricultura não resistiram à injunções da crise econôniicã-, 
~e vimos que, a partir de 80, o recrudescimento da in
flação e as pressões da dívida externa passaram a condi
cionar o apoio à agropecuãria. 

O novo Governo reitov'a ã!resperanças da Nação. An
tes de ser eleito, o Doutor Tancredo Neves diiigiu-Se a 
40.000 agricultores gaúchos, expondo-lhes os planos 
para a política rural. Suas teses, de alguém que:, de fato, 
conhece os problemas do campo, serão desenvolvidas 
pelos Ministros que escolheu,- o que favorecerá com cer
teza a vinda· de novos dias d~ reflorestamento para a ati
vidade rural. 

Ninguém está alheio à magnitude dos problemas a en
frentar. As dificuldades, temos certeza, constituirão estí
mulos, porque vencer barreiras glorifica u·ma empreita.: 
da. 

A Nova República tem conscíêrida do momento deci
sivo da vida nacional, e promete dedicar-se à luta contra 

. os problemas crônicos, tais conio õ ê~odo rural, a desnu,. 
triÇão, o- desemprego que marginaliza milhões de antigos 
e outrora produtivos agricultores nos grandes centros ur- · 
banos. E isso porqUe O Governo sabe a impo"rtância da 
agricUltura como produtora de alimentos, empregadora 
de mão-de-obra. geradora de divisas, supridora de mã
téri8.s primas às iridústriiS, com efeito multiplicador na 
indústria e no comérCio. _ _ _ _ 

Apesar de tudo, a agricultura teve pâ.pel impÕftarit-e"fla 
geração de divisas, participando de forma substancial 
nas exportações brasileiras. Na verdade, a nossa indus
trialização só foi viabilizada p~la transferência de recur
sos do setor primãrio para O setor secundário da econo
mia; foram os lucros com o café que lançaram as semen
tes da indústria pa'ulista; fOram os milhares de homens e
gressos dos campos que construíram e oPeraram o inci
piente parque ilacional. 

Mas a finalidade primeira, a de fornecer alimentos 
. para a população, tem sido sacrifiCada em nome da polí-

tica econômica. Assim, assistimOs tios últimos anos a· um 
processo de estagnação da produção de feijão; mandio
ca, dos alimentos básicos, enfim, enquanto vastas exten
sões de terra são ocupadas -com culturas destinadas à ex
por~ção. 

Na situação atual, com a agricultura sem condições de 
_aumentar a produção de alimentos de forma a acompa
nhar sequer o aumento negativo da população, tem-se o 
paradoxo de que o alto preço pago pelo consumidor ur
bano não corresponde, via de regra, à remuneração con
digna para o produtor. N otadamente em relação a pe
quenos e médios produtores, cujó esforço produtivo, 
com vistas à exportação, corri certéza benefiCia O País. 

O povo acredita, entretanto, na mudança de rumos._ E 
hoje seria o marco inicial da nova _era, em que a agricut
tura possa, mercê de políticas governamentais, elabora
das a partir das reais necessidades dos agricultores, for

_necm- _alimentos_ às__cidades, trabalho aos desempregados, 
divisas aos cofres· públicos e digõ.idade, remuneração jus
ta aos que trabalham na tCrra e dela dependem para 
sobreviver. 

Não são concebíveis o contingente de .. _boi~-frias", o 
êxod.o do campo, a ausência de crescimento significativo 
da produção agrícola, num pafs onde existem terras dis
poníveis· ao redor de 300.000.000 hectares suficientes, 
pelo menos em teoria, para atender à demanda dos mi
lhões de brasileiros que necessitam da terrâ. para se in
corporarem à vida econômiCa do País. 

Trazemos á experiência do nosso Estado que se vem 
formando, nas últimas décadas, como maior produtor de 
alimentos do País. O privilégio de ocupar essa posição se 
deve, principalmente, à pontencialidade natural, do Pa
raná- solo Iertil, que há quarenta anos atraiu os coloni
zadores <itie vinham em bUsca de riq~ezas geradas Peta 
café e, mais tarde, aqueles que vinham cultivar a soja. O 
clima favorável, fator preponder'ante ao resultad_o de 
uma boa safra, transforma as estradas que cruzam as 
principaiS regiões produtivas em cenários de sonho. São 
os campos dourados pelas espigas do milho; são os tape
tes verdejantes da soja e do feijão; são nuvens brancas 
dÕs tufos de algodão. 

Tememos, contudo, que a desordenada e rápida ocu
pação do solo conduza a riquezà natural a grave risco. 
Florestas foram devastadas e hoje, dos 85% de cobertura 
vegetal natural, apenas resistem 51%. Sente-se jâ a deser
tificação acelerada e que, reunida ao uso indiscriminado 
de agrotóxicos e ao cultivo mal planejado da terra, pode 
resultar na transformação de toneladas de terra fértil em 
solo inóspito. 

Deter esse processo destrutivo é a preocupação maior 
do Governo José Richa. NO inicio de sua administração, 
o. atual chefe do Executivo apresentou o Programa de 
Manejo Integrado do Solo que, até 1986, pretende atin
gir 350 mil das 420 mil propriedades rurais em todo o Es
tado. Através de campanha educativa, o Governo leva 
ao conhecimento_ dos produtores os seus objetivos, diri
gidos no sentido de que sejam adequadamente utilizados 
os fertilizantes, as mãquinas, propiciarido também o cor
reto manejo do solo 'e a proteção ·das florestas. 

O Prograriui'Estadllal do Mei~ Àmbiente, desenvolvi
do em conjunto pelas Secretarias do Interior, Agricultu
ra, Planejamento, Educação e Saúde, oferece aux.nio à a
gricultura, assegurando a preservação da vida nos curSos 
dàgua, comprometida pelo assoreamento erosivo e pela 
poluição por agrotóXiCOs. Atrás, cabe aqui ressaltar que 
o" Paraná foi o segundo Estado a sancionar a Lei do A
grotóxico, QUe prevê o dgido controle dos venenos utili
-zados nas lavouras. Aliada a essa iniciativa, houve a de
te'rminaçãc:i 9a "OperaÇão Agr0t6xico", encarregada de 
fi&calízar e apreender herbicidas e fungíciClas que apre
sentem irregularidades. 
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O. Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO WYPYCH - Com muito prazer. 

O Sr._ José Lins- Houve um tempo, nobre Senador 
Roberto Wypych, em que vivíamos coln a impressão de · 
que, neste País, só se produzia em São Paulo. São Paulo 
era a locomotiv<;~. que arrastava atrás de si os vagões dos 
outros Estados, nem sempre com a carga útil. O Paraná 
veio, sem dúvida, quebrar, romper o ciclo dessa fatalida-

--de. Hoje, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul el so~retudo, -o _Paraná, mudam completamente a vi
são daquele Brasil paUlista, de que só o paulista era ca
paz de trazer grandezas a esta terra. Agora estou vendo, 
n:obre- Senador, que o Pal-ãriã não é apenas rico e~ ter
mos materiais; o Paraná ê também rico em homens, em 
cérebros e em c_orações. Citaria, Para demonstrar a mi
nha convicção, a atuação do nobre Senador, hojeGover~ 
nadar do Pa~~ná, o colega José Richa, que durante tan
tos anos conosco conviveu e que hoje está fazendo uma 
d-as iChilinTSffãçôeiiiülis Proficuas de' quantos &ovemos 
há por e~te País. ~econhecidamente, nobre Senador, ho
ffiens como José .Richa, como Enéas Faria, como Álvaro 
Dias e como Affonso_Cariiafgc:i, têm uma notável Contri
buição a oferecer a esta Pátria comum. Agora, o Paraná 
nos manda, na Pessoa de V. Ex~. alguém em quem se vê, 
de logo, a extraordinária p-ossibilidade de ajuda ao Sena
do, às nossas decisões corretas. Cada um dos paranaen
ses, com sua-experiência, traz a consciência· dos grãirdes 
problemas rlacionaiS vívidos no seu Estado.· Sobretudo 
-daqueles que, mais de perto, nos interessam para desper
tar este País para o verdadeiro ptogress-o. Porque, como 
mUitos reconhecem- e eu também penso- a esperança 
do Brasil está no campo, estã na agricultura. Pouco fize
mOs nestes anos todos. O Paraná ê certo, cresceu muito e 
hoje é um dos grandes produtores agrícolas do País. Mas 
eu tenho a esperança de que até aquele Nordeste a que se 
referiu há pouco, o Senador do Rio Grande do Norte, 
pobre e sofrido, até ele, com boa vontade, com experiên
cias como a sua, com o desejo de acertar e, sobretudo, 
com o conh~cimento que nos traz V. Ex•, pode desper
tar. Quero parabenizar o Congress·o Nacional pela pre
sença de V. Ex•, contribuição dessa República Nova, 
com a saida do' nosso eminent~ colega Affonso Carmar
go. E quer'o, sobretudo, no momento da estréia de V. 
Ex•, -cumprimentá-lo em nome do nosso Partido. 

O SR. ROBERTO WYPYCH ~Eu fico muito pe-' 
nhorado pelo aparte de V. Ex•, nobre Senador José Liil:s, 
e quero_ aproVeitar o ensejo para dizer a V. Ex•, quei'e-' 
presenta o_ querido Estado do Ceará, que assim como o 
Paraná tem contribuído para o povoamento dos EstadOs 
do NOrte, principalmente para os do Centro-Oeste do 
País, os Estados do Nordeste, entre eles principalmente o 
Ceará, contribuíram significativamente para que o Para
ná pudesse ser aquilo que é hoje. Porque lã residem mi
lhareS, talvez até milhões de nordestinos que nos ajuda
ram a construir o grande Estado paranaense. 

Mas eu quero, ao concluir este pronunciamento, dizer 
que a postura do Governo do Paraná, em relação ao . 
mi:io ambiente, é de preocupação com a produção a
grãria. Dai ter o Governador Josê Richa sido carinhosa
mente alcunhado de "Governador Caipira". Ele é ho- · 
mem que pensa, primordialinente, no problema ·da roça 
e no âo homem. do campo. 

Usando de criatividade, o Governo do Paraná procura 
soluções estaduais para a crise, levando sempre em conta 
a qualidade de vida das pessoas. Os dirigentes munici
país, liderados evidentemente pelo governador, pesqui-· 
sam ju-n'to- à popula'ção a respeito de suas prioridades. 
Em con~eqüência, o programa de perfuração de poços' 
comunitãriOS demonstra resultados positivos: pequenOs 
distiitos-riirã.is têm hoje a oportunidade de abastecer-se, 
de sua própria ãgua . 
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Outras prioridades apontadas pelas comunidades tam
bém são atendidas, dando origem aos programas de pa
vimentação urbana, de saneamento, de construção de es
colas, de eletrificação rural. Quanto a este programa, por 
exemplo, até o fim do Governo José Ri eh a, estarão pro
vidas de eletricidade 100 mil propriedades ruraiS. 

Graças ao empeilho do Governo Estadual, o Paraná 
vem encontrando' suas próprias soluções. Isso se deve à 
força do ideal, à honestidade de propósito's, à coope
ração de todos na consecução dos c;:.bjetivos. 

Tal quadro, queremos crer, se estenderâ, doravante, à 
Nação Brasileira. Baseado na confiança que nos têm in
fundido as palavras norteadoras do Prçsidente Tancredo 
Neves, temos fe em que todas as mãos dos homens públi~ 
cos se entrelaçarão em esforço gigantesco, solidário, im
batível. Depositamos confiança nos novos Ministros, 
cujo plano ·de ação, conforme os estudos jã divulgad:os, 
tornará corpo em medidas humanas capazes de respon
der aos anseios-do povo brasileiro, de paz, prosperidade, 
distribuição de trabalho e de renda. 

As primeiras dessas medtdas já tomam corpo. N otrcias 
vindas do Ministéiio da Agricultura nos fazem saber que 
o Sr. Ministr.o Pedro Simon apreSentará aO Congresso 
Nacional argumentos no sentido de que sejam redirecio
nados os recursos gastos com subsídios ao trigo importa
do. Esses recursos, que alcançam Cri 3,1 trilhões, seriam 
suficientes para fornecer à população_s_ete milhões de to· 
neladas de milho. 

Senumos, portanto, que é chegada a hora de adequar 
a orientação à realidade do povo, adotando uma polí~ica 
agrícola que repreSente uma opção preferencial pelo ho
mem. E, temos certeza, nesta Casa, novas propostas en
contrarão respaldo. Dos estudos e debates, nossa voz se 
juntarã, na defesa do trabalhador da terra, à dos demais· 
Senadores. E assim elevat:emos o_nome desta .Terra de 
Santa Cruz, de modo que, aqui, o pão, feito do fruto da 
terra, seja repartido com jUstiça. ------

Sr. Presidente e Srs. Senadores, queremos con.cluir 
nossas humildes palavras com a afirmação de que con
fiamos nUm futuro d~ paz, trabalho e bem-estar para to~ 
dos os brasileiros. Esta afirma.tiva se· assenta no trabalho 
que desenvolvemos. Acreditamos num futuro promissor 
para o Brasil mercé da capacidade dos seus homens 
públicos e do trabalho de sua gente que sabefão elevar, 
cada vez mais, o bom nome da nossa terra, da grande 
Nação brasileira, na procura constante de dias melhores 
para as gerações futuras. 

Esperamos contar com a ajuda de Deus, que nos darâ 
inspiração, e dos nobres companheiros, que nos darão 
amparo e esclarecimento. 

Era o ciue tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Octávio Cardoso - Sr. Presidente, para usar o 
tempo da Lid~rança do PDS, eu rogaria que V. Ex• me 
concedesse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- concedo a pa
lavra ao nobre Senador Octávio CaidOso. 

O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, pela órdem. 
Sr. Presidente, a Ordem do Dia jâ foi anunciada? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragell~ - Não. A Or· 
::tem do Dia não foi anunciada ainda. 

O Sr. Alexandre Costa - Então, pe(:o a V. Ex• que a
;•uncie a Ordem do Dia e, logo após. dê a pala~ra - por
::ue está verificado que não hã n6mero - ao nobre Sena
:lor Oçtávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, muito me ad
·,ira que um colega de representação tente obstar o 
.fder da sua Bancada em usar uma prerrogativa regi-
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mental, que é pedir a palavra para ocupar o tempo da LI
derança em qualquer parte da sessão. 

o Sr. Alexandre Costa- s~. P:residente, eu estou ut~i
zando o Regimento. Fora do Regimento, a Ordem do 
Diá_jã estã I hora e I O minutos atrasada. 

O Sr~ Octávio Cardoso - Surpreende~me mais uma 
vez, Sr. Presidente ... _ 

O Sr. Alexandre Costa- Peço a V. Ex• que fi:tça cum~ 
prir o Regimento Interno. 

O Sr. Octávio Cardoso- ... que o Senador Alexandre 
Costa não tenha UsadO- õ_ Re,iimento para tirar da tribu
na o orador que me precedeu, que se excedeu pelo menos 
3 vezes, no seri tempo regulamentar. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• me 
permite, eu sou pelo' Regimento do Senado. 

O Sr. Alexandre Costa- Ou então que fique logo as
sentado, na Casa, que a qualquer hora se pode pedir a 
palavra, mesmo preterindo a Ordem do Dia. 

O Sr. Octávio Cardoso - E pode. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Eu vou ler a 
. V. Ex•s, se me permitem, o art. 66 do Regimento Inter

no: 

"Art. 66. Aos Lideres é lícito usar da palavra 
em qualquer fase da sessão, mesmo em curso de vo
tação, pelo prazo de 20 (vinte) m-inutOs, para decla
ração de natureza inadiáveL" 

De sorte que, com fundamento justamente no art. 66, 
e assim não passamos a. ter nova interpretaç~o do Regi
mento, eu concedo a palavra ao nobre OctáVio Cardoso: 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Mui
to obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Nação está paralisa~ 
da, presa numa unidade de sentimento, em face do esta~ 
do de sa6de do Presidente Tancredo Neves. 

Creio que não hâ bra-sileiro, em qualquer quadrante 
desta Pátria, que· não esteja com o seu coração voltado 
para São Paulo, e com as suas esperanças voltadas para 
Deus, a fim de que o Presidente recobre a sua sa6de e as
suma os pesados en~gos do seu mandato. 

Todavia, ~ dever p6blico, o dever político nos impõe 
certas tarefas, e embora desejássemos adiar, o dever nos 

· impõe que não o façamos.~ Sr. Presidente e Srs. Sena
dores;-o dever da critica, o dever de reparo a atas do Go
verno que consideramos errados; o dever de exercer uma 
oposição construtiva e consciente, desejoSa de que se 
cumpra ·o bem comum. · 

Eu leio, Sr. Presidente, que a Nova República reedita, 
sem imaginação, fatos que ontem censurou; e eu pensei 
que fosse um certo exagero de MillÓr Fernandes ciuando 
diz que: "Se as coisas continuarem assim, a Nova Re
p6Dlica de.verã pedir desculpas pelo plãgio1

', o plágio dos 
r6gimes militares que tania censurou. 

Vejo, por exemplo, que um grupo de jornalistas fQi de
mitido da Empresa Brasileira de Noticias por razões his
tóricas. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite urn aparte? 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Em seguida. 
Ora, Sr. Presidente, considerando quç em outros tem

.pOs já se demitiu por razões políticas; considerando-se 
Que, em outros tempos, jâ se demitiu por razões ideológi~ 
cas; considerando-se que a Nova República veio para 
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mudar e para regenerar, não lhe assiste, pOrtanto, o di
reito_ de reeditar, reeditar o erro. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- OuçooapartedeV. 
Ex•-

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, relevada a ca
Cofonia~-constituída pelo '_'por" e pela "razão", quando 
justapostos, relevado o cacófato, eu diria que V. Ex~ che
ga com 24 horas de atraso_ no protesto e na crítica que 
formula; porque, na sessão de ontem, em nome da Lide
ranÇa do PMDB,já ftz.esse reparo, com igual veemência 
mas, obviamente, não com tanta percuciência quanto V. 
Ex• ~ o aparte que gostaria de dar a V. Ex• 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO- Nobre Senador Fâ· 
bio Lucena, o fato de V. Ex• ter tido o mérito de ser o 
Primeiro não exclui o mérito que este seu modesto colega 
possa ter em ser o segundo. Não quero ter o niérito de-V. 
Ex•, quero ter apenas o direito de falar, e espero que 
também isso tlão me casse a Nova República. 

O Sr. Fábio Lucena - Em absoluto. 

O SR. OCfÁ VIO CARDQSO- Prossigo, Sr. Presi
dente. Então eu dizia que, pOr mOtivos históric-os e polí
ticos, foram demitidos esses jornalistas. E penso, Sr. Pre
sidente, que se os brasileiros depositaram tanta espe
ranÇa nos novos tempos, que os métodos devam ser ou
tros. Eu penso que a Empresa Brasileira de Notícias, que 
demitiu funcionários não cOmissionados mas de carreira, 
Tuncionários de Oito anós, portanto do Governo Geisel; 
um dos construtores da Aliança e da Nova República, 
penso qu_e a Empresa Brasileira de Notícías deva dar ao 

_ ~aís algum~ explicação melhor do que o motivo históri
co, que não Se entende, e o motivo político que nãO se a
Céita. 

A_liãs, Sr. Presidente, quando se examina algumas de
cisões adotadas, como por exemplo a de nomear o novo 
Governador do Distrito Federal, com ato pubUcado no 
Diário Ofici·;d~u penso que as coisas não mudaram -
7ito ou mudaram para pior. Porque mesmo o governo 

·censurado enviava a esta Casa o nome do governador, 
dos embaixadores e dos mi11istros do Supremo Tribunal 
Federal. 

Penso também, Sr. Presidente, que não há de reco
mendar muito ao Sr. Ministro da Justiça in'vestigar os 
porões do seu Ministério, para descobrir o piano que te~ 
ria tocado Armando Falcão, que desmente, diz que não 
toca piano. Esse piano pode até ser não da velha, Sr. Pre
sidente. mas da velhíssima. da antiga República, das· 
mesmas pessoas que a NoVa República reedita. 

Assim, a minha Bancada espera que· esses fatos, pri- · 
meiro, não se __ repitam; segundo, que sejam explicados, 
porque nós precisamos acreditar que os costumes serão 
regep.etados neste País. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• mais um aparte'? 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- V. Ex• vai me obri
gar a fazer outro fecho. 

O Sr. Fábio Lucena - Com referência ao piaria, eu 
quero dizer a V. Ex• que Armando Fátcão não tocava 
piano porque "dedo duro" não toca piano. 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO- Ora, mas quem tem 
dez dedos pode tocar com nove. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. ·PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma 
bre:ve comunicação. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

·COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Altevir Leal - Eunice Michiles - Raimundo Pa~ 
rente- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - João 
Castelo- João Lobo- César Cais- Milton Cabral
Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Albano Franco 
- Luiz Viana -.Amaral Peixoto- Fernando Henrique 
Cardoso- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Jai
son Barreto- Jorge BoÍ'nhausen- Lenoir Vargas
Alcides Saldanha, 

O SR. PRESIDENTE (Joso.Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária· a realizar-se hoje, às 18 
horas e 3_0 míntutos, destina4.~ à apreciação do Requeri
mento n' 64/85 e do ProjetO de Lei do Senado _n9_207. de 
1983. . - --

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~>-Secretário. _ 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 68, DE 1985 

Nos te~ os do art. 245 d_o Regimento Interno, requei
ro voto de congratulações com a Arquidiocese de Olinda 
e Recife, pela nomeação de Dom José Cardoso Sobri
nhO, para substituir Dom Helder Câmara, que já ultra
passara, há mais de um ano, o limite de permanência no 
cargo. 

Sala das sessões, ll de abril de 1985. - Nivaldo Ma
chado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O reqUeri
mento lido Será publicado e remetido à Comissã_Q _de 
Constituição e Justiça, nos termos regimentais. " 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- So_bre a mesa, 
r~querimento que vai Ser lido pelo Sr. 1~>-Secretãrio, 

É lido_ o seguinte 

REQUERIMENTO N• 69, DE 1985 

Com fulcro nos termos do artigo 222 da Resolução nl' 
93, -de 27 de novembro de 1970, Regimento Interno, re
queremos que em 9 de maio"-do Corrente ano seja; realiZa
da Sessão Especial para comemorar os 40 (quarenta) 
anos da vitória das forças aliadas sobre o totalitarisino 
nazi-fascista, 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1985. -JOsé-lgnácio 
Ferreira- .Alfredo Campos- Enétis Faria- Henrique 
Santillo - Fábio Lucena - Mauro Borges - Alcldes 
Saldanha - Nivaldo Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento lido será· objeto de deliberação após a Ordem do. 
Dia nos termos do art. 279, I, "b", do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento qUe v-<'!i ser lido pefó Sr. 1~'-SecretáfiO; 

h lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 70, DE 1985 

Senhor Presidente, 
Na forma do que faculta o artigo 239 do Regimento 

Interno do Senado Federal e tendo em vista estar em tra
mitação o Projeto de Lei n9 1 O l/84 que -tem por· escopo 
proibir o aparte de recursos públicos a entidades finan-

ceiras privadas, solicito sejam requeridas as seguintes in~ 
formações ao Poder ExecutivO: 

1) Quais as providências administrativas e Õu judi
ciais àdotadas pelo Banco Central em função das denún
cias veiculadas pela imprensa sobre a existência de frau
des mls operilções externas da Central de Cooperativas 
de Produtores Rurais do Rio Graitde do Sul? 

2) Foi a·purada a concessão de empréstimos à citada 
entidade acima da respectiva capacidade financeira e 
sem garanfia real? 

3) Foi apurada alguma irregularidade na aplicação 
dos recursos captados? 

4) Foram concedidos emprêstimos externos à men
cionada Cooperativa, com ou sem aval oficial? Caso afir
mativo fornecer os detalhes técnicos das operações bem 
como os contratos firmados. 

5) A Cobec e a Interbrâs tiveram alguma partici
pação nos negócios da CooperatiVa relacionada com ex
portação ou importação de mercadorias? Caso afirmati
vo fornecer os detalhes pertinentes. 

6) Foi apurado- pelo Banco Central que a Cooperati
va mantém conta corrente bancãria na agência de Hous
ton (Texas-Estados Unidos da Amêrica) do Bank of A
merica? Caso afirmativO, que diligências foram provi
denciadas no sentido de averiguar a licitude dos haveres_ 
depositados? 

7) Tem o Banco Centra! conhecimento da existência 
· de uma ação popular, movida por iniciativa de agriculto

res do Sul do País, pleiteando o "ressarcimento para a 
Centralsul de USS 15.000.000 (quinze milhões de dóla
res) incluídos ilegalmente na dívida externa"? Caso afir
mativo, que proVidê-ncias fOràm- adotadas? 

Sala das Sessões, 19 de abri-l de 1985. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Serão reque
ridas as informações solicitadas. 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Estâ finda a 
Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requeri.mento que vai ser lido pelo Sr. 
i~>"-Secretárlo: 

b lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 71, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Inter
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a _fim de que a 
m~têr~a constant~ do itetl]_ n9 ~4_seja_ submetida ao_ ple
nárío em 19 lugar, 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1985.- Henrique San-
tillo. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Sfs. Senadores que o aprovam, -queiram permane
Cer Sentados. (Pausa.) 
___ Está_ ~~ro":ado. 

O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, peço Verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- SendO eviden
te a falta de número, a Presidência, de acordo com o Re
gimento Interno, vai suspend~ a sessão por dez minutos, 
fazendo soar as campainhas, a fim de que os Srs. Sena
dores Ctiiftpáreçam ao-plenârio. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às I7.horas e 2 minutos, a sessão é rea
berta às 17 horas e 5 minutos,) 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ reaber
ta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência 
se-diSpensa de proceder a verificação solicitada. 

O requerimento fica prejudicado. 
Em conseqUência; as matêrias da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constitu1da do Projeto de Lei da Câ
mara n9 6j8t; Requerimentos n9s 15, 57 e 58, de 1985; 
Projetas de Lei do Senado n9s 26/79, 2, 340, 18 e 320, de 
1980, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima 
sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Igualmente 
fica adiada a votação do Requerimento n9 69/85,lido no 
Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Voltamos à 
lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

_O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao -riobi-e Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pr.onuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A dívida social cresce, no Brasil, na mesma proporção 
do aumento demográfico. Nossa população aumentou, 
nos últimos dez anos, na proporção de dois e meio por 
cento anualmente, significando mais de vinte e cinco por 
cento no decênio, no total de quase trinta milhões de ha
bitantes. 

Se tivermos em ~nta que, nesse período, a produção 
ae·alimentos permaneceu estacionária, não ultrapassan
do os cinq(.Jenta milhões de toneladas de grãos, veremos 
que, a cada ano, vem diminuindo o consumo de alimen
tos no País, onde mais de sessenta milhões de pessoas_ vi
vem com menos de quase mil calorias diárias, quando o 
consumo médio do mundo é de duas mil e seiscentas ca
lorias. 

A população de famintos no Brasil é maior, em núrne
íos·absolutos, do que a de Biafra, enquanto se agrava o 
dilema: cresce o número de bocas'e decresce a produção 
de grãos. 

Na década passada, divulgava-se, na FAO, uma es
-tatística ·do Exército brasileiro; segundo a qual mais de 
sessenta por cento dos conscritos para o serviço militar 
eram mandados de volta para casa, em vista da sua sub
nutrição aguda, resultava na quase iro prestabilidade físi
ca. 

Se temos a fome como a pior de todas as mazelas agra
vando o quadro sanitário, reduzindo a capacidade labo
ral, respondendo pelo número enorme das aposentado
rias precoces, conseqUentes a variadas formas de doença 
carenciais -_-evidentemente ela tende a se agravar com a 
explosão demogrãfica, nascerido, anualmente, mais de 
dois e meio bilhões de crianças, enquanto diminuem os 
alimentos. 

s~ t~Õs um Ministéri~ da PreVidêilêiã e Assistência 
SoCíal, é preciso ·que ele não se limite a atender direta
mente a população labotal, tanto do ponto de vista sani
tário coino no que tange à garantia da sobrevivência pe· 
soai. Caberia nesse Ministério juntamente com -o P,a E
ducação e da_ Saúde---: promover uma campanha nacio~ 
nal sobre a Paternidade responsável, instruindo os casai;; 
mais pobres para o controle da natalidade. 

Só assim retomaremos o desenvolvimento econômico. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo' 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS ~ BA. Pro, 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

O DF Repórter do dia 10 do corrente publica uma ma
. téria que. transcrevo, quase -na íntegra; 

"Os titulares dos novos Ministérios navegam ao 
ltu, tripulando uma nau sem rumo: não sabem que 
órgãos lhes estão subordirlados, qual a- extensão 'de 
seus poderes ou os limites de suas atribuições. Co
meçam, por isso, a descartar-se dos problemas. O 
Ministro da Administração jâ declarou que as casas 
dos Ministros no Lago não pertencem a seu Minis
tério, e por isso não são problema seu. O da H abi
tação e Urbanismo não tem planos para o próximo 
reajuste das prestações e o de Assuntos Fundiários 
anuncioU que, dentro de sessenta ou nove'nta dias, 
poderá anunciar um plano de reforma agrâria. O da 
Cultura luta pela Funtevê, tentando mantê-la em 
seu Ministério e o- do Planejamento, no único proM 
nunciamento que fez, anunciou que a única solução 
para o déficit da União é aum~ntar os impostos. EnM 
fim, um mar de perplexidades. . 

Para nomear um Governador int~rino, o Minis
tério da Justiça teve que enviar duas mensagens ao 
Congresso, em dúvida sobre o termo que devia ser 
usado: nomear ou designar? Os Prefeitos das áreas 
de segurança no Rio _Grande do Sul foram destituí
dos mas os novos não foram designados. Enquanto 
falta dinheiro para cobrir o déficit público que ninM 
guém sabe de quanto é, o próprio governo anuncia 
que vai pôr em prâtrca um programa de emergênCia 
de quatorze trilhões de cruzeir-os! As águas invadem 
o Norte do País, enquanto a Esplanada dos MinisM 
térios dr transforma num enorme "camping". A 
Nova República, pelo visto, continua acampada 
provisoriamente." 

Mas, não são estes os únicos problemas da chamada 
Nova República. 

Tenho dito, neste plenário, que respeito a posição daM 
queles oposicionistas de ontem, que defendiam ardoroM 
samente_ as mudanças que julgavam necessãiias-. ·o faM 
ziam, estou certo, na convicção de que, se alcançassem o 
poder, as introduziriam rapidamente. 

Por assim julgar, compreendo o drama de alguns venM 
do que as idéias de mudanças, para muitOs, não Passa
vam de um "slogan" bem concebido. Ao chegarem ao 
poder, os discursos de ontem foram sendo esquecidos. 

Sem querer entrar no mérito" da questão jurfdica, não 
poderia passar sem restrições sérias dos que desejam ver 
o Congresso com suas prerrogativas restabelecidas, o úl
timo-episódio da nome'ação ou designação do Governa
dÕf._de Brasilia sem a pr'éViã-ãudiência do Senado. VejO 
alguns daqueles que vibrantemente .. chicoteavam" as 
autoridades de então pelos seus·arroubos_ autoritários, 
serem, hoje, levados a utilizare'm sua. inteligência para, 
com artifícios legais, defenderem a demonstração de a uM 
toritarismo do atual Governo, que dizendo agir em defe
sa de sua autoridade, que não poderia ser arranhada por 
uma improvável recusa à sua indicação, resolvera fazer a 
designação do novo Governador sem que esta passasse 
pelo julgamento _do Senado. São velhos argumentos tenM 
tando jus-tificar atas novos de_.autod.tarismo. 

Indubitavelmente, o Congresso foi desprestigiado e, 
lamentavelmeJ;lte, o Senado, por sua maioria, 
aComodou-se e não exerCeu sua prerrogativa constituciO
nal. 

Foi este um episódio que não honrou as_ intenções da
queles que diziam lutar pelo fortalecimento do Legislati
vo. 

Mas, Srs. Senadores, o que me fez vir à tribuna, no dia 
de hoje, forani notícias, cada vez mais insistentes, de que 
os novos senhores da República começam a considerar 
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sem irriportância seus compromissos de realizar eleições 
nas ~pitais- ém 1985. Jâ começam a tocar velhas músicas 
de antigos realejos argumentando quC as eleições serão 
.muito dispendiosas e que, sendo necessário combater a 
inflação, não será possível realizá-las . 

Outros dizem que,as eleições serão perigosas para a 
conáetização da_-ullião dos partidos que compõem a A
liança Democrática._ Afirmam que elas serão responsá
veis, se ocor.rerem, pela separação definitiva do PMDB e 
o PFL nos diversos Estados. ESquecem-se do corripro
misso sagrado do Presidente Tancredo de realizar essas 
elejções ainda este ano. • 

Temos que unir nossas forças e os senhores Senadores 
da maioria que desejam manter seus compromissos têm 
·que ficar atentos às manobras daqueles que,- acomoda
dos nos postos governamentais, já começam a manifes
tar seu horror em relação às elei~ões diretas a qualquer 
nível. Já. não se aceita mais derrubar, de imediato, o colé-

~ -- gio Eleitoral, e agora já começam as manifestações con
- tra as eleições municipais _deste ano. 

- Vamos, pois, unir nossos esforços para derrotarmos os 
quC não querem ouvir a manifestação do povo. 

A hora é de mudar. Mudar para melhor e não se admi
te retrocessos nem novos casufsmos. O interesse geral teM 
rá que prevalecer sobre qualquer tipo de interesse parti
dário. Afinal, estamos ou não no que resolVeram deno
minar de Nova República? 

Era o que tinha a dize_r, Sr. Presidente. (Mui~o bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador i.enoir Varga::.. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Recebi oficio do Sindicato dos Engenheiros no meu 
Estado, formulando reivindicações lastreadas no prop6-
s.ito firme ''de participar do processo de reformufação da 
política'\ particularmente no aspecto de seu direcionaM 
menta "das atividades que envolvem conhecimentos téc
nicos de engenharia". 

Entendem os engenheiros catarinenses que, assumindo 
essa posição, mais por dever do que por direito, estão 
CO!lt~iQ_uindo para yalorizar os profissionais do· setor, 
que hã muito reclamam uma participação ampliada "nas 
atividades de projetas, consultarias e execuções de 
obras" no Estado. 

Pro"pu]:nando -pe1a-réa.tivação do mercado de trabalho, 
afirmam que "podem e devem ocupar, individualmente 
ou _através de empresas", empregos, cargos e funções nos 
quais são exigidos conhecimentos técnicos, esp~íficos 
da área de engenharia. 

Para tanto, do documento firmado por seu Presidente, 
Carlos Alberto Ganzo Fernandez, o Sindicato dos Enge
nheiros no Estado de Santa Catarina alinha as.seguintes 
proposições: 

a)-qU:e-as.âecisões passem pelas entidades locais que 
possam fornecer subsídios técnicos confiáVels;-

b) que as obras e serviços prioritárioS-e Urgentes sejam 
executados de _imediato, como por exemplo as de con

- tenção das cheias nas diversas bacias hidrográficas do 
Estado, despoluição da Região Sul do Estado, etc.; 

c) que as empresas catarinenses não sejam preteridas 
em nenhuma obra _ou serviço fécflico Para as quais seus 
acervo-s sejam-suficientes; 

d) que os assalariados tenham direitOS reconhecidos e 
seus serviços valorizados_ nas empresas p6blicas, estatais 
e dê eCon-omia mista; 

e) que a engenhari3: catarinense seja_. convocada para 
participar de todas as decisões que_envolvam atividades 
afins em nosso Estado; 

f) que, a nfvel nacional, os engenheiros catarinenses 
sejam convocados para participar da reformulação da 
política índustrial, agrária, habitacional, de urbanismo, 
de transportes, de serviços urbanos, de saneamento, de 
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informática, de telecomunicações e de todos os assuntos 
para ·que, tecnicamente, te~ham capacidade de contri
buir. 

Ao cOnsi&nar o pfeitõ -àos engenheiras· catarinenses na 
Ata dos trabalhos da Sessão de hoje, desejo convocar 
para o seu estudo tantos quantos, nas diferentes esferas 
de poder, reconhecem a desalentadora situação desses 
profissionais - hâ tantos anos amargando as dificulda
des de um mercado de trabalho em constante retração
, e podem, a nível decisório, dar-lhes adequado e pronto 
atendimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre senador 'Qdacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

O Sindicato dos Estivadores do Estado de Rondônia 
marcou, de forma relevante, sua participação no_ IV 

. Congresso Nacional da categoria, reunido em Brasília 
entre os dias 19 e 21 ao rnês de março último. 

Efetivamente, os participantes do conclave promovido 
pela Federação Nacional da classe saudaram com efusi
vos aplausos a iniciativa da diretoria daquele Sindicato, 
liderada pelo Presidente Francisco Chagas de França, de 
oferecer tese à apreciação do plenário, sobre a momento
sa -questão d'l,. "obrigatoriedade do engajamento de esti· 
vadores nas operações de carga na navegação interior". 

Trata-se de estudo percucíente acerca do drama vhddo 
pelos estivadores d!i Amazônia, hã alguns anos submeti
dos ao regime da Estiva Livre, que lhes impede o acesso 
a um mercado de trabalho cada vez mais restrito e discri
minatório. 

No porto da Capital do meu Estado, por exemplo, os 
contratadores de se_rvi_ços de estiva ignoram a· mão-de
obra dos profissionais qualificados, privilegiando com a 
pouca ocupação os tripulantes de embarcações e outras 
pessoas estranhas a esse tipo de trabalho. 

A origem do problema prende-.se ao advento do 
Decreto~ lei n~ 5, de 4 de abril de 1966, que em seu artigo 
22 permite a realízação dos serviços de estiva, de vigilân
cia portuária, de conferência e conserto de mercadorias 
transportadas por embarcação nacional de navegação 
interior, integrante ou não de comboio, pela respectiva 
tripulação. _ 

Contrariando _os princípios constitucionais da Ordem 
Econômica e Social, dentre os quà.is o da valorização do 
trabalho como condição_ da dignidade humana, e o da 
exPansão -Permanente das oportunidades de emprego 
produtivo, restringiu-se por essa norm-a o mercado de 
trabalho do estivador, mediante a faculdade de utili
zação de sua mão-de-obra. 

Assim, a própria tripuração da embarcação, emPrega.: 
da de modo permanente e exclusivo no transporte con
junto de pessoas e mercadorias passou a executar o ser
viço de estiva; marginalizando do mercado de emprego 
sobretudo os estivadores do Norte-Nordeste. 

Resulta cristalino dessas considerações que o artigo 22 
do Decreto-lei nQ 5f66 lesiona o justo direito da classe, 
que há quase 20 anos reivindica medidas jud~ciáis ou le
gislativas que restaurem a situação legal vigente antes de 
4 de abril.de 1966. 

A tese ~m comento, a propósito, contui pelas seguintes 
-Opções: na primeira, o Sindicato formularia represen
tação à ProcuradoriaGex:al_d_a República, visando a ob
ter do Supremo Tribunal Federal uma interpretação de
finitiva e incOntroversa das disposições reguladas no ci
tado artigq 22; e, na segunda, seria procurada a so)uçào 
legal, consistindo basicamente na revogação do disposi
tivo apontado. 

Parece-me, Sr. Presidente, que a segunda hipótese 
atende melhor o pieito dos estivadores, porquanto uma 
no v a lei, ao revogar o arfigo 22 mencionado, anularia 
mais rapidamente as injust~s orestrições ao trabalho dos 
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estivadores, e as causas do retrocesso nas suas conquistas 
sociais. 

Com ~sse objetivo, por sinal, estã em cuiso o Projeto 
de Lei da Câmara n"' 132, de 1983, no presente momento 
aguardando Parecer da Comissãõ- de Transportes desta . 
Casa, recomendando-se tão-somente o. aceleramento de 
sua tramitação. 

É o que venho pedir neste instante. Ao visualizar um 
quadro onde milhares de trabalhadores não têm como 
prover o próprio sustentO, nem -ü!.'nlpOuco alcançam mi
nimizar a fome de suas numerosas famílias, urge que seja 
revertida a situação criada pelo Decreto-lei n'il 5/66. 

Assegurar-se-á, assim-, que o estivador amazônida afi
nal recupere o seu direítõ ao ti:'ab"àiho, e conseqüente
mente, às condições de uma existência a que não falta 
um mínimO de dignidade. 

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

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PR~SIDENTE (Martins Fi~ho)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendO -a tratar, vOU ericerr3.r a sessãO, de
signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos, anterionnente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 64, de 
1985, de autoria do Senador Milton Cabral, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal,-dO artigo in
titulado. "Preservar a Constituição", publicado no jornal 
O EStado de S. Paulo, edição de 9 de abril de 1985. 
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-2-

- DisCusSão, em segundo turno, do Projeto de Lei dos~
nado n~>.207, de 1983, deautoriado Senador Nelson Car
neiro: que institui a Semana do Jovem e dá outras provi-
dências, tendo -

Pareceres, sob n9s 429 e 430, de 1984, das Coniissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mêrito, pela inoportunidade, coin voto 
vencido, em sep'àrado, do Senador Guilhenne Palmeira; 

. - de Educação e Cultura, favoráveL 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

Ata da 39' Sessão, em 11 de abril de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 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 Gueiros 
-.Alexandre Costa- João Ciistelo -Alberto Silva-
Helvídio Nunes- João Lobo- César Cais -Josê Lins 
-Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho 
- ffumberto Lucena - Marcondes Gadelha- Milton 
Cabral - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Gui
lhenne Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante_
Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana -
José Ignãcio Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Car
neiro- Roberto Saturriiilo ~Itamar Franco- Murilo · 

· Badaró -Alfredo Campos- Fernando Henrique Car
doso- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mau
ro Borges- Benedito Canelas- Gastão Míiller- José 
Fragelli - Marcelo :(\.Ürans;la - Saldanha Derzi - Ro
berto Wypych -Álvaro Dias - Enéas Faria - Jaison 
Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Car
los Chiarelli - Alcides Saldanha - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filf!o) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessi\o. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a sei" lido. 

~SR. PRESIDENTE (Martins Fi~o)- Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaçãõ, em turno- (mico, do Requúimento n~> 
64, de 1985, de autoria do Senador Milton Cabral, 
solicitando a- traitscriÇão, rios Ariais do Senado Fe
deral, do artigo intitulado .. Preservar a Consti
tuição", publicado no jornal O Estado de S. Pa_ulo" • 

. edição de 9 de abril de 1985. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta 

dos: {Pausa.) 
Aprovado. 

Presidência do Sr. Martins Filho 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Peço verificação de 
quOrum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESliJENíE (Martins Filho)- Sendo evi
dente a falta de quorum, a Presidência ·suspende a sessão 
e farã acionar a cainpainha por alguns minutos. 

Estã suspensa a sessão. _ . . 
(Suspensa às 18 horaS e 30 minutos, a sessão ê reaberta 

às 18 horas e 34 m_inutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ reaber
ta a sessão. 

Persiste a ~alta de n'Ç!mero. A votaçãO do requerimento 
fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 2: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 207, de I 983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que institui a semana do jovem e 
dã outras providências, tendo 

Pareceres, sob n'l's 429 e 430, de 1984, das Comis
sões 

-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. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

ão. 
Encerrada:esta, o projeto ê dado como definitivamen

~ aprovado, nos termos do art,_315 do Regimento Inter
to. 

A matéria vai à Comissão de RedaÇão. 

S 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 CorigreSso -Nacional decreta: 
·Art. 19 S instituída a Semana Nacional d_o_J.ovem, a 

-ser COnlemorãã.a nos últimos sete dias do mês de se
tembro_ de cada ano4 

Art. 21' Anualmente, na semana referida no artigo 
anterior, todos o~ órgãos de comunicação do País reser
varã_g _espaço e tempo para publicação e divulgação d~ 
matêrias alusivas à juventude e sua importância na vida 
nacional. 

Att. 3"' Os estabeleCimentos de ensino de todos os 
níveis desenvolverão, na êpoca, sob a orientação do Mi
nistêrio da Educação e Cultura, palestras, conferências, 
campanhas, concursos de redação e jogos, tendo por mo
tivo a juventude. 

ArL 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua 
publicação. 

Art. 51' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. _(:..,. Revogam~se as disposiçÕes em co.ntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para 
a sessão ordinária âe amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1' 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 6, de 1981 (n9 237/79, na Casa de origem), que fixa 
em oito horas a jornada de trabalho dos vigias, tendo 

Parecer favorável, sob n~' 190, de 1981, da Comissão 
- de Legislação Social. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 15, dê 
198.5, de autoria do Senador. Humberto Lucena, solici

. tando a constituição de Comissão Parlamentar de In
quêrito destinada ajnvestigar os fatos qeu cqlocaram em 
risco o Controle acionário, pela União, da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 37 /~. 
dos Senadores Roberto Campos e José Ignãcio Ferreira, 
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.) 

3 

Votação, em turrio único, do Requerimento n"' 57, de 
198~, _de autoria dos Líderes 'Gastão MUil.er e Moacyr 
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência p"ara o Oficio S/2, de 1985, do 
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Governador do Estado do Rio Grande do N arte, solici
tando autoriiaf,(ão do Senado Federal para realizar ope
ração de crêdito externo no valor de cinqUenta milhões 
de dólares. 

4 

VotaçãO, em turno único, do Requerimento -n'1 58, de 
1985, de aUtoria dos L{ deres G_astão M üller e M oacyr 
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgênCia- pira o Ofício n"S/8, de 1985, a-

. través do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO), 
solicita autorização do Senado para que aquela Prefeitu
ra possa realizar operação de empréstimo externo no va
lor de US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil 
dólares). 

5 

VotaÇão, em primeiro turnõ, o---projefinie Lei do Sena
don'>' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes Quér
cia, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n9S 184, e 185, de 1984, das Comissões 
-de Constituição e Jurista, pela ConstituciOnalidade 

e Juridicidade; e 
de Legislação Social, favorável. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei d9 Se
nado n'12, de 1980, de autoria do Senadqr Humberto I,.u
cena, que dispõe sobre a escola e a nomeaçij.o do.s diri
gentes das Fundações de Ensjno Superior, tendo 

Pareceres, sob nQs 747 e 748, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade, com voto vencido, em separado, o Sena
dor Moacyr Dalla; e 

-de Educação e Cultura, Favorável. 

Votação em primeíro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'1 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Mi
chiles, que acrescenta parágrafo_ único õia "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 n9 445 a 447, de 1g-g-4; das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juricididade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, contrário, com voto vericido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Kalume. 

8 

Votação, em primeiro turno (aprecíãção preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do regimen~ 
to interno), do Projeto de Lei do Senado n'1 t 8, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre 
apos~ntadOria especial do músico, tendo 

Pareceres, sob n"' 1.032, de 1980 e n'l' 415, de 1984, da 
Comissão: 

-de Constitulçilo e Justiça, 1"' Pronunciamento: Pela 
inconstitucionalidade; 2"' Pronunciamento: (reexame soli
citado em Plenârio)- ratificando seu parecer anterior. 

9 

Votação, em primeiró turno (ap'reciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento In~ 
terno), do Projeto de Lei do Senado nll 320, de 1980, de . 
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n'1 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situaçãojuri-
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dica do eslrangeiro nb Brasil, cria o Conselho Nacional 
d~ Imigração e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n"' I.t~. de 1981, da Comíssão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

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

{Levanta-se a se~são às 18 horas e_10 m_inutos:) 

DISCURSO f'!WNUNCIADO PELO SR, Nl
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 9-4-!iS E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PU!JUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, para um encontro, hoje, c-om o Miriistrá da Edu
cação Senador Marco Maciel, encontram-se em Brasília 
todos os Secretãrios tie J,!ducação dos diversos Estados 
-do País. AnteS de referir-me, mesmo em poucas palavras, 
à importândil desse encontro, traduzida pelos obje~ivos 
que tem eni víSta~ quefo -regiStrar a atividade da Secreta
ria de Educação de Pernambuco, cujO titular, _Pr9fesso~ 
Edgar Matos, partiCipa dessa reunião .. 

No Recife, poucos dias antes de sua vinda a_esta Capi
tal, prCSiou,. o competentê s'ecretádo de EducãçãÔ de 
Pernambuco, declarações à I~prensa, dando conta do 
trabalho realizado _à frente daquela pasta. Esta razão 
pela qual, neste ensejo; resolvi pôr em destaque a a
tuação do G_Qverno de Pernambuco no setor. É oportu
no salientar ~ preocUpaç-ão constante do Governador 
Roberto Magalhães no tocante à problemática educacio
~al do Estado. Pelo número de escolas construídas nos 
últimos dois anos, o Chefe do Executivo pernambucano 
dá provas suficientes do seu empenho e da sua sensibili
dade em: relação a esSe assunto~ 

_Q _que foi realizad~ nesse campo da administração 
reiVeste.Se da maior importância, em decorrência do fato 
de -que ~ão poucos os recursos de que dispõe o Erário, 
não só paTa a fender à demanda do ensino, como tam.bêm 
de outros serviç.ós e obras públicas. 

Os -númetos que pôde apresentar aõ povo pernambu
cano demonstram à sociedade que S. Ex' o_ Governador 
Roberto Magalhães vem se impondo comb um gover~ 
iiânte capaZ, probo e eficiente, o que justifiCa o-alto con
ceito de que goza, hoje, não só no Estado, co-mo em todo 

o Brasil. 

Dentro da filosofia que se traçOu à freiite da adminiS~ 
traçãO, o Professor Robertp Magalhães, em vez das 
grandes obras pelo aspecto. físico, "optoU pela execução 
do que chamo1:1 d~_pequenas_grandes obras, pelo seu al
cance social e-humaOO.-Assim, o Governador-Roberto 
Magalhães vem dando cumprimento a essa meta e, fiel à 
orientação Csü1belecida, S. Exil Colocou a educação como 
problema de primeira ordem e ·da sua mais constante 
preocupação. 

De modo que, quando o Sr. Ministro Marco Maciel, 
numa louvável iniciativa, reúne Secretários de Estado de 
todo o País, ligados ao ·setor, para dar o testemunho do 
seu interesse e, sobretudo, da sua preocupação em cum
prir, no Ministério pelo qual é responsável, o grande 
programa de ampliar as oportunidades de ensino para-as 
rilais vastas Camadas da população, e fazê-lo a partir do 
que ê fundamental, o ensino bãsico, o 19 grau, é oportu
no que se dê o devido relevo a essa diretriz. ImpôS-se o 
Sr. Ministro, como se vê, o compromisso de tornar exe

. qüível o dispositivo da Constituição Federal que deter
mina a obrfgatoriedade e gratuidade do ensino primário 
entre 7 e 14 anos. Seria desnecessârio dizer que, para tan
to, o Ministério da Educação precisa de vultosos recur-
SOS. 

Há pouco tempo, ~~ pri~eira entrevista· concedida à 
Imprensa, o Ministro Marco Maciel já fez sentir que a 
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despesa com educação não pode ser considerada sim
plesmente como gasto, mas como investimento, investi
mento em setor fundamental, inyestimento em recurs~s 
humanos, investimento que, por isso mesmo, dará, em 
pnizo curtO, o retorno no preparo do homem, Possibili
tando, desse modo, a retomada dÕ processo de desenvol
vimento econômico do País, a passos largos, mesmo 
numa hora de crise, para compensar o atraso dos últimos 
anos em que o PIB cresceu em percentuais modestos. 

f: claro que vivemos uma crise financeira, que tem 
c9mo base a própria crise mundial, maS é fato também 
qu·e o nos~o País não pode ficar adstrito às receitas deter~ 
minadas ou _sugeridas pelo FMI. Precisamos crescer a 
percentuais maiores para permitir que- o Brasil, cuja Po
pulação cresce de rrianeira explosiva, tenha o produto in
terno bruto, a produção suficiente, a fim de que possa ser 
dividida em termos de justiça social, para garantir a cada 
brasileiro um padrão de vida compatível com a dignida
de d3. pessoa humana, que não pode ser restrito a mino
rias e a grupos privilegiados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta hora, quando O 
Mínistro se propõe a dar maior embasamento ao setor 
fundamental do ensino, esta Ca~a não pode ficar indife
rente a esse fato e haverá de registrá-lo, não só pela mi
nha .modesta contribuição, mas pelo apoio que o Senado 
v~m dando _ao problema da educação. 

_O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NIV ALDO MACHADO- Ouço com prazer o 
nobre Sênador GaStão mUUer. · 

O Sr~ bastão Müller - Nobre Senador, em nome da 
Bancada do PMDB, e por ordem do meu Líder Humber
to Lucena, eu trago a solidariedade desta Banca-da para a 
tese que V. Ex~ defende, fazendo pequenas observações 
de caráter pessoal: Eu acho que desénvolvimento da edu
cação - educação no sentido amplo da palavra - está 
vinculado ao desenvolvimento econômico; p.enhum pov_o 
pode ter grande desenvolvimento económico, por exem
plo à moda da Suíça, senão tiver um desenvolvimento e
ducacional. De modo que a educação, a meu ver, é a 

. prio-ridade número um de qualquer país que queira se de
senvolver. ·E o Senador Marco Maciel, nosso compa
nheiro que está hoje liderando este Ministério, tenho cer
teza, possuírá a sensibilidade necessária para perceber' 
que o investimento que fará na educação 'de forma total e 
global, .dentro do sistema orçamentário brasileiro, farâ 
com que nPs pÓssamos ter o início de um novo desenvol
vimento, -o- .educacional, que dará como produto princi
pãl o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 
sociai desie País. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Gastão 
MUller, registro, com muito prazer, o aparte de V. Ex• 
que, honrado, incorporo às minhas considerações, por
que ê valiosa a contribuição que acaba de trazer, colo
cando o problema nos seus devidos termos. Na verdade, 
não pode haver,desenvolvimento sem educação.~ neces
sário, portanto, que PaSsemos a cresCer ·a pe'rcentuais 
mais elevados, a fim de permitir maior poder aquisitivo à 
população, que se desloca para os grandes centros, den
tro do fenômeno da urbanização, possibilitando os 
lJleios necessârios ~ conQ.uiSta da e.ducação. 

De mandra que, como a urbamzação é a característica 
ia civilização moderna, então develnos lutar por um 
crescimento econômico _cada vez maior, a fim de que se 
'possa assegurar uma melhor qualidade de vida, tanto à 
_população urbana, quanto à rural. 

Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Gastão 
MUller, e continuo fazendo algumas _considerações em 
torno desse problema. 

Sr. Presiaente, Srs. Senadores, sem dúvida alguma, o 
problem~ _ da educação - e ~u não precisaria aqui 
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lembrar- passou a merecer, sobretudo a partir de 1920, 
maior atenção do poder público, pela palavra mormente 
quando· o grande brasileiro Miguel Couto, ein Conferên
cia que pronunciOu à época no Rio de Janeiro, afirmou: 
"No Brasil só há um problema nacional: o ~a educação 
do povo" E Miguel Couto, nesSa conferênéia, aludia ao 
mutismo, norma rigOrOsa de um cQnvento, em que os 
monges, ao se entrecruzarem, proferiam apenas estas pa
lavras: "Lembrai-vos da morte, irmâos!" Por isso, na
quela oportunidade, Miguel Couto, num dramãtico ape
lo, parodiando aquele costume monástico~---exclamou: 
"Lembrai-vos da educação, brasileiros!" No ensejo, pro
pôs ao "Governo criassf! o MinistériO da Educação, o que 
somente foi feito após a Revolu?ão de 1930. 

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

O SR. NIVALDO MACHADO -·Com multó pra.Zer;-
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Primeiramente, maiS uma Vei:~ 
quero cumprimentar V. Ex• por trazer a esta Casa umãS~ 
sunto dos mais palpitantes, porque a educação é fundaM 
mental na vida de um pÓvo. Eu, certa vez, recitei aqui 
um pensamento de um pensador francês, "que só a eduM 
caçãO liberta o ser humano". e o que se faz hoje nada 
mais é, nobre Senador - eu gostaria de ressalvar a sua 
última frase- do que continuar o programa dos MinisM. 
tros anteriores, em que pese o meu respeito a V. Ex~ e ao 
Ministro da Educação atual,meu nobre colega e amigo 
Marco Maciel, que até há três ou quatro meses era da veM 
lha República, ele mesmo colaborou com a velha ReM 
pública, como Governador, como Senador eleito pelo 
Partido da velha: República; o que se quer hoje não é joM 
gar pedra no passado, o Que temos que fazer hoje é reuM 
nir as pedras e construir o edificio do futuro, o que nós 
queremOs· é colaborar com o atual Governo, todos nós, 
mormente em se tratando de um assunt~ fundamental 
que é a educação. Queremos colaborar com"o Ministro 
Marco Maciel, e queremos que S. Ex•, com a sua boa 
vontade, com a probidade que o caracteriza, ultrapasse 
oS seus antecessores. Éjsso que desejamos, e que no futu
ro o seu substituto também ultrapasse, porque é para o 
bem do Brasil. A V. Ex•, portanto, os meus cumprimen
tos e os votos .de que o eminente Ministro Marco Maciel 
faça uma administração que chame a atenção do S~lo 
XX. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Nobre Senador 
Jorge Kalume. muito grà.to a V. Ex• e, com todo prazer 
incorporo o seu aparte lúcidO e procedente às palavras 
que estou pronunciando. Reservo-me, apenas, o direito 
de lembrar, mais uma vez, que não estou pondo em conM 
fronte o Governo passado com o Governo atual, em ter
mos de educação. De forma nenh1:1ma o fiz, e longe de 

miin a intenção de colocar, em plano secundãrio, a aM 
tuacão dos Governos anteriores, no tocante a esse 
problema. 

Sei perfeitamente que, de uns anos a esta data,· muito 
se fez em termos quantitativos: o número de matrículas 
aumentou consideravelmente. Acontece que sua estrutuM 
ra não acompanhou as necessidades da demanda e isso 
deu, como conseqUência, a má qualidade do ensino. 

Esta a explicação que·desejo dar a V. Ex• pela atenção 
e pelo respeito que merece o nobre companheiro de re
presentação popular. 

O Sr. Jorge Kalume- Muito obrigado. Eu gostaria 
de adicionar ao assunto que V. Ex• está abordando, re
petindo, ()que eu disse, há poucos dia~. ao emineil.te coM 
lega Aderbal Jurema, até a título ~e sugestão, de que en~ 
"ire O eStudante e a escola há -um vazio, hâ uffi hiato que 
precisa ser pfeenchido e que se chania fome. Grande parM 
te da população estudailtil é mal alimentada ou passa foM 
me, e um estudante mal alimentado ou sofrendO os rigoM 
res da fome não pode assimilar.~ um problema que tem 
que ser olha,~o com muita atenção, com muito carinho. 
Hoje Já temos, poi' exemplo, a merenda escolar, ... 

O SR. NIV ALDO MACHADO - E é a fome a res
ponsável exatamente pela evasão. 

O Sr. Jorge Kalume - ... que é uma criação" antiga, 
não sei de quantos anos, de que"Governo ela veio, se foi 
do tempo de Getúlio Vargas. Eu sei que a merenda escoM 
lar veio preencher um pouco esse vazio. Mas precisamos 
também desenvolver outros setores para que os pais desM 
SeS e~üidimtes tenham melhores condições alimentares 
em casa. ~esta a sugestão que queria apresentar a y. Ex• 

O SR- NIVALDO MACHADO - Mais uma vez, Se
nador Jorge Kalume, registro o aparte de V. Ex• Em 
prosseguimento, concordftndo com a sua colocação, 
quero dizer que senti de perto o problema de falta de meM 
renda, nos idos de 1960, quando Prefeito de Olinda. Nes
sa ocasião verifiquei, exatamente, a diferença existente 
entre o aluno que passou a receber merenda escolar e aM 
quele .que, até então, não a recebia .. 

Desejo, também - não só dando como procedente a 
colocação de V._ Ex• - dizer que o Encontro promovido 
pelo Ministro Marco Maciel, com o apoio dos SecreM 
tários dos Estados, tem em vista a implementação total 
do m_a.nd.amento constitucional, já reff!rido, principal
mente porque a· emenda de autoria do Senador João Cal
mon assegura maiores recursos financeiros. 

Assini, ·apenas para concluir, gostaria de chamar a a
tenção para o· fato de que na base dos objetivos desse En
contro estâ a preocupação de redefinir o papel "sócio
P~!ítico" do espaço educativo onde· se dá o )9 grau. 

Abril de 1985 

De igual modo empenhaMse de acordo com a orienM 
tação da Ministério, seguido pelo 'competente Professor 
Aloysio Sotero., Siicretário de Ensino de }9 e 29 graus, em 
"atribuir à Escola o papel de formadora do espr'rito críH
co, promotora da capacidade de pensar, de ler a realidaM 
de e de transformar a Escola num lugar privilegiado do 
exercício da cidadania, com sentido e consciência sócioM 
política". 

De mãneira que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ditas 
estas palavras com que espero ter justificado este regis
tro •.. 

O Sr. Jorge Kalume- PermitaMme, V. Ex•, para com
pletar o meu raciocínio anterior. ConsiderandoMse o 
Orçamento· do Brasil deste ano, Orçamento da União, de 
88 trilhões e fração - 89 trilhões - se cumprida a E
menda Constitucional João Calmon nós vamos carrear 
para o Ministério da Educação quase 12 trilhões de cru~ 
zeiros. Embora .não seja uma grande soma para um setor 
como a educação ... 

O SR. NfVALDO MACHADO - Mas é considerã
vel. · 

O Sr. Jorge Kalume - ... todavia, acredito que irá 
contemporizar ou ajudar ao seu Mínistro a levar a efeito, 
pelo menos, parte do seu programa. :1:: essa lembrança 
que queria dar no meu aparte. 

O SR. NIVALDO MACHADO- Muito obrigado, 
m:ais uma Vei; a V. Ex• e, sem dú.vida nenhuma, se hou
ver essa disponibilidade, essa tarefa, 1-fUe é Urgente, será 
CUmprida. 

Considero justificado esse registro, que fiz para dar 
conheciriíento ao Senado do realizado em pouco tempo e 
com parcos recursos, no setor da educação, Pelo Gover
nador Roberto Magalhães, e destacar o esforço do Mi
nistro da Educação, para a colaboração daqueles que 
vão ser responsáveis pela implenientação, pela exeCução 
dessa tarefa. para atingir esse grande objetivo, básico 
para a nacioilalidade brasileira~ 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

ATA DA 22• SESSÃO, REALIZADA EM 25-3-85 
(Publicada no DCN (Seção II) de 26-3-85) 

Retificação 

No Expediente da sessão, no autógrafo dp Projeto de 
Lei da Câmara .nt 2, de 198~ (n9 4.794/84, na Casa de oriM 
gem) 

Na página n9.03.82, l~·coluna, na ementa do projeto, 
Onde se lê: 
Altera a Lei n9 6.657 , ... 
LeiaMse: 
Altera a Lei nt 6.567 , ... 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 400 SESSÃO, EM 12 DE ABRIL 
DE 1985 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal 
Fedenl 

N• S/16(85 (n' 11(85- P)'MC, na origem), de 10 
do corrente mês, encaminhando ao Senado Federal 
cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recur
so Extraordinário nl' 101.477-6, do Estado do Para
nã, o qual declat<?U a inconstitucionalidade do art. 
75, bem como de seu parágrafo único, da Lei n' 14, 
de 30 de dezembro de 1977, do Município de Campi
na Grande d_o S_ul, Estado dp Pare~:nã. 

1.2.2- Ofícios do Sr. l'i'.§ecretii.-lo da Cimua dos 
Deputados 

· Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 5/85 (n' 4.729/84, 
na origem), que altera a composição e a organização 
interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que 
menciona, cria car2;os e dá outras providências. 

-Projeto de_ Lei da Câmara n' 6/85 (n' 4.352/81, 
na origem), que estende aos trabalhadores avulsos os 
beneficies da Lei nl' 6.435,' de IS de julho de 1977, e 
dispõe sobre as entidades de previdência privada e dá 
outras providências. 

1.2.3-- Pareceres encaminhados ii Mesa 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 5 f85, lido no Expediente. 

1.2.5 - Leitura de Projetos 

--Projeto de Lei do Senado n' 55/85, de autoria 
do Sr. João Castelo, que institui adicional sobre o JPJ 
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de bebidas alcoólicas e de deriVados de rumo, para a
plicação nos serviços de saóde pública. 

- Prpjeto de Lei do Senado n' 56f85, de iniciatiVa 
do Sr. Jorge Kalume, que ~tltera dispositivos da Lei 
n• 4.595, de'31 de dezembro de 1964. 

- Projeto de Lei_ do Senado n' 57/85, de autoria 
do Sr. Nelson Carneiro, que trata da ru:ação de ho
norários de perito. 

l.l.6 - Dls<arsos do. Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Aduzindo no· 
vas considerações à justificativa do Projeto de Lei do 
Senado n'. 56/85, lido na presente sessão. 

SENADOR JOÃO CASTELO- Aduzindo novas 
considerações ao Projeto de Lei do Senado n"' 55/85, 
apresentado por S. Ex• na presente sessão. Tratamen
to diferenciado para o Nordeste. 

SENADOR AMERica DE SOUZA; como Lfder 
- Reparo a: trecho-do discurso de orador que o ante
cedeu na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder 
- urgência para a apreciação a e Projetes de lei que 
menciona. 

SENADOR MOACYR DUARTE, como L!der
Observações de S. Ex• sobre noticiário do Jornal de 
Brasília, de hoje, a respeito da assunção do Sr. Tan
credo Neves ao cargo de Presidente da República pe
rante a Mesa do Congresso Nacional. 

SENADOR HELV!D!O NUNES- Necessidade 
de disciplinar o uso da palavra pelos Líderes e Vice
Líderes~ Apreciação, -pelo Plenário, do parecer da 
Comissão do Distrito_ Federal a respeito da desig
nação do Governador interino para o Distrito Fede
ral. 

SENADOR JOÃO LOBO- Esclarecimentos rela
tivos à segunda parte do pronunciamento do Senador 
Helvfdio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta às observações 
feitas pelo Sr. Helvfdio Nunes. 

1.2.7- Comunicaçio da Presidência 

Convocação de sessão do Congresso Nacional, a 
realizar-se às dez horas e trinta minutos, do dia 19 do 
corrente, destinada a comemorar solenemente o 251' 
aniversáriO de Brasília. 

1.2.8 - Apreclaçio de matéria 

Requerimento n"' 69/85, lido em sessão anterior. 
Aprovado. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 6/81 (n' 237/79, 
na Casa de origem), que fixa em oito horas a jornada 
de trabalho dos vi&ias. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento nl' 15/85, solicitando a consti-
- tuição de Comissão Parlamentar de Inquérito desti-

nada a investigar os fatos que colocaram em risco o 
_conti'õle_ acionário, pela União, d~ Companhia Vale 
do Rio Doce. Votação adiada por falta de quorum. 

=- Requerimento n' 57/85, requerendo urgência 
para o Oficio S/2, de 1985, do Governador do Esta
do do Rio Grande do Norte, solicitando autorização 
do Senado Federal para realizar operação de crêdito 
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n"' 58/85, solicitando urgência 
para o Oficio Sf8, de 1985, atravês do qual o Prefeito 
muriicipal de Anápolis (GO), soliCita autorizaçãó do 
Senado para que aquela prefeitUra possa rCalizar o
peração de empréstimo externo no valor de USS 
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares). 
Votação adiada por f!J.Ita de quorum. 

-ProjetO- de Li:i do Senado P"' 2~/79, -quC ac_res
centa parágrafos ao art. 517 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Votaçio adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 2/80, que dispõe 
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fun-
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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 C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

dações de Ensino Superior. Votaçio adiada pOr falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n\' 340/80, -que aCres
centa parágrafo único ao art. 373 da Consolidaç_ão 
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com 
remuneração proporcional. Votação adiada por falta 
de quorum. · 

-Projeto de Lei do Senado n' 18/80, que dispõe 
sobfe aposentadoria especial do músi_co. (Apreciação 
preliminar da Constituciónalidade). Votação ~diada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei doSenadQ_n~3;2_0f80, qõe--(e\'oga 
a Lei n9 6.815, de 19 de agosto_ de 1980, que define a 
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Con
selho Nacional de Imigração e dã outras providên
cias. Votação adiada· por falta .de quorum. 

1.3.1 - Discur~s após a Ordem do Dia 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES ....:.. Papel 

desenvolvido pela CEPLA_C na lavou:ra. caca:y.eira. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

SENADOR CESAR CALS- Apelo em favor da 
classe dos Arrumadores, em Movimentação de Mer:. 

- cadorias nos_ Portos e Comércio Armazenador. 

SENADOR HELVID/0 NUNES - Análises à 
justificativa da proposta do Governo para o Sulbrasi
leiro- e Habitasul. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Posiciona
mento do Instituto dos Advogados do Brasil a respei-' 
to da dívida externa brasileira. 

SENADOR ODACIR SOARES- .A. pelo ao Mi
nistro Marco M aciel, da Educação, no sentido do 
reexame da Portaria n9 263 f85, recentemente baixada 
por S. Ex• 

SENADOR MARTINS FILHO- Necessidade de 
um redirecioD.amento do projeto do DNOCS para· o 

Yale do Açu, no Rio Grande_ do Norte. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessio. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão 
de 11-4-85. 

3- PORTARIA DO PRIMEIRO-
SECRETÁRIO 

N9 386, de 1985. 

4 .:._MESA DIRETORA 

_ 5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO 

Ata da 40~ Sessão, em 12 de abril de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Pl'esidência dos S_rs. José Fragelli, Passos Pôrto e Alberto Silva 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-. 
SENTES OS.SRS. SEN~DORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Aloysio Chaves~ ÇJabriel Hermes- Hélio.Gueiros
Alexandre Costa - João Ca~telo - Américo de Souza 
-"Alberto Silva - Helvfdio Nunes-~ João Lobo ~
Virgílio Távora~ Moacyr Duarte-:_- Mart_ins Filho-:-. 
Humberto Lucena ~ Marcogcl_~_ Gadelha - MiltOn 
Cabral - Nivaldo _Machado_=- Lourival Paptista -
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- José Ignãcio- Fer
reira -Nelson CarrieirO -- I_tamar Franco--: Fema!!-do 
Henrique Cardoso- José Fragelli- Enéas Faria- Al
ddes Saldanha - Octâyio Cardosp, 

O ~R. PRESIDENTE_(José Fragelli)--,- A listade pre
sença a·cusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo nú.mero _regimental d~claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, lnici":tnlOs-riosSos-trabalhos. 
O Sr. 19-Secr~târi,o irá proceder à leitura do Expedien
te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/16(85 (n• 11/85- P/M-C, na origem), de 10 do 
corrente mês, encaminhando 'ao Senado Federal cópias 
das notãs taquigrâficas e do iCón:Üio proferido pelo S-u~ 
premo Tribunal Federal. nos autos do Recurso Extraor
dinário- n9 lbf.477-6-, do Estado do Paraná,-o qual decla-
rou a -inconstitucionalidade do art. 75, bem como de seu 
parãgrafo único, da Lei n9 14, de 30 de dezembro de 
1977, do Município de Campiitã-Grande do Sul, Estado 
do Paranã. ~-

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O FI CIOS 

· -- tio Sr. i9--Secretário da Câmara dos Deputados, e~a
minha.ndo à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 5, DE 1985 

(N• 4.729/84, na Cosa de Origem) 

De Iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera a composição e a organização fnteru dos 
Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria 
catgO!re dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. )9 Fica alterada a composição dos Tribunais 

Regionais do Trabalho das 5•, 6•, 9• e lO• Regiões: 
I- o Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região 

coffipó-f~Se-â de-17 (dezessete) Juízes, sendo 11 (onze) to:
gados, vitalícios; e 6 (reis) classistas, temporários; 
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II- o Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região 
compor-se-á de 17 (dezessete) Juízes, sendo II (onze) to
gados, vitalícios; e 6 (seis) classistas, temporários; 

III- o Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região 
compor-se-á de 9 (nove) Juízes, sendo 7 (sete) togados; 
vitalícios; e 2 (dois) classistas, temporários; 

IV- o Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região 
compor-se-á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito) togados, 
vitalícios; e 4 (quatro) classistas, temporários; 

V- o Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região 
compor-se-á de 12 (doze) Juizes, sendo 8 _(oito) togados, 
vitalfcios; e 4 (quatro) c! assistas, temporãrios. 

Art. 2? - Para atender à nova composição a que se re
fere o artigo anterior, ficam criados os seguintes cargos e 
funções de Juiz: 
I- no Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região 3 

(três) cargos de Juiz togado, vitaJício, a seie~ proVidos, 
I (um) por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, I (um) 
por advogado no exercício efetiVO da profissão e 1 (um) 
por membro do Ministério Público junto à Justiça do · 
Trabalho; e 2 (duas) funções de Juiz çlassista tempo
rârio, sendo uma para representante dos empregados e 
outra para representante dos empregadores; 

II- no Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região 
3 (três) cargos de Juiz togadÇJ, vitalíc_io, a_ serem provi
dos, 1 (um) por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, 1 
(um) por advogad_o.no exercício efetivO-da profissão e 1 
(um) por membro do Ministério Público junto à Justiça 
do Trabalho; e 2 (duas) funções de Juiz classista, tempo
rário, sendo uma para representante 'dos empregados e 
outra para representante dos empregadores; · 

III- no Tribunal Regional do Trabalho da_8•_Região 
I (um) cargo de Juiz togado, vitalício, a ser provido por 
Juiz do Trabalho, Presidente de Junta; 

IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região 
2 (dois) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem providos 
por Juízes do Trabalho, Presidentes de Junta; e 2 (duas) 
funções de Juiz classista, temporário, sendo uma para re
presentante dos empregados e outra para representante 
dos empregadores; 

V- no Tribunal Regional do Trabalho da lO• Região 
2 (dois) cargos de Juiz togado, vitalício, a sel-eril providos 
por Juízes do Trabalho, Presidentes de Junta; e 2 (duas) 
funÇões de Juiz classista, temporário, sendo uma parare
presentante dos empregados e outra para rePresentante 
dos empregadores. 

Art. 39 O provimento dos cargos e funções de Juiz, 
criados por esta lei, obedecerá ao que a lei dispuser a res
peito. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz 
classista, temporário. · 

Art. 411 Ó pessoal necessário ao atendimento dos en
cargos decorrentes da ampliaçãO dos Tribuitais será re
crutado nos quadros dos próprios Tribunais. 

Art. 511 A despesa decorrente da aplicação desta lei 
correrá por conta das dotações próprias da Justiça do 
Trabalho. 

Art. 611 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 111 Revogam-se as disposições em contráriO~ 

MENSAGEM No 478, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de subipeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo Projeto de 
lei que ualtera a Composição e a organização-interna dos 
Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria 
cargos, e dã outras providências". 

Brasília, 28 de novembro de 1984. --João Figueiredo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No DAS/0578, 
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1984; DO SENHOR 

MINIS.TRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente_ da República: 

Acolhendo proposta do Egrégio Tribunal Superior do 
Trabalho, tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência, para merecer posterior re,. 
messa a-o CongreSso Nacio~al, o anexo anteprojeto de lei 
que objetiva alterar a composição e a organização inter
na dos Tribunais RegionaiS do Trabalho das 5• 6•, 8• e 
10• Regiões, criando cargos e dando outras providências. 

A Justiça do Trabalho tem por escopo fundamental o 
julgamento dos diss.ídios ocorrentes entre empregados e 
empregadores, concorrendo_ para a harmonia que deve 
existir entre as categorias profissionais e ecõnômicas. 

A proposta almeja ampliar a estrutura jurídico
administrativa dos- citados, Tribunais RegiOnais dO Tra
balho, de modo a propiciai--lhes um desempenho menos 
sacrificado diante do crescente movimento de demandas 
trabalhistas sob suas res~ectivas. jurisdições, cujas es
tatísticas mais recentes- reVelam- Preocupações, uma vez 
que se C"i'ICOfitram distantes dos limites de capacidade le
gal e at~ humaria dos julga'dores que, malgrado o esPfrito 
púbfico de que são dotados. vêem seus esforços prejudi
cados, em face da impossibÍiidade de cumprirem, nos 
prazos desejados, suas funções judicantes. 

A medida se impõe pelo desenvolvimçnto da' indus
trialização e da legislação trabalhista, acoptado ao au
mento populacional, reclamando uma Justiça' do Traba
lhO mais rápida e,_conseqUentementC, mais aparelhada, 
principalmente ao_ que tange aos Ól-gãOO de 2• Instância, 
cada vez mais sobrecarregados, mercC do uso dos recur
sos que a legislação pennite, como, também, em decor
rência da Lei n9 6.497, d~_17 de setembro de 1981, admi
tindo a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento, 
desde que ultrapassados os índices flxã.dos. Dessa feita, 
as Juntas que em 1977 eram-278, hoje são 382~-com vistas 
a elevarem-se para 480, 572 e 664, respectivamente, em 
frês -anos,-atrãvés de anteprojetos em estudo. 

A -majoração do número de juízes proposta encontra 
apoio no art. 106, § J9, da Lei Complementar nll 35, de 14 
de março de 1979- L~i Oi-gânica da Magistratura Na-· 
cional, que fixa o índice de 300 _(trezentos) feitos anuais 
distribuídos por juiz, c~mo relat~r, para possibilita! o 
aumento do número dos membroS dos Tribunais de Jus
tiça dos Estados~ 

Assim, a pretensão busca ampliar o5 Tribunais Regio
naiS dó -Trabalho sediados nas capitais dos hstados da 

- Bahi3; PCri"tanibuco, Pará, Paraná e no Distritc Fedetal, 
todos, sem dúvida, representando importantes Regiões 
da Justiça do Trabalho, 5•, 6•, 8•, 9• e IO•, respectiva
mente, com imerisa r-esponsabilidade no equilíbrio das 
tensões sociais em jurisdições de complexos industriais e 
de inconteStável expansão sócio-econômica. 

A iniciativa consubstanciada, noS 5 (cinCO) alUdidos 
Tribunais Regionais, a criação de 73 (setenta e três) car
gos, dos quais 19 (dCzenove) irão compor as atividades 
judicanteS, na forma ao ã.rt. 29 do anteprojeto, e os 5~ 
(cinqiienta e quatro) restantes os serviços auxiliares dos 
Tribunais:...._ Anexos I e II, todos distribuídos conforme 
estudos que mereceram apreciações têcnicas do Colendo 
Tribunal Superior do Trabalho, do Departamento Ad
ministrativo do Serviço Público, da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República e do Departainen
to de Assuntos Judiciários deste Ministêrio. 

Estas são as considerações julgadas necessârias, ao su
gerir a Vossa Excelência o encaminhamento ao Poder 
Legislativo do anteprojeto que visa aull_lentar a compo
sição dos Tribunais Regionais do Trabalho menciona
dos, com a criação- mínima de Cargos administrativos, 
que complementam o pleito. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos do meu profundo respeito. - lbrahim 
Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

(Às Comissões de Servlço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
No 6, DE 1985 

(nll 4.352/81, na Casa de origem) 

Estende aos trab~lhadores avulsos os benefícios da 
Lei nll 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe sobre 
as entidades de previdência privada e dá outras provi
dências. 

O Congresso Naciotiai decreta: 

Art. 1;,;· Os§§ 2"' e 4• do art. 49 da Lei nll 6.435, de 15 
de julho de 1977, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

''Art. 49 
§ 29 Para os efeitos desta lei, são equiparáveis 

aos empregados de empresas patrocinadoras, os 
seus gerentes. os diretores e conselheiros ocupantes ' 
de cargos eletivos, bem como os empregados e res
pectivos dirigentes de fundações ou outras entidades 
de natureza autônoma, organizadas pelas patroci
nadoras, e os associados de sindicatos de trabalha
dores avulsos. 

§ 411 Ás empresas equiparam-se entidades sem 
fins lucrativos, assistenciais, sindicais de trabalha
dores avulsos, educacionais ou religiosas, podendo 
os planos destas incluir os religiosos que as servem." 

Art. 211 A constituição de entidade fechada de previ
dência privada por sindicato de trabalhadores avulsos 
depende _de os usuários dos serviços atenderem à contri
buição- patronal que venha a· ser atuarialmente fixada 
para custeio dos respectivos planos de benefícios, obede
cidos os limites mínimos previstos em lei. 

§ I"' Os usuários dos serviços desses trabalhadores 
adicionarão- à respectiva reinuneração uma importância 
destinada a atender ao custeio dos planos de beneficias. __ 

§ 211 O quantum percentual a ser acrescido à remune
raçãO serã sempre determinado atuarialmente, consoan
te coin o plano de beneficias aprovado pelo Ministério 
da PreVidência e Assistência Social- MPAS, e incluído 
destacadamente no respectivo recibo; cabendo à Supe
rintendência Nacional da Marinha Mercante- SUNA
MAM, divulgá-lo na tabela de preços dos serviços dos 
trabalhadores avulsos. 

§ 311 Os sindicatos representativos das respectivas ca
tegorias profissionais a8irão como intermediários; rece
bendo às importâncias correspondentes à contribuição_ 
patronal e âs dos próprios participantes do plano de be
nefícios, repassando-as, em 72 (setenta e duas) horas, à 
respectiva entidade fechada de previdência privada. Os 
dirígeiítes dos shidicatoS têm respOnsabilidade pessoal 
junto-à entidade e seus afiliados, quanto a esse repasse, e 
solidária com o dirigente da entidade, pelos prejufzos de
correntes da sua nilo-realização em tempo hãbil. 

§ 49 Acordada a constituição de uma entida,_de fecha-_ 
da de previdência privada entre os órgãos representati
vos das categorias de trabalhadores e de usuâ.fjas dos 
serviços, 1ornar-se-â compulsória e perene a contri
buição patronal. de modo a garantir permanentemente a 
subsistência dos planos. 

Art. 3"' Os sindiCatos supervisionarão as atividades 
das entidades fechadas, orientando-se a fiscalização _do 
poder público no sentido de proporcionar garantia aos 
compromissos assumidos para com os participantes dos 
pla~os de benefícios. 
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Parágrafo único: No" CasO-de váríõS ·sinéliCãiõS,- serâ 
exigida a celebração de convênio de adesão entre estes e 
a entidade de previdência, no-qual se estabeleçam, p·or
menorizadamente, as condições de solidariedade das 
partes, inclusive quanto ao fluxo de novas entradas 
anuais de entidades sindicais. ---

Art. 49 O Poder Executivo, dentro de 90 (noverita) 
dias de sua Publicação, regulamentará a presente lei, es
tabelecendo, inclusive; a importãncia a ser recebida pelos 
sindicatos para atender àS necessárias despesaS de admi:. 
nistração. 

Art. 59 F.sta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.435 DE !5 DE Jl)LHO DE 1977 

Dispõe sobre as entidades de previdência privada, e 
dá outras providências 

o- Presidente da República. 
Faço saber que o Corigresso Nacional, dCcreia e eu 

.sanciono a seguinte Lei": 

CAPITULO I 

Introdução 

Art. {9 Entidades de previdência privada, para os 
efeitos da presente Lei, são as que têm por ObjetOTnsti
tuir planos privados de concessão de pecúlios ·ou de ren
das, de benefíCios complementares ou assemelhados aos 
da Previdência Social, mediante contribuição de seus 
participantes, dos respectivos empregadores Ou de am
bos. 

Parágrafo único. Para _ _os efeitos desta Lei, 
considera-se participante o assedado, segurado ou bene
ficiário ii:icluído nos planos a Que se refere este artigo. 

Art. 29 A constituição, organização e funcion;amen
to de entidades de previdência privada_dependem de pré
via autorização_ do Governó"-Federal,- ficando subordina
das às disposiçõeS-da presente Lei. 

Art. 39 A ação do poder público será exercida com o 
objetivo de: 

I - proteger os interesses dos participantes dos planos 
de benefícios; 

II - determinar padrões mínimos adequados de segu
rança ·económiCo-financeira, para preservação da liqui
dez e da solvência dos planos de benefícios, isoladamen
te, e da entidade de previdência prívada, em seu conjun
to; 

III- disciplinar a expansão dos planos de benefícios, 
propiciando condições para sua integração no processo 
económico e social do PaiS;-

IV- coordenar as atividades reguladas por esta Lei 
com as políticas de desenvolvimento social e económico
financeira do_ Governo Federal. 

Art. 49 Para os efeitos da presente Leí, as entidades 
de previdência privada são classificadas: 

I - de acordo com a relação entre a entidade e os par
ticipanteS dos planos de beneficias, em: 

a) fechadas, quandó acessíveis exclusivamente aos 
empregados de uma só empresa ou de um grupo de em
presas, as quais, para os efeitos_desta Lei, serão denomi
nadas patrocinadoras; 

b) abertas, as demais. 
II- de acordo com seus objetivos, em: 
a) entidades de fins lucrativos; 
b) entidades sem fins lucrativos. 
§ 19 As entidades fechadas não poderão ter fins lu~ 

crativos. 
§ 29 Para os efeitos desta lei, são equiparáveis aos 

empregaods de empresas patrocinadoras os seus geren-
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tes, os diretores e conselheiros ocupantes de cargos eleti
vos, bem como os empregados e respectivos dirigentes de 
fundações ou outras entidades_ de natureza autónoma, 
organizadas pelas patrocinadoras. 

§ 39 O disposto no parágrafO itriteriOr il.ão se aplica 
aos diretores e__cans_elheiros das empresas públicas, sacie· 
dades de_ economia mista e fundações yÍnculadas à Ad
ministração Pública. 

§ 49 Ãs empresas equiparam-se entidades sem fins 
lucrativos,- assistenciais, educacionais ou religiosas, po
dendo os planos destas incluir os seus empregados e os 
religiosos que se servem. 

(Às Comissões de Constituição e J~tiça e deLe
gislação Social.) 

PARECERES 

PARECER No 30, DE 1985 
Da Comissão de Redaçilo 

Redação do vencido, para o turno suplementar, do 
SUbstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 51, de 1m (n9 3.107/76, na Casa de origem). 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apres-enta, em anexo, a redação do venci
do, para o turno suplementar, do substitutivo do Senado 
ao Projefo~de Lei da Câmara n9 51, de 1977 (n9 3.107/76, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 49 da 
Lei n9 5.757, de 3 de dezembro de 1971, que estabelece 
regime de gratifiC-aÇão ao pessoal à disposição do FUN
RURAL, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, li de abril de 1985. - Lenoir 
Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator- José lg
nácio Ferreira - Claudionor Roriz - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER No 30, DE 1985 
R.edação do vencido, para o turno suplementar, do 

substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 51, de 1977 (n9 3.107/76, na Casa de origem), que 
torna insubsistente a nulidade de atas praticados sem 
a apresentação dOS Certificados de Regularidade de 

_Situação e de Quitação com a Previdência Social. 

Q Con-gresso Nacional decreta; 
Art. 19 São convalidados os a tos praticados e os ins

trumentos assinados e lavrados, até a vigência do 
Decreto-lei n9 1.958, de 9 de_ setembro de 19_82, com 
inobservância do que preceitua a Lei n9_S.157.-de 3 de de
zembro de 1971, que estabelece regime de gratificação _ao 
pessoal à _disposição do FUNRURAL, não se lhes apli
cârldo_.._em conseqüência, o disposto no art. 142 da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de__l960, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

Art. 2"' Esta Lei J!ntra _em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições ~m contrário. 

PARECER No 31, DEI985 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 26, de 1978 (n9 317/75, na Casa 
de origem). 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 

A Comissão apresenta, em anexo, a redacão- final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 26, 
de 1978_(n~ 317, de 1975, na Casa de origem), que regula 
o exercício da profissão de Têcnico em Radio~ogia, e dã 
outras providências. 

Sala das Comissões, ll de abril de 1985. - Lenolr 
Varg3s, Presidente- Josê Ignáclo Ferreira, Relator
Jorge Kalume - Claudionor Roriz - Martins Filho. 
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ANEXO AO PARECER No 31, DE 1985 

- Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 26, de 1978 (n9 317/75, na: Casa 
de origem), que regula o exercíciO da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. 

EMENDA No I 
(corresponde à Emenda n"' 1-CLS) 

I?ê-se ao art. 15 do Projeto a seguinte redação: 

~'Ari. 15. Os beneficias-deSta Lei sãõ extCrisivÕs 
- aos -contratados do serviço público federal, autãr
·quico e paraestatal e, ainda, aos contratados do ser
viço público estadual e municipaL" 

EMENDA N• 2 
(corresponde à Emenda n9 2-CLS) 

SUpiima-se o art. 16 do Projeto, renumerando-se os 
demais a"rtigos. ---

PARECER No 32, DE !985 
(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 22, de 1980 (n9 147/79, na CaS&:_~_e 

Origem). 

Relator: Senador Oaudionor Roriz 
A Comiss~o apresenta a redação final da emenda do 

Senado ao Projeto d~ Lei da Câmara n9 22, de 1980 (n' 
147/79, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 
J9 da Lei n~ 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe 
sobre a profissão de Bib(iotecário. e dá outras providên
cias. 

Sala das Comissões, li de abrit de 1985. - Lenoir 
Vargas, Presidente- Claudinor Roriz, Relator --José 
IgriáciÕ Ferreira- Jorge Kalume - Martins Filho. 

ANEXO" DO PARECER 32, DE !985 

R-eda~o final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 22, de 1980 (n~ 147/79, na C~sa de 
origem), que dá novit redaçiio ao art. 39 di. Lei nt 
4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a pro
fissão de Bibliotecário, e dá outras providências. 

~ ~ ~ 

EMENDA No I 
(correspondente à Emenda n9 1-CCJ) 

Suprima-se, no art. 29 do Projeto, a expressão: 
" .. , por mais de 5 (cinco) anos ... " 

PARECER No 33, DE 1985 
(Da Comissão de Redaçào) 

Redaçilo final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 45, de 1982 (n9 1.898/79, na CasO: 
de origem). 

Relator: Senador Martins Filho 
A Comissão apresenta, em anexo,a redação final da 

emenda do Senado_ ao Projeto de Lei da Câmara n9 45, 
de 1982 (n9 1.898, de 1979, na Casa de origem), que auto
ria o Poder Executivo a conceder direito real d~ uso 
sobre áreas de terras que margeiam as rodovias federais. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. - Lenolr 
Vargas, Presidente.....:. Martins Filho,- Relator- José 
Ignácio Ferreira - Jorge Kalume - Claudionor Rorlz. 
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ANEXO AO PARECER N• 33, DE 1985 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câm'ara nY 45, de 1982 (n.,. 1.898/79, na Casa 
de origem), que autoriza o Po~er Executivo a conce
der direito real de uso sobre áreas de terras que mar
geiam as rodovias federais. 

EMENDA N• I 
(cqrresponde à Emenda nY I~CA) 

Dê-se ao§ 2'~ do art. lY do Projeto a seguinte redação: 

"§ 29 Tem preferência na concessão o trabalha
dor ruraL" 

PARECER N• 34, DE 1985 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
22, de 1982. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A ComissãQ apresenta, em anexo, a redação final do 

Projeto de Decreto LegislativO n"' 22, de 1282, que dispõe 
sobie o pecúlio parlamentar. --

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. -_- Lenoir 
Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator- José lg~ 
nácio Ferreira - Claudionor Roriz - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 34, DE 1985 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
22, de 1982, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Aos beneficiâriôs -do parlamentar falecido 

no exercido do mandato, bem assim àquele que for afas~ 
tado do mandato em conseqUência de suspensão legal e 
definitiva, invalídez decorrente de alienação mental ou 
doença infecto-ContagiOsa, o- Instituto de Previdência 
dos Congressistas (IPC) pagarã um pecúlio formado 
pelo desconto de duas diárias de cada membro do Con
gresso Nacional. 

§ J9 O desconto a que se refere este artigo serâ efe
tuado na folha de pagamento seguinte à ocorrência que 
deu origem aO benefício. 

§ 29 Havendo mais de uma'ocorrência, far-se-ão os 
descontos nos meses subseqUentes. 

Art. ·29 Os ex-parlamentares, pensionistas do IPC, 
poderão participar do pecúlio por morte, em favor de 
seus beneficiários, desde que estejam em pleno ga,zo da 
pensão e esta cOmporte o valor do desconto a que se refe
re o artigo anterior. 

§ J9 Aos seguràdos que se enquadrem no disposto 
neste artigo é concedido o prazo de 6 (seis) meses, a par
tir da vigência deste decreto, para formular opção, por 
escrito, manifestando sua adesão ao pecúlio por morte, e 
os futuros pensionistas deverão optar na mesma data em 
que se habilitarem à pensão. 

§ 29 O desconto, de valor equivalente ao referido no 
artigo anterior, será feito em folha de pagamento de pen
sões. nas mesmas condições estabelecidas em seus parâ
grafos. 

Art. 39 --Os parlamentares em exercício ficam obriga
dos ao desconto de duas çliâri_as_cad_a vez que ocorrer o 
falecimento de pensionista optante. 

Art. 49 Dos pecúlios, de que trata este Decreto Le
gislativo, serão deduzidos 10% (dez por cento), em favor 
do Fundo Assistencial do IPC, como taxa- de adminis
tração. 

Art. 59 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua pubiicaçào. 

Art. 69' São revogados os Decretos Legishitivos n9s 
96, de 14 de novembro de 1975 e 29, de II de agosto de 
1981. e demais disposições em contrário. 

DIÃ1<10 DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

PARECER N• 35, DE 1985 
{Da Comissão de Redação) 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
12, de 1984 (nl' 48/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 
A Comissão apresenta, em anexo, a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de _1_98_4 (n9 48/84, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Se
gundo Protocolo Adicional à Constituição da União 
Postal das Américas e Espanha, assinado em Manágua, 
a 28 de agosto de 1981. 

Sala das Comissões, li de abril de 1985. - Lenoir 
V-argas, Presidente -José lgnáclo F~rreini, Relator -
Jorge Kalume- Claudionor Roriz - M.artins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 35, DE 1985 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo n9 
-12,--de -i984 (n9 48/84, Dli Câmara dos Deputados). 
dos). 

Faço saber que o-Congresso Nacional aprOvou, nos 
-- termos do art. 44, -iteni. I, da Constituição, e eu, 

, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1985 

Aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional à 
Constituição da União Postal das Américas e Espa
nha ( UPAE ), assinado em Manágua, a 28 de agosto 
de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 19 ~ aProvado o texto. do Segundo Protocolo 

Adicional à Constituição da União Postal das Américas 
e Espanha (UPAE), assinado em ManágUa, a 28 de agos
to de 1981. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor ná 
data de sua publicação. 

PARECER N• 36, DE 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 2, de 1983. 
~Ciator~ Se~d()r- Chuldionor ~ iloriz 
A Comi~s.ão apresenta, em anexo, a redação final do 

· Projeto de_ Resoluçã.Õ-n9 2, de 1983, que aprova o rela

tóriO e is Cónclusõ_es da Comissão Parlamentar de In
quérito, iiistitufda pela Resolução n' I, de 1980, destina
da ã examinar a Violência urbana, suas causas e canse: 
qüências. 

Sala das Comissões, ll de abril de 1985. - Lef!oir 
Vargas, Presidente- Claudionor Roriz, Relator~ José 
Ignácio Ferreira - Jorge Kalume - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 36, DE 1985 

Redação_ final do Projeto de Resoluçio n9 2, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 52, item 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

, DE 1985. 

Aprova o relatório e as conclusões da Comissilo 
Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a vio
lência urbana; suas causas e conseqüências. 

O Senado Federa), resolve: 
Art. 19 São aprOvados o -relatório e as conclusões da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Reso
lução n9 1, de 1980, destinada a examinar a violência ~r
bana, suas causas e conseqUências. 
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Art. 29 Serão enviadas cópias do relatório e das con
clusões da Comissão Parlamentar de Inquérito a que se 
refere o artigo anterior. 
I- à Presidência da República, aos Ministêrios da 

JustiÇa, do Trabalho, da Previdência e Assistência Social 
e da Educação e Cultura; 
II- aos Governos estaduais e às Prefeituras das Ca~ 

pitais e das cidades de mais de 100.000 (cem mil) habi
tantes; 

III - às Secretarias estadUais de Justiça, de Segurança
Pública, de Serviço Social e de Educação; 
IV- às Universidades públicas e privadas; 
V - às asSociações e aos órgãos representativos de 

País, educadores, professores, advogados, magistrados, 
membros do Ministério Públíco, policiaiS, assistentes so
ciais, médicos, psicólogos, sociólogos, comunicadores 
so_ciais, igrejas e clubes de serviços. 

Art. 39 A Mesa do Senado Fe_deral editará as con
clusões e o relatório da Comissão Parlamentar de In
quérito a que se refere esta Resolução. 

Art. 4' Esta Resolução_ entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 37, DE 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 22, de 
1983. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 
A Comissão apresenta a redaÇão final do Projeto de 

Resolução n9 22, de 1983, que cria a Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, 

Sala -das CoffiissOes, 11- de abril de 1985. -,. Lenoir 
Vargas, Presidente- José lgnácio Ferreira, Relator
Jorge Kalume- Oaudionor Roriz- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 37, DE 1985 

Re~ação final de P~Ojeto de Resolução n9 22, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do _art. 52, item 
30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

Cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os arts. 73 e 78 do Regimento Interno do Se

nado Federal a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 73. 

18) de Ciência e Tecnologia (ccn. 
Art. 78. .. ............................ .. 
17) de Ciência e Tecnologia, 7 (sete)." 

Art. :29 À Comissão de Ciência e Tecnologia compe
te opinar sobre: 

I - proposição que tratem de assuntos referentes à 
ciência e à tecnologia; 

II - políticas ielativas à ciência ~ à tecnologia; 
III - planejamento e execução de Planos e Programas 

de interesse do Sistema Nacional de Dçsenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico, envolvendo, entre outros: for
mação, aperfeiçoamento e fixação de recursos humanos 
Qualificados; infra-estrutura de apoio, notadamente os 
centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos; sis
temas de normatização e de certificação de garantia e 
controle de qualidade, de propriedãde industrial e de me
trologia; estimulo e proteção ao inventor; coleta e difu
são de informações; capaciiaçãõ em projetas bãsicos 
para produção de conhecimentos, de instrumentação e 



0626 Sábado 13 

insumos; medidas normativas e de controle sobre orça
mento, aplicação e custos financeiros; incentivos fiscais 
ao sistema empresarial; 

IV- atas internacionais concernentes às atribuições 
da Comissão. 

Parágrafo único. Constitui destacado interesse da 
Comissão ós recursos naturais e o meio ambiente bem 
como as tecnologias avançadas, em especial no campo 
da Informâtica. 

Art. 3"? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER No 38, DE 1985 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resolução 11'1 136, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta, em anexo, ã redação fin3.I- d-0 

Projeto de Resolução n' 136, de 1984, que aprova as con
clusões e recomendações da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investiS:ar os problemas vinculados 
ao aumento populacional brasileiro, criada pela Reso
lução n9 I, de 1983. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. - Lenoir 
Vargas, Presidente; Jorge Kalume, Relator; José lgnáclo 
Ferreira; Claudionor Roriz; Martins FJibo. 

ANEXO AO PARECER No 38, DE 1985 

Redação final do P.rojeto de Resolução n9 136, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 52, item 30 do Regimento ln
terno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Aprova as conclusões e recomendações da Comis
são Parlamentar de Inquérito, criada pela Resoluçio 
n9 1, de 1983, e destinada a investigar os problemas 
vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 São aprovadas as conclusões da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9l, de 
1983, e destinada a investigar ·os- ·prõblemas vinculados 
ao aumento populacional brasileiro. 

Art. 29 O anteprojeto dispondo sobre a Política Na
cional de População e Planejamento Familiar, apresen
tado como conclusão pela Comissão Parlamentar de In
quérito, será enviado à Presidência da República para 
que esta possa submeter seus princípios ao Congresso 
Nacional. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na datã." de 
sua publicação. 

PARECER N• 39, l>E 1985 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redação fmal do substitutivo da Câmara ao Proje
to de Lei do Senado g9 272, de 1978 (n9 2.006/79, 
naquela Casa), que dá noTa redação à alínea "a" 
do art. 32 da Lei n"' 4.591, de 16 de dezembro de 
1964. 

Relator: Senador Martins Filho 
A Comissão, nos teimas do disposto· no § 29 do art. 

352 do Regimento Interno, propõe seja considerada 
como final a redação do texto do substitutivo da Cârilara 
dos Deputados, oferecido ao Projeto de Lei do SCrlado 
n"~" 272, de 1978 (n9 2.006/79, naquela Casa), uma veZ que 
aprovado sem emendas e em condições de ser adotado 
em definitivo. · 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. - Lenoir 
Vargas, Presidente - Martins Filho, Relator -José Ig
nácio Ferreira - Oaudionor Rorlz - Jorge Kalume. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

E A SEGUINTJ; A REDAÇÀO DO TEXTO DO 
SUBSTITUTIVO DA CÁMARA DOS DEPUTA

DOS 

Dê.:S-e ao Projeto a seguinte red<:.ção: 

Dã nova redação à alínea _a dO art. 32 da Lei n'~' 
4.59i,-de.l6 de dezembro de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A alínf.a a do art. 32 d~ Lei n9 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re
daçào: 

"Art. 32. . ...••.. , •.•..•.• • · ••• ·• • ·• · · • • • • 
a) título de propriedade de terreno, ou promessa 

irrevogâvel e irretratãvel, de compra e venda, ou 
cessão de direitos ou de permuta, 4o qual conste ela~ 

• usula de i missão na posse do imóvel, não haja esti
pulações impeditivas de sua alienação eril frações 
ideais e inclua consentimento para demolição e 
construção, devidamente registrado; ou, ainda, cer
tidão expedida pelo Juizo em que se processa ação 
de desapropriação para execução de plano urbanís
tico, oomprobatória de que o expropriante foi imiti
do provisoriamente na posse do imóvel e que este se 
acha na área remanescente do plano; 

Art. 29 Para os fins do disposto no art. J9 desta Lei, 
õ Registro de Imóveis poderá inscrever, em nome -do ex~ 
propriante imitido na posse do imóvel situado .na ârea 
remanescente do plano, as ações de desapropriação para 
a execução de plano urbanístico, e, subseqüentemente, 
os instrumentos de cessão ou promessa de cessão relacio~ 
nados com essas ações. 

Art. J9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER No 40, DE 1985 
(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido, para o 29 turno, do Projeto de 
Lei do Senado n9 45, de 1979. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 29 

turno, do projeto de Lei do Senado n9 45, de 1979, que 
acrescenta e modifica dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de 
ServiçO). 

Sala das Comissões. li de abril de 1985.- Lenoir 
Vagas, Presidente.:.._ Jorge Kalume, Relator- José Ig
nácio Ferreira - Oaudionor Roriz - Marti"' Filho. 

ANEXO AO PARECER N9 40, DE 1985 

Redação do vencido, para o 29 turno, do Projeto de 
Lei do Senado n9 45, de 1979, que altera disposições 
do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. , 

O Congresso Naciol_lal decreta: 
Art. J9 A alínea .. e" do inciso II e o inciso III do art. 

89 da Lei n'l'_5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dâ outr.as 
providências, passam a vigorar com a seguinte redação: 

':Ar.t._80 ...•.. •~<" ••••••• ··~-- ........... ~ 
n ...................................... . 
e) casamento do empregado. 
UI- durante a vigência do contrato de trabalho, 

a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência 
das hipóteses previstas nas alíneas "b", "c" e "e" do 
inciso II deste artigo." 
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ArL 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

PARECER N• 41, DE 1985 
(Comissão ile Redação) 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, 
do PrOjeto de Lei do Senado n9 302, de 1979. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a i"edação do vencido, para o 

segundo .turno regimental, do Projeto de Lei do Senado 
n9 302, de 1979, que !evoga o art. da Lei n9 6.243, de 24 
de Setembro de i975-. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. Lenoir Var~ 
gas, Presidente- Jorge Kalume, Relator- JOsé lgnâclo 
Ferreira - Claudionor Roriz - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER No 41, DE 1985 

Redação do vencido, para o 29 turno, do Projeto de 
Lei do Senado N9 302, de 1979, que regula os direitos 
do sexagenário que ingressa na previdência social ou a 
ela retoma. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, l'~' São assegu_rados, ao aposentado da previ

dência social, que a ela retorna no prazo mãximo 5 (cin
co) anos, todos os direitos reconhecidos pelo sistema a 
seus segurados. · 

Art. 29 Tõdo aquele que, contando mais de 60 (ses
senta) anos de idade, ingressa na previdência social, faz 
jus a todos os direitos previstos no sistema. assegurando~ 
se-lhe, ainda, em caso de afastamento ou morte, pecúlio 
em cOrrespondência com a s_oma das contribuições verti
das, corrigido monetáriamente e acrescido de juros de 
4% (quatro por cento) ao ano, extensivo a seus depen
dentes. 

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER No 42, DE 1985 
(Da Comissão de Redação) 

Redação f'mal do Projeto de Lei do Senado n9 22, 
de 1981. 

Relator: Senador Martins Filho 
A Comissão, ao apresentar a redação final do Projeto 

de Lei do Senado n9 22, de 1981, que dispõe s_obre enqua
dramento de Professores Colaboradores e Auxiliares de 
Ensino e dã outras providências, esclarece que, no texto 
apresentado em ·anexo, visando a um melhor entendi
·mento da Lei e para que não seja levantada qualquer dú
vida na sua aplicação, e, Sem, de qualquer forma, alterar 
a substância do Projeto, incluiu mais uma disposição a 
fim de compatibilizar o objetivo por ele pretendido com 
as disposições finais constantes do art.10 do Decreto-lei 
n9 1.820, de 11 de dezembro de 1980, nos termos da se
guinte: 

EMENDA No ·r - CR 

Acrescenta-se ao art. 19 do Projeto o seguinte: 

"Parágrafo único. Para os flns do disposto neste 
artigo, -o processo seletivo, a que se refere o art. 10 
do Decreto-lei em referência, serâ organizado e apli
cado dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da entrada em vigor desta Lei." 

Sala _das ~omissões, IJ de abril de 1985.- Lenoir 
Vargas, Presidente - Martins FUho - Relator -José 
lgnáclo Ferreira - Jorge K.alume - Claudionor Roriz. 
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ANEXO AO PARECER N' 42, DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado o.l' 22, 
de 1981, que dispõe sobre enquadramento de Profes-
sores Colaboradores e Au:(iliares de EnsJno, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jl' Aos atuais Professores Colaboradores e Au~ 

xiliares de Ensino, admitidos até a data da publicação 
desta lei, aplicam-se as disposições do art. I O do 
Decreto-lei n'~ 1.820, de II de dezembro de 1980, que rea
justa os vencimentos, salârios e proventos dos servidores 
civis do Poder Executivo, bem como das pensões, e dá 
outras providências. 

Parãgrafo único. Para os fins do disposto ni:ste artigo, 
o processo seletivo, a que se refere o art. 10 do Decreto~ 
lei em referência, será organizado e aptiCádÕ deOtro de 
180-(cento e oitenta) dias, contados da entrada em vigor 
desta lei. 

Art. 29 A partir da vigência desta Lei, as instituições 
de ensino superior realizarão concursos públicos de pro~ 
vas e títulos para o preenchimento dos empregos de Pro~ 
fessor Auxiliar. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na dâta de sua publi
cação •. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N' 43, DE 1985 
(Da Comissão de- Redação) 

Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n9 147, 
de 1982. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

A Comissão apresenta, em anexo, a redação final do 
Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1982, que isenta.de 
qualquer tributação os proventos da aposentadoria e dâ 
outras providências. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. - Lenolr 
Vargas, Presidente - José Igniclo Ferreira, Relator
José Kalume- Claudlonor Roriz- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 43, DE 1985 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n'l' 147, 
de- 1982, que isenta de qualquer trlbutaçio os proven
tos da ·aposentadoria e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As importâncias 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 lndireta. 

Art. 29 A remuneração proveniente de trabalho as
salariado, até a quantia equivalente a 100 (cem) Obri

,gações ~eajustãvCis do Tesouro Nacional, não poderá 
ser objeto de retenção na fonte a titulo de antecipação de 
recolhimento de tributo de qualquer natureza. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
aos honorários percebidos por profissional autónomo e 
demais rendimentos de trabalho sem vínculo empregatí· 
cio .. 

Art. 39 As restituições devidas pela Receita Federal 
aos contribuintes que houverem sofrido retenção na fon
te serão corrigidos monetariamente quando não efetua~ 
das no prazo de 30_ (trinta) dias contados da entrega da 
declaração de renda. 

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista nes
te artigo, o interessado comunicará o fato à Delegacia 
Regional do Ministério da Fazenda que itistaurarâ-Ime: 
diatamente fuquérito administrativo para apurar respon
sabilidades. 

DIÂRI()~ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de ~ua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

"PARECER N• 44, DE 1985 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado q9 9, de 
1983. 

Relator: Senador Claudloaor Roriz 

A Comissão apresenta, em anexo, a redação final do 
Projeto de Lefdo Senado n9 9, de 1983, que inclUi, entre 
as contravenções penais, a prática de atas resultantes de 
preconceitoS de sexo e de estado civil. -

Sala das Comissões, II de abril de 1985. - Lenofr 
Vargas, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Jor
ge Kalume - JOsé- Ignátlo Ferreira - Martins FilhO. 

ANEXO AO PARECER N• 44;DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 9, de-
1983, que inclui, entre as contravenções penais, a prá
tica de atos resultantes de preconceitos de sexo e de 
estado civil. 

O -Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Constitui contravenção penal, punida nos 
termos desta lei, a recusa, por parte de estabelecimento 
comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir, 
atender ou receber comprador ou cliente, por preconcei
to de sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único. Será considerado agente da contra
venção o diretor, gerente ou responsável pelo estabeleci
mento. 

Art. 29 Recusar alguém hospedagem em hotel, pen
são, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade, 
por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena- piisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano e 
multa de 3 (três) a 10 (deZtsalários-referência. 

Art. 39 Recusar alguém a atender cliente em restau
rante, bar ou local semelhante, por preconceito de sexo 
ou de estado civil: 

Pena --prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses e multa de I (um) a 3 (três) salãrios-referência. 

Art. 49 Recusar alguém a entrada em estabelecimen
to público de diversões ou esportes, por preconceito de 
sexo ou de estado civil: 

Pena- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses e multa de I (um) a 3 (três) salários-referência. 

~rt. 59 Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
do serviço 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 incumbida da inscrição no concurso 
de habilitação dos candidatos. 

Art. 69 Negar emprego ou trabalho a alguém em au
tarquia, sociedade -de economia mista, empresa conces
sionâriit de serviço público ou empresa privada, por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena- prisão simples, de_3 (três) meses a 1 (um) ano, 
e multa de 1 (um) a 3 (três) salários-referência, no caso 
de empresa privada; perda do cargo para o responsável 
pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de econo
mia mista e empresa concessionária de serviço público. 

Art. 79 Nos casds de reincidência~ havidos em esta
belecimentos particulares, poderá o juiz determinar a 
pena adicionill de suspensão do funcionamento, por pra
zo ·não s~perior a 3 (três) meses. 

Ait. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

Sábado 13 0627 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien· 
te lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n'i' 5, de 1985, 
que receberá emendas, perante .a primeira comissão a 
que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordi~ 
nãrias, nos termos do art. 141, II, "b", do Regimento ln
terno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENA!JO 
N9 SS, DE 1985 

Institui adicional sobre o IPI de bebidas alcoólicas 
e de derivados de fumo, para aplicaçio nos serviços de 

. saúde pública. 

O Congresso Na.cional decreta: 
Art. 19 ·Fica üistituído o adicional correspondente a 

10% (dez por cento) do Imposto sobre Produtos Indus
trializados a que estão sujeitos os deriVados de fumo da 
posição 24.02.00.00 e as bebidas das posições 22.05.00.00 -
a 22.09.00.00 da Tabela de Incidência do IPI. 

Art. 29 f: o Poder ExeCutivo autorizado a destinar, 
ao Fundo Nacional de Saúde, a arrecadação integral do 
adicional a que se refere o artigo 19 da presente Lei, para 
distribuição na forma seguinte: 
I- quarenta por cento ao Ministério da Saúde, para 

emprego na formação de recursos humanos no setor mé
dico e paramédico; 

II - quarenta por cento aos Estados do Norte e do 
Nordeste, para emprego de acordo com cronogramas 
constantes de planos instituídos, aprovados e fornecidos 
pelo Ministério da Saúcie; 

III _:_ vinte por cento aos demais Estado:s, com finali
dade idêntica à do item II, precedente. 

§ 19 O Estado que não comprovar, perante o Tribu
nal de Contas da União, a aplicação mencionada neste 
artigo não fará jus ao recebirriento do adicional, no 
exercício fmanceiro seguinte; 

§ 29 As quotas do adicional que não forem pagas aos 
Estados, em razão do estatuído no parágrafo anterior; 
reverterão em beneficio do Ministério da Saúde, para 
aplicação na forma prevista no item I do caput deste arti
go~ 

Art. 39 O Poder Executivo providenciará, dentro de 
120 (cento e vinte) dias, os atos necessários à execução 
desta Lei. 

Art. 49 A presente Lei entrará em vigor no primeiro 
dia do exercfcio seguinte àquele em que for ·publicada. 

Art. _59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto preocupa-se c_om a execução dos 
programas de saúde dos Estados, principalmente com os 
do Norte e do Nordeste, que são os mais carentes de re
cursos. Trata, portanto, afinal, do desenvolvimento re
gional, uma vez qut jamais haverã desenvolvimento sem 
que exista saúde na população. 

Afirmam -os experts da matéria que o desenvolvimento 
se fundamenta em três elementos: fator económico, saú~ 
de e educação. Meios para a educação já vêm sendo ten
tados, mas na ãrea da saúde as verbas orçamentárias ain
da são mínimas. 

Cumpre-nos, portanto, alentar os recursos nesse setor, 
mas sem onerar demasiadamente os contribuintes que os 
irão fornecer. 

É o que realiza o presente Projeto, que majora os re
cursos do Ministério da Saúde, mediante um' pequeno 
ãdiCioil."al sobre o IPI incidente eni produtos não essen
ciais. Realmente, o acréscimo proposto atinge, em mé
dia, 5%- (cinco por cento) do p-reço das unidades de con-
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sumo de fumo e bebidas alcoólicas, mal chegando a ser 
percebido pelos consumidores de tais produtos. 

Temos enfatizado que nas regiões subdesenvolvidas a 
deficiente situação sariitária da maioria da população 
responde, em magnitude expressiva, pelo baixo rendi
mento do trabalho, pela baixa renda e pelos baiXos índi
ces de duração da vida. O homem, aí, ê doente,_ Esse 
círculo vicioso obstaculiza o crescimento econômico_ re
gional e impede a superação do atraso em que, desespe
radamente, se debatem essas populações. 

Não resta dúvida que o Governo Federal, como os 
Governos Estaduais, encontram-se Seriamente einpenha
dos em ampliar os hodzonieS-de seus serviços de Saúde 
Pública; todavia, a anemia dos recursos disponíveis re
duz, sobremaneira, a satisfação das meüis desejadas. E 
nalgumas unidades da Federação ainda mais do que 
noutras, dada a disparidade gritante que se ve-rifica nas 
condições de cada região. 

Forçoso é reconhecer que, nas Regiões menOs favore
cidas, a escassez de meios financeiros é dramático fafor 
limitante de ação _dos Governos. Daí por que o esforço 
governamental tem sido ins_atisfatórii:> ~ está longe de 
atender às. exigências minímas Capazes de transformar os 
serviços de Saúde em fato r de superação do subdesenvol
vimento, em áreas onde grassam, devastadoramente, 
doenças transmissíveis como a tuberculose, tétano, sa
rampo, sífilis, coqueluche, tracoma, difteria, febre tifói
de, lepra, diarréias infecciosas, esquistossomose, malária 
e doenças carenciais e parasitárias. 

Convertido em Lei o presente Projeto, tod_os esses ma
les serão sensivelmente reduzid_os, e alguns totalmente 
extirpados. 

O adicional pretendido, se tomado isolada e unit:iria
mente, é insignificante; no montante global, p5>rém, prO
piciará arrecadação respeitável, aumentará o orçamento 
do Ministério embora em menor escala, os Estados das 
regiões desenvolvidas do _País. 

Com as cautelas que entendemos de fixar na Propo
sição, _os dinheiros públicos decorrentes do adicional 
proposto, irão ter aplicação juSta nas fio~l__idad_es às quais 
se destinam, assegurando melhoria de assistência e trata
mento médico, precipuamente em relação ao trabalha
dor interiorano.-

Convencidos, pois, da procedência de nossa Propo
sição, solicitamos para ela, o apoio necessário à sua ele
vação a lei, certos de que estaremos colaborando, eficaz 
e decisivalJlente, para a aceleração do processo de desen
volvimento do País. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1985. -João Castelo. 

(Às Comissões àe tonsiftuição e JUstiça.- de Li!giS-
fação Soclal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 56, DE 1985 

Altera dispositivos da Lei n'i' 4.595, de 31 de de-
zembro de 1964. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' O§l9doart.l8daLein94.595,de31dede

zembro_de 1964, passa a Vigorar com-a s~giiinte redação: 

"Art. 18. 

§ }9 Além dos estabelecimentos bancários ofiw 
ciais oU: pdv<idos, das sociedades de crédito, finan
ciamento e inVestimentOs; das caixas econõmíCas e 
das cooperativas de crédito ou a seção de crédito 
das cooperativas que a tenhãm, também se subordi
nam às disposições e disciplina desta lei, no que for 
aplicável, as bols_as_d_e_ valores, companhias de seguw 
ro e de capitalização, as sociedades que efetuam dis
tribuiçã-o de prêmíos em imóveis, mercadorias ou 
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dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão 
ou, por qualquer forma, os montepios e entidades 
congêneres, e as pessoas fTsic~s ou jurídicas que 
exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividaw 
de relacionada com a compra e venda de ações e ou
tros quaisquer títulos, realizando nos mercados fi
nanceiros e de Capitais operações ou serviços da na
tureza dos executados_ pelas instituições firiancei
ras." 

Art. 29 Os§§ 81' e 91' do art. 44 da Lei n9 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, passam a vigorai' com a seguinte 
redação, remunerando-se o atual § 9~' para § 10: 

"Art. 44 .. 

§ 89 No exercício da fiscalização prevista no 
_at:,t. lO, tncís9 -VIII, desta lei, o Banco Central do 

Brasil poderá exigir a exibição a funcionários seus, 
expressamente credenciados, de documentos, papéis 

·e livros de escrituração: 
a) das instituições financeiras ou das pessoas físi

cas e jurídicas, inclusive as referidas no parágrafo 
anterior: 

b) das entidades controladoras dessas insti
tuições financeiras, bem como das controladas por 
estas; e 

c) de toda e qualquer entidade, desde que o exa
me desses elementos .sejam indispensáveis ao cum
primento dos objetivos da fiscalização." 

§ 91' O não fornecim-ento dos elementos previs
tos no"p-3i"ágrafo anteriOr será cOrlsidCrado como 
embaraço à fiscalização, sujeitando-se os responsá
veis à pena de multa, nos termos do§ 21' deste artigo, 
sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. 

§ 10. A pena de cassação, referida no inciso V, 
qf!st_e artigo, será ~plicada pelo Conselho Monetário 
Nacional, por proposta do Banco Central do Brasil, 
nos casos de reincidência específiCa de infrações an
teriormente punidas com as penas previstas nos iri
cisos III e IV desta artig"o." 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 49 Revoga:m-se- as -disposições em contrário. 

Justificação 

A Proposição ora apresentada tem como objetivo 
-precípuo fortalecer os mecanismos de proteção ao Siste
ma Financeiro Nacional. 
- Os eSCâridalos financeiros qUe têm oCupadO largo es-

-paço na imPrensa nacioilal - Delfin, Coróa-Brastel, 
Sulbrasileiro, etc- num interminável desfile de aconte
cimentos que chocam a c_onsciência nacional, tornam 
evidente a necessidade de medidas urgentes, no -sentido 
de proteger a economia nacional e salvar a credibilidade 
das instituições financeiras. 

Como órgão que tem a atribuição de fiscalizar essas 
institUições financeiras, o Banco Central do Brasil preci
sa dispor de respaldo legal adequado, para que possa 
desincumbir-se de forma satisfatória da importante tare
fa que lhe é cometida pela Lei n9 4.595, de 31 de de
zembro de 1964, em seu artigo 10, incis_o VIII. 

Dessa forma, tanto a inclusão dos montepios e entida
-des congéneres no contexto do§ J9 do art. 18 da referida 
Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, como o livre 
acesso aos livros e documentos das entidades que, nos 
termos -da Lei Jiq 6.404, de 15 de dezembrÕ df:-1916, são 
controladoras das instituições financeiraS ·ou·--por estaS 
controladas, constituem medidas indispensáveis, no senw 
tido de oferecer ao Banco Central do Brasil instrumentos 
legais de grande alcance para a eficácia desejãvel de sua 
fiscalização, única forma de coibir os abusos contra o 
Sistema Financeiro Nacional. 
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Por outro lado, releva observar que, uma vez !~gal
mente instrul?entado, o Banco Central do Brasil não po
derá se omitir, sob pena de ser responsabilizado pelas 
conseqiiêncf3s dessa omissão. 

Acredito, sím, que o objetivo moralizador da- propo
sição encontrará, por certo, o acolhimento e a aprovação 
do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 12 de abfil de 1985.- Jorge Kaln~e. 

-r;4.s Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 57, DE 1985 

- Trata-se da fixação de honorários de- perito. 

O Congresso decreta: 
Art. 19 Fíca acresCido parágrafo ao arC 33 da lei n~' 

5.869, de ll de janeiro de 1973 (Código de Processo Ci
vil), nos ter.mos que se seguem: 

Art. 33 ............................... ~. 
Parágrafo único --A fixação da paga do perito 

"fica entregue ao prudente arbítrio do Juiz, que ob
servará os critérios estabelecidos nos parágrafos 39 e 
49 do art. 20 e, como fator de correção, os valores 
previstos erri tabela de honorários organizada por 
entidades profissionais de reconhecida idoneidade. 

Art. 29. A presente lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. )9 _Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A falta de norma legal pàra fixação de honorârios de pe
rito geralmente dá lugar a incoerência: às vezes são mes~
quinhamente_ pagos trabalhos penosos e de real mérito; 
outras vezes são regiamente pagos trabalhos bisonhos ou 
de mera avaliação. Nessa última hipótese, as partes rea~ 
gem, apodando a prática de "indústria das perícias". De 
certo que isso redunda_ em desprestígio do Poder J udi
ciário. Penso que, em defesa do prestígio da Justiça, se 
deve colocar os juízes entre as balizas dos §§ 31' e 49 do 
art. 20 d9_C.P.C., sem prejufzo de consUlta, como fator 
de correção, à tabela de honorários profissionais, elabo
radl:l por entidade de reconhecida idoneidade. A entida
de (sindicato ou associação profissional) tanto poderã 
ser sediada na base territorial onde o juiz exerça sua 
função quanto em- outra. 

Sala da Sessões, 12 de abril de 1985.- Nelson Carnei-
ro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE 11 JANEIRO DE 1973 

(Código de Processo Civil) 

ArL 20. 
§ 3~' Os honorários serão fiXados entre o mínimo de 

10% (dez porcento) e o máximo de20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação atendidos: 

a) o grau de zelo profissional;·. 

b) o lugar da prestação do serviço; 
c) a natufeza e importância da causa, o trabalho realiza· 
do pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 

§ 49 Nas causas de pequeno valor e nas da inestimá
vel, bem como naquelas em que não houver condenação 
ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fi
xados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendi
das as cláusulas das letras a e c do parágrafo anterior." 

"Art. 33 Cada parte pagarã a remuneração do assis
tente técriico que houver indicado; a do perito serã paga 
pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor 
quando requerido por ambas as partes ou determinado 
de o_fício Pelo juiz. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gfslação Socfal.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos li· 
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Katume, para justificar 
a sua proposição. -

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para justifi
car.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoi'es: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 , DE 1985 

Altera dispositivos da Lei n9 4.595, de 31 de de~ 
zembro de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O§ J9 do art. 18 da Lei n9 4.595, de 31 de de~ 
zembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 18 ...•...............•.....•... : ~. ~-

§ li' Além dos estabelecimentos bancârios ofi
ciais ou·privados, das sociedades de crédito, finan
ciamento e investiniento, das caixas econômicas e 
das cooperativas de crédito ou a seção de crédito 
das cooperativas que tenham, també,m se subordiM 
nam às disposiçõeS e· disciplina desta Lei, no que for 
aplicãvel, as bolsas de valores, companhias de seguM 
ro e de capitalização, as sociedades qUe efetuam disM 
tribui~o de prêmio em imóveis, mercadorias ou diM 
nheiro, mediante sorteio de título de sua emissão 
ou, por qualquer forma, os montepios e entidades 
congêneres, e as pessoas físicas ou jurídicas que 
exerçam, por conta própria ou.de terceiros, ativída
des relacionadas com a co~pra· e venda de ações e 
outros quaisquer títulos, realizando nos mercados 
financeiros e de capitais operações ou serviços da 
natureza dos executados pelas instituições financei
ras: 

Art. 29 Os §§ 89 e 99 do art. 44 da Lei n9 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, paSsam a vigorar com a seguinte 
redação, renumerando=se o atua1 § 99 para § I O: 

Art. 44. ··~· ....•.. -. •..•• _. -~----~-

.......•....•. ~ •...• -~-.c-- •. 
§ 89 No exercício da fi~cãli~~~~. ~~~~ÍS~-~ ~~~

art. 10, inciso VIII, desta lei, 0- Banco Cential do 
Brasil poderá exigir a exibiÇãO- a funcionãríOs- seus 
expressamente credenciados, de documentos, papéi~ 
e livros de escrituração: 

a) das instituições financeiras ou das Pessoas fisi
cas e jurídicas, inclusive as referidas no parágrafo 
anterior; 

b) das entidades controladoras dessas instituições 
financeiras, bem como das controladas por estas; e 

c) de toda e qualquer entidade, desde que o exa
me desses elementos seja indispensável ao cumpri
mento dos objetivos da liscallzaçiio." 

§ 99 O não fornecímentõ doS elementos previs
tos no parágrafo anterior será consideriido- como 
embaraço à fiscaliZação; sUJeitãndo-se os responsá
veis à pena de multa, nos termos do§ 29 deste artigo, 
sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. 

§ 10. A pena de cas~ação, referida no inCisO V, 
deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário
nacional, por proposta do Banco Central do Brasil, 
nos casos de reincidência específica de infrações an
teriores punidas com as penas previstas nos inCiSos 
UI e IV deste artigo." 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç1io II) 

Art. 39 Esta lei entra em vigoi na data de s1,1a publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Proposição ora apresentada tem como objetivo 
precípuo fortalecer_ a·s mecanismos de proteção ao Siste
ma Financeiro NacionaL 

Os escândalos financeiros que têm ocupado largo es
paço na imprensa nacional - Delfim, Coroa-Brastel, 
Sulbrasileiro etc- num interminável desfile de aconteci
mentos que chocam a consciência nacional, tornam evi
dente a necessidade de medidas urgentes, no sentido de 
proteger a economia nacional e salvar a credibilidade das 
instituições financeiras. ' 

Como órgão que tem a atribuição de fiscalizar essas 
instituições financeiras, o Banco Central do Brasil preci
sa dispor de resp~ldo legal adequado, para qúe possa 
desincumbir-se de forma satisfatória da importante tare
fa·· que lhe é cometida pela Lei n9 4.595, de 31 de deM 
'zenlbro de 1964, em seu- artigo I O, inciso VIII. 
-nessa forma, tarito a inclusão dos inontePios e entida-

----des congênerés no conteXto dO§ 19 do art. 18 da referida 
Lei nv 4.595, de 31 de dezembro de 1964, como o livre 
acesso aos livros e documentos das entidades que, nos 
termos da Lei n'l' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, são 
controladoras das instituições financeiras ou por estas 
controladas, constituem medidas indispensáveis, no sen
tido de oferecer ao Banco Central do Brasil instrumentos 
legais de grande alcance para a eficácia desejável de sua 
fiscaliza~;ão, única forma de coibir os abusos contra o 
Sistema Fini:riceiro Nacional. 

Por outro lado, releva observar que, uma vez legal
mente instrumentado, o Banco Central do Brasil não po
derá se omitir, sob pena de ser responsabilizado pelaS 
conseqüências dessa omissão. 

Acredito, assim, que o objetivo moralizador da propo
sição encontrarâ, por certo, o acolhimento e a aprovaçãO 
do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente1 foi a maneira que encontrei de coibir os 
abusos que estão ocorrendo contra o dinheiro do povo. 
Queremos dest~ maneira fazer com que o Banco Central 
policie sistematicamente todos· oS organismos,- todos os 
bancos e todas as entidades que lidam com recursos do 
pOVõ. MUitO obrigado. 

~-0 SR. PRE~Il~ENTE (José Fragelli)- Concedo~ a 
pafaVri ao eminente Senador João Castelo, por ceSSãO 
ãO- nobre Senador Odacir _Soares. 

O SR. JOÀO CASTELO (PDS - MA. Pronuncia o 
seguinte discurSo~ Sell!J~"'-'isão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. SenadOres:-
-Recentem'eitte, abofdaÔdo neste plenário -o assunfo
que lloje preocupa i graride maiorià da Nação 'brasileira, 
o rombo financeiro do Sulbrasileiro e do Habitasul, tive 
a oportunidade de mostrar aos companheiros o quanto 
têm sido sacrifiCadas as áreas_ d_o __ Norte e do Nofd~ste 
brasileirO. Pude na oportunidade, discutindo _com os 
companheiros mostrar inclusive, que medidas definiti
vas; medidas concretas precisavam ser tomadas em be
nefício do Nordeste e do Norte do Brasil, e que até hoje 
aquelas regiões serviam sempre de área prioritária em 
termos de discursos, em termos de programas de todos a
qüeles que ao assumirem ou se propcireni a assumir o 
Governo _colocavam-nas. Na realidade, mais de 40 mi
lhões de brasileiros vivem abandonados, relegados, vi
vem mãsacrados, vivem até injustamente penalizados 
pelo descaso do poder público, marginalizados compleM 
tamente. 

Hoje, por exemplo, quero mostrar aos Srs. qtie todos 
os EstadOS nordestinos, com rarfssimas exceções, se de
frontam Com cheias, deixando milhares e milhares de 
brasileiros, de irmãos nossos desabrigados, expostos to-
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talmente às endemias, a Ufr1a série de doenças contagio
sas, passando fome e m·iséria, sem providências concre~ 
tas, sem providências objetivaS do Goveino Federal. No 
meu Estado, por exemplo, o Maranhão, um dos mais so
fridos, um dos mais penalizados, inclusive porque hâ 
mais de dois anos o Maranhão não tem um Governo es
tadual à altura de resolver_ esses_ problemas, totalmente 
omisso e irresponsável. Em um momento desses nós es
tamoS com 120 mil irmãos nossos anguStiadOs, sem saber 
qual o seu destino, sem saber o que fazer e sem contar 
com ninguém. Hoje. inclusive, motivado por esse tipo de 
coisa que estou acostumado a presenciar naquela área 
em que vivo, apresentei -a- es-ta Casa um projeto que repu
to do mais alto sentido social, que visa, em termos de fu
turo;· ajudar o Ministério da Saúde, um dos mais usados 
em calamidades como essas para que ele, permanente
mente tenha, no futuro, recursos c_om os quais possa, de 
fato, socorrer, o Norte, o Nordeste, o Sul do Pais, oBra
sil inteiro. Afinal de contas, o que desejo é que o País seja 
tratado como um todo, mas que as regiões subdesenvol
vidas tenham um tratamento um pouco mais diferencia
do, para que elas possam sair dessa desigualdade em que 
se encontram, para diminuir o seu sofrimento. 

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

O SR. JOÀO CASTELO :..... Pois não. 

O Sr. Moacyr Duarte- Quem assistiu ontem progra
ma de televisão divulgado pela Rede Globo teve a opor-
tunidade de v_er cena~ dolorosas frutos das conseqüên
cias provocadas pelas inundações no Rio Grande do· 
Norte. E no Rio Grande do Norte, segundo levantamen
to feito pelo Governo estadual, segundo informações 
que nos foram prestadas hoje pelo Sr. Governador, exis
tem cerca de 50_ mil desabrigados, e cremos que no N ar
deste, esta cifra ê da ordem de 300 mH desabri&ados. O 
Governo Federal tem se mostrado pressuroso e demasia
damente interessado em solucionar' um problema social · 
ao qual também não podemos ficar indiferentes, qual 
seja a ameaça de desemprego que paira sobre 24 mil fun
cionários dos conglomerados Sulbrasileiro e Habitasul. 
Mas nós não temos constatado diligência nem preocu
pação manifesta do GovetriO em- resolver com a urg'ência 
devida, um problema social de muito maior gravidade, 
como é_ o que está se_ndo provocado pelas enchentes no 
Nordeste do Pafs, penalizando cerca de 300 mil almas. 
Enquanto o Governo propõe uma injeção de recursos de 
900 bilhões de cruzeiros, para cobrir o rombo efetuado 
no Sulbrasileiro por administradores inçapazes, anuncia 
o repasse, para atender aos desabrigados pela calamida
de pública de 500 milhões de cruzeiros. Isto quer me pa
recer, Sr. Senador, até um pilhêria, é brincar-se rriuito 
com O sOfrimento do povO nordestino, tão espoliado, tão 
margínalizado, tão sofrido e tão- amargurado. t o caso 
de se perguntar: "Até quando, Catilina?" 

O Sr. João Castelo - Agradeço a V. Ex' pelo aparte, 
Que incorporo ao meu discurso. 

Como dizia, Sr. Presidente, no meu Estado, por exem
plo, no Vale do Parnaíba, no Vale do Itapecuru, do Mea
rim, do Pindaré, do Tocantins, existem mais de 120 mil 
desabrigados. Nos demais Estados do Nordeste, cente
nas de milhares de desabrigados e, como bem disse aqui 
o Senador Moacyr Duarte em aparte ao meu discurso, 
uma verba de 500 milhões de cruzeiros é destacada para 
socorrer esses homens sofridos, essas mulheres sofridas 
do ·Nordeste brasileiro, enquanto, como dizia eu na se
mana anterior, para se cobrir um rombo não de 900 bi
lhões de cruzeiros mas de um trilhão e meio de cruzeiros, 
porque 550-bilhões de cruzeirosjâ foram postos anterior
mente à disposição dos responsáveis pelo rombo que, 
Por desonestidade ou por incompetência administrativa, 
se fez em um banco privado, o Governo manda uma 
mensagem com uma rapidez nunca vista. Entretanto, 



0630 Sábado 13 

para soc_orrer o N ardeste brasileiro num momento de ca~ 
lamidade, não se toma sequer conhecimento do que lã se 
passa. É uma total falta de responsabilidade e_ eu estou a~ 
qui, não para acusar, não para agredir, mas para recla
mar que 40 milhões de brasileiros não podem ficar larga
dos ao abandono, por uma total falta de responsabilida
de ou de sensibilidade. E é por isto que peço a esta Casa 
que somemos esforçoS para que possamos encontrar so
luções para o Nordeste brasileiro, soluções para o Norte 
brasileiro, soluções definitivas, que não sejam apenas-pa
liativas e que nos- Obrigue, a cada ano, vir aqui ou em 
função de enchente ou em função de seca, de pires na-s 
mãos, pedir ao Govêni.o brasileiro para que tenha mais 
responsabilidade e que trate aquelas regiões como re. 
giões também habitadas por nossos irmãos. 

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO - Ouço; com tod_D o pra~ 
zer, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Américo de Souza- Lamentamos, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, que numa hora em que o povo nor~ 
destino atravessa momentos dos mais dramátiCOS na. sua 
vida já sofrida, se queira trazer para esta Casa, com o 
biorilbo de defendê-lo, acusações ao Governo Federal, 
hoje tendo à frente o eminent~ comerfânt_::o ... _.Pre!$idente 
José Sarney, ou que, descendo mais.o nível dessaS discus
sõeS; se queira fazer acusações ao Extn9 Sr. Governador 
Luiz Rocha, do meu Estado. 

O SR. JOÃO CASTELO- Acho que V. Ex• nâo es
tava ouvindo o meu discurs.9. Ta.lvez seja m_elhor V. Ex~ 
pedir à taquigrafíi as iriinhas primeiras palavras,_ para 
que possa me pedir um aparte desse níveL Do contrário·, 
sou obrigado a pedir a V. Ex' se retire do meu discurSO. 
Eu não viiii aqUi pãTã bate-boca e nem para tratar de as
sunto estadual; vim aqui púã tfãtar âe assunto regional, 
sim, de interesse do povo do Maranhão e não, absoluta
mente, usar de biombo, até porque eu não preciso de 
biombo. Talvey;, V. Ex' sim, venha para cá como um 
biombo, como um recente auxiliar' de um Governei irres~ 
ponsável que existe no mcii Estado, para defe.ndê-lo. 
Tiro V. Ex.' do meu discurso, porque não estou aqui para 
ouvir picaretagem. 

O Sr. AmériCo de Souza- Sr. Preside~te, eu estava 
pronunciando o meu aparte e desejo concluí-lo. 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presidente, eu quero 
que me seja mantida a palavra. Não estou aqui para 
bate-boca. 

O Sr. Américo de Souza- Governõ·irresPOriSâVd, Sr. 
Presidente, deve ter sido o anterior, exercido ao atual 
mandato. Certamente que irresponsabilidade houve no 
meu Estado, Sr. Presidente, para o caso do mandato e
xercido pelo orador que se encontra na tribuna. Lamen
tavelmente, Sr. Presidente, não podemos continuar a fa
lar dessa maneira. (Apartes cruzados.) 

O SR. JOÃO CASTELO- Quero dizer a V. Ex• que 
estou aqui usando das minhas prerrogativas de.Senador 
da República para pedir ao Go_verno Federal que real
mente tome as providências necessárias com relação ao 
N ardeste brasileiro, porque nós rião podemos admitir 
que esse descaso continue, Sr. Pr~idente. . 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

9 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nobre Sena
dor Américo de SouZa, solicito a V. Ex• que dê _o aparte 
quando permitido pelo orador, como é regimental. 

DIÂRIO DO_CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Américo de Souza - Eu estava com a palavra, 
terminando o meu aparte, Sr. Presidente. 

O SR. JOÃO CASTELO_- Mas eu cassei ó seu apar
te. V. Ex' não tem o direito de vir aqui nos agredir. 

O Sr. Américo de Souza - Pelo Al-5? 

O SR. JOÃO CASTELO -Se V~Ex•estáaqui como 
um biombo ... 

O Sr. Moacyr Duarte - Sr. Presidente, peço a pala
v~~· pela_ o_rde~. 

O SR. JOÃO CASTELO - Senador Américo de 
Souza, V. Ex• se inscreva e defenda o seu Governador. 

O Sr. Américo de Souza - Estou inscrito. 

O SR. JOÃO CÁsTELO - Então, deferidã na sua 
hÕra. 

O Sr. Américo de Souza - Vou defendê-lo. 

o sR. JOÃO CASTELO- Sr. Presídente, mantenha 
dentro do Reg!men!o a minha palavra. 

O Sr. Américo de Souza- Vou defendê-lo como me
recido. 

O SR. JOÃO CASTELO -· E:Utamente. E eu estarei 
aqui para ouvi-lo e aparteâ-lo se for o caso. 

O Sr. Américo de Souza- Eu atenderei, Sr. Pi-esiden~ 
te, ao-apelo de V. Ex 7 As minhas homen'agens à Presi
dência. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Agradecido, 
rtobre S.ena.d .. or. 

-o.SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presidente, como di
zia aos nobres Pares, que se trate aquelas Regiões como 
respohsabilidadesL E quero também que se entenda, que 
até aqueles que não se fazem de entendidos ou que estão 
aqui como subs~rvientes dos que mal nos· servem, que 
entendam também que nós estamoS aqui; não como 
biombo, mas nós estamos aqui cõm mais de 70% dos vo: 
tos válidos do Estado do Maranhão, nós estamos aqui 
como um dos políticos mais votados do País, proporcio
nalmente, com obrigações com o povo que representa
mos, nós não estamos aqui para defender o Governo 
corrupto que lã estã, de braços cruzados, hã mais de dois 
anos e que não toma providências, ... 

O Sr. Américo de Souza- Corrupto foi o governo de 
V. Ex• 

O SR. JOÃO CASTELO ----.~assunto que nós nunca 
trouxemos para esta Casa, inclusive para que os assuntos 
políticos- pessoais do Estado não fossem aqui tratados·. 
Mas, Sr. Presidente, lamentavelmente eles estão aqui 
vindo à tona, puxados reafmente por aqueles que hoje 
beneficiados e apadrinhados por um Governo irrespon
sável, que cruzou os braços para o povo da nossa terra, 
tentam defendê-lo. Nós não vinios aqui para pessoal
mente agredir quem quer que seja. V. Ex• e os compa
nheiros todos sabem disso. Nós vimos aqui, sim, para di
zer, como dissemos, que estamos apresentando um pro
jefo sério, capaz de dar ao Ministério da Saúde, em ter
mos definitivos, recursos pa:ra que .ele possa ter con
dições de, em momentos como este sem esperar de pires 
na mão a boa vontade dos demais membros do_ Governo 
Federal ou do Presidente da República, que possa cuidar 
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de regiões menos assistidas. Nós vimos aqui como repre
sentante e em nome do povo maranhense especialmente, 
além do povo nordestino, pedir providências para· que o 
nosso Estado seja olhado e dizer, como disse aqui o Se
nador Alexandre Costa, recentemente; como disse, hoje, 
o Senador Moacyr Duarte: enquanto se tenta colocar 
mais de um trilhão e meio de cruzeiros para tapar um 
rombo de um banco·particular, se bota uma verba de a
penas cil.iinhentos milhõeS Para socorrer mais de trezen- · 
tos, quatrocentos ou quinhentos mil desabrigados no 
Nordeste inteiro. 

Não podemos tolerar mais isto, Sr. Presidente. Nós 
precisamos tratar das coisas aqui com seriedade; nós pre. 
cisamos exercer o nosso mandato com toda a responsa
bilidade, com toda a liberdade que nos dá o regime de
mocrático. :t: por isto que aqui fica hoje muito mais do 
que o nosso protesto, mas o nosso alerta e apelo ao Go
verno da ·República para que ele tenha mais sensibilida
de, se não está tendo suficiente responsabilidade e tente 
resolver os problemas d3.quela região tão sofrida. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO -Com prazer, ouço o a
parte de V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa- Senador João Castelo, V. 
Ex! cumpre o seu dever. Efetivamente o descaso para 
com o Nordeste é por demais conhecido: conhecem-no 
os homens do Sul, conhecem-no os homens do Norte, 
conhecem-no os homens do Nordeste. Basta dizer que 
mima crise semelhante a esta que atravessamos, com o 
Ceará inundado, o Maranhão inundado, o Rio Grande 
do Norte também inundado, o vizinho e querido Estado 
do Piauí tambéni inundado, julgam isto tão sem impor
tância que ainda se desloca .o Minil!t.ro do Interior das 
suas funções precípuas, que deveria acompanhar esse 
quadro dramático para responder pelo expediente de 
Governador do Distrito Federal. E o que vemos? O Nor
deste desprezado e o Governo do Distrito Federal.acéfa
lo. O cer.to, se estamos numa Nova República que efeti
varriente deseja -:- o que não ~credito - dar outro tom •. 
outro caminho a este País, era esse Ministro estar de bar
raca montada lã, às margens ou do Jaguaribe, ou do A
caraú, ou do Tocantins, ou do Mearim, ou do Parnaíba, 
abastecido de rapadura, com um saco de farinha, que é a 
alimentação do pobre, do miserável daquela região, a 
preStaf solidariedade, emprestando a sua inteligência, a 
sua capacidade, tomando providências para minorar o 
sofrimento daquela população pobre sofredora. Essa 
que é a grande realidade e fora disto, tudo é demagogia. 
Quanto ao Senador Américo de Sousa entender que o rei 
que governa o País é do Maranhão, Maquiavel explicava 
muito bem isso e eu não preciso dizer a seletos assistentes 
o que representa a figura do Rei. O fato do Rei ser do 
Maranhão não invalida que os representantes do M ara
nhão e de todo o Nordeste venham aqui bradar, gritar e 
ped,ir as providências, as mais urgentes, para atender o. 
povo nordestino, que se encontra afogado. E mais aipda: 
eti não queria entrar nisso. Não sei por:que todas ~sas 
paixões pelo Rei de hoje. o· Rei de hoje, da Presidência 
da Rep6blica era o Goverilador do Maranhão ontem, no 
Governo C_o.sta e Silva, que o Senador Américo de Souza 
propunha fosse cassado.seu mandato na ânsia, incontida 
e ambiciosa de substituí-lo no Governo do Maranhão. 
Muito obrigado, 

O SR. JOÃO CASTELO- Exatamente. Agradeço a 
V. Ex• pela lembrança e o seu brilhante aparte, eu o in

. corporo, com muito prazer, ao meu discurso. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO - Com muito prazer. 



Abril de 1985 

O Sr. Alfredo Campos- Senador João Castelo, ouço 
com bastante atenção o discurso que V. Ex' faz nesta tar
de no Senado. Preocupa-me c sempre me preocupou os 
problemas da seca no Nordeste, das enchentes no Nor
deste, das enchentes no Sul do Pafs, das catástrofes en
fim. Preocupa-me, também, uma catástrofe dclica que 
temos neste País, que é o aumento do vencimento dos 
servidores públicos do Brasil. Toda vez que o servidor 
público brasileiro tem um aumento, ele ê obrigado a con- . 
ter os seus gastos, a mudar para mais longe, a tomar me
nos remédio, a comer menos, a viver, enfim, mais próxi
mo da indigência e da miséria. Essa é a catástrofe ciclica 
que temos no País todos os anos. A classe do servidor 
público se transforma cada vez mais, em uma classe sa
crificada neste País. E por que estou dizendo isto, através 
de um aparte, para inserir no bojo do discurso_ de V. Ex•? 
h que procuramos saber,para que serve o Furido de Con
tingência, que o Governo Federal quer tirar dele 900 bi
lhões para socorrer uma picaretagem que houve em algu
ma parte do Pais. Esta picaretagem já houve em Minas 
Gerais, jâ houve no Rio de Jan_eiro, j~ houve em vârios 
Estados da Federação. Hoje, infelizmente, acontece com 
o nosso querido Estado do Rio Grande do Sul, mas não 
deixa, por isso mesmo, de ser uma picaretagem. 1:: a pica
retagem dos banqueiros deste País, quando o Governo 
Federal vem e os socorre. ao invés de socorrer o sofrido 
povo brasileiro. Oitenta por cento do fundo de Contin
gência é destinado ao aumento do servidor público por
que o _Orçamento não pode prever quanto vai ser esse au
mento e ê do Fundo de Contingência de onde se tira a 
parcela a mais para que se possa soCõrrer-eSsa sofrida 
classe do servidor público. (Muito bem!) Os outros 20%, 
Senador João Castelo, é destinado ao aumento do com-· 
bustível, às catâstrofes, à seca, às inundações, às intem
péries da própria natureza. Mas, 80% desse'Fundo é des
tinado ao aumento do servidor público. Então, nós ire-
mos socorrer essa classe, que cada vez mais se empobre
ce, ou iremos, mais uma vez, -sCú:CJrrer os banqueiros, que 
só a cada dia se enriquecem? Era o que gostaria de ~izer. 

O SR. JOÃO CASTELO - Agradeço a V. Ex• pelo 
seu aparte e, com muita honra, o incorporo ao meu dis
curso. Exatamente o que V. Ex• diz precisava ser dito. 

Eu também manipulei orçamentos públiCos porque 
tive a felicidade de ser Governador do meu Estado no 
período de 1979 a 1982. A Reserva de Contingênciâ, 
sempre foi feita- tacitamente, exclusivamente, para Que se 
pudesse ali prever o aumento do funcionã.Iismo e prever 
esses casos de intempéries, esses casos de catâstrofe:S, es
ses casos de emergência. 

Eu pergurito aqui a V. Ex•s: como sC pode tirar 9ÔD bi~ 
lhões da R'eserva de Contin&êricia para tãPar buracõS de 
administradores irresponsâveis? E como não se tira da 
Resreva de Contingência o nec6ssârio para resolvCr, de 
uma vez por todas, o problema do Nordeste brasileiro, o 
problema do Norte brasileiro, o problema do homem 
brasileiro mais sofrido? Eu não quero estabelecer aqui 
comparações com o Centro-OeSte ou com o Sul do País, 
absolutamente. O que quero é que o Governo do País te
nha responsabilidade e trate a todos como brasileiros, 
sobretudo aos mais necessitados porque todos sabem 
que, sem dúvida alguma, o Nordeste e o Norte hã anos, 
hã centenas de anos vive de pires na mão, mendigando e 
não encontra uma soluc~o para os seus problemas mais 
dramâ.ticos. O pior ê q-ue, quando não está exposto às 
cheias esporádicas, como essa, estâ quase exposto_ às se
cas quase que permanentes. quando lá aparecem num . 
curto espflço·de temp·o, de ano a ano. · 

E, no momento em que se diz que a Nova Rep6blica 
vem para procurar democratizar mais a própria adminis
tração, para redistribuir melhor a renda, para olhar a si
tuação dos mais necessitados, é Justainerite neSiã hora 
em que eu quero trazer aqui a niinha voz, como repre
sentante da minha gente, de modo especial como repre-
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sentante do meu Estado, cujo povo para cá me mandou, 
não para ficar usando das vantagens de um mandato de 
Senador, mas para trazer os seus problemas, para 
discuti-los, para cobrar das autoridades federais! esta
duais, em todo_s os níveis, aquilo que elas têm como_ res
ponsabilidade de fazer, porque, na realidade, o povo, a 
não ser através dos seus representantes do Legislativo, 
não tem a quem recorrer. Essa é que é a grande verdade. 
N_ós somos aqui a caixa de ressonância desse País, e se 
~ás ficarmos aqui acomodados, de braços cruzados, o 
Norte e o Nord.este desculpem-me os companheiros dos 
Estados mais desenvolvidos, eu não quero_estabelec~r 
coffiparaÇões - ficarão cà.da vez mais aban~~nado~ e 
mais distanciados dos Estados mais desenvolvtdos, m
clusive porque o poder político do Centro-Sul é sempre 
maior e a tendência do homem é sempre puxar para os 
seus aquilo que lhe for poSsível. E como o Pais não tem 
condições de dar tudo a todos, naturalmente dá sempre 
mais aos mais fortes. E é contra isso que eu falQ neste 
instante. E quero dizer que falo contribuindo, porque n~ 
mOmento-em que eu api:Csénto este projeto, eu quero di
zer Que eu contfibuo, porque, se aprovado e transfo_rma
do em lei, V. Exfs haverão de ver que o Fundo Nactonal 
de Saúde terâ recursos em grande escala para ajudar a 
todos os Estados, sobretudo nesses momentos de maio
res dificuldades. 

O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO- Nobre Senador João Lo
bo, antes de encerrar, eu concedo o aparte a V. Ex•, com 
m_l!ito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - (Acionando 
as campainhas) - V. Ex~ dispõe de 2 minutos para en
cerrar o seu discurso. 

ó Sr. JOão LObo- Eu serej-breve. sr: Presidente. 
Meu caro Senador João Castelo, o discurso de V. Ex~ 
não poderia deixar de ter a nossa solidariedade, veemen
te solidariedade, no-momento em que levanta um problew 

' ma tão tocante para todos os brasileiros e tão angustioso 
para a Região Nordestina. Nós queremos nos solidarizar 
com o apelo que V. Ex• faz, com o esforço e a contri
buição que apresenta a esta Casa, atravês do Seu-projeto, 
no momento em que mais uma vez o Nordeste, assolado, 
destruído, queimado por cinco anos consecutivos de se--

--cas, recebe agora, como uma espécie de ironia do desti
no, âguas arrassadoras que estão destruindo uma fraca 
infra-estrutura, em que se· passaram cinco anos cons~ 
truindo através de frentes de serviço, de frentes de emer
gência em todo o Nordeste brasileiro. A par da minha 
solidariedade, eu gostaria de dizer a V. Ex~ que o Presi
dente José Sarney, sensível aos seus patrícios nordesti
nos, como brasileiro ilustre que é, homem público e ar
tista, jâ estava se preparando para lr sobrevoar toda a re
gião alagada pelas chuvas, pelas enchentes, para prestar, 
in loco, a sua assistência e a da sua equipe. Infelizmente, 

- o desenrolar dos acontecimentos não permitiram- Que 
essa viagem· fosse realizada, mas o Senhor Presidente 
mandou que essa viagem fosse feita assim mesmo, pelo 
seu Ministro, pelos seus auxiliares diretos, levando aso
lidariedade e a palavra do Governo de que não faltarão 
recursOs, não existem limites de recursos para atender ao 
sofrimento daquela régião assolada pelas enchentes, des
truídas pelas águas. Era este o aparte que queria oferecer 
ao discurso de V. Ex•. 

O SR. JOÃO CASTELO - Obrigado, Senador João 
Lobo, pelo seu aparte que incorporo ao meu discurso. 

Sr. Presidente, võu concluir dentro do tempo regimen
tal, como V. Ex• bem lembrou. No dia em que for preci
so, vou pedir a V. Ex• que, benevolente como sempre foi, 
tam~m me conceda um pouco mais de tempo para po
der aqui clamar pelos nossos coestaduanos, pelos nossos 
companheiros, pelos nossos irmãos brasileiros, dizendo 
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que estou aqui reclamando providências, mas, também, 
estou aqui sugerindo, trazendo colaborações para que, 
em termos de futuro, essas providências, em casos como 
este, sejam menos reclamadas. 

Era o que tiriha a dizer. (Muito bem!} 

O Sr. Américo de Souza- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE _(José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Américo de Souza, como 
Lidá~--

O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL - MA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão d_o o
rador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estâvamos ainda em nosso trabalho administrtivo, em 
nosso gabinete, quando ouvimos o pronunciar de pala
vras que me pareceram estranhas à austeridade destaCa-
sa. 

Ouvinios que o orador que nos antecedeu chamara de 
irresponsável o ilustre Governador do meu Estado, Dr. 
Luiz Rocha. 

Aqui chegando, Sr. Presidente, pasmei mais ainda 
porque constatei, de corpo presente, que o orador não se 
contivera em chamar de irresponsável somente o Gover

- nador do meu ,Estado, mas ousara mais, acusara também, 
de irresponsabilidade o _Governo Federal, que tem na 
Presidência da Rep6blica, hoje, substituindo o eminente 
Presidente Tancredo Neves, o nosso ilustre conterrâneo, 
o Presidente José Sarney, 

Revoltado, Sr. Presidente, Srs. Senad9res, pedi _um a
parte, para que tentasse colocar nos devidos termos a a
cUsação indeVida. Mas, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, ti
ve, num ato de vontade do orador, meu aparte cassado. 

Recorri, Sr. Presidente, ao exercício da Liderança do 
PartidO da Frente Liberã.J para, em usando da palavra, 
poder dizer a esta Casa que lamento fatos como esse hâ 
pouco ocorrido, quando, numa manifestação de profun
da insensibilidade, sem sequer respeitar os sentimentos 
alheios, se tenta denegrir homens públicos da honorabili
dade de José Sarney e Luiz Rocha, como se desconheces
se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o Governador 
Luiz Rocha, em permanente contato com as regiões ala
gadas. já decretou até estado de calamidade pública em 
diversos municípios e tem solicitado aos órgãos respon
sãve'is- da Nação a ajuda indispensâvel. 

E áinda, Sr. Presidente, se desconhece, também, que o 
Presidente da República, José ~arney, que tinha uma 
viagem marcada para a manhã de hoje, a fim, de visitar 
as regiões alagadas e fazer um levantamento das provi
dências tomadas e por tomar, teve essa viagem cancela
da, em face do estado de sa6de, que piorara, do eminente 
Presidente Tancr.edo Neves. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha presença nesta 
tribuna só se justifica pelo interesse, que tenho certeza 
ser desta Casa, de colocar as coisas nos seus devidos lu
gares e fazer justiça, antes, a esseS âo1s homens públicos, 
José s·ãriiey e Luiz Rocha, pelo muito que têin feito e 
Pelo interesse que têm demonstrado na solução de an
gustiantes problemas enfrentados pelo N ardeste brasilei
ro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _, Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará 
como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ, Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do o
rador.)- Sr. Presidente, Srs. Seiladores: 

Temos assistido, noS últimos dias, vários pronunCi
mentos sobre o salário-mínimo. O Minístro do Traba
lho, Almir P!!ZZianotto, quer que, aléin do INPC, se ljê 

uma parte da reposição salarial. O nobre Senador Carlos 
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Chiarem, ouvi ontem-pela" televisão, teria ido ao Presi
dente José Sarney, para fazer o mesmo apelo;-·achando 
que era hora de se fazer a reposição salariaL Pôr oUffo 
lado, o Ministro Waldir Pires anuncia que tambêm as 
pensões não· devem ser inferioreS aci"INPC. 

O Senado conhece a luta travada, o ano passado, num 
projeto em que se fixava como piso, e não como teta, o 
INPC para todos os salários deste País. Sr. Presidente, 
essas idéias consubstanciadas nessas declarações, já es
tão no Senado Federal, dependendo apenas de assinatu
ras. Eu faço um apelo aos Líderes da Aliança Democrá
tica Ltda, para que assinem esse pedido de urgência e, 
então essas idéias que eles estão proclamando urbi et orbl 
se tornem realidade a,través de deliberações do CongresM 
so Nacional. 
. Aqui está, Sr. Presidente, o Projeto n"' 173, de 12 de se-

tembro de 1984, portanto hã sete m~es, que diz exataM 
mente o seguinte: "Os valores dos beneficias em manUM 
tenção serão reajustados sempre que for alterado o saM 
lário mínimo, obedecido o mesmo fndice fixado para esM 
te"- Quer dizer, é o caso das -pensões e aposentadorias. 
E quanto ao outro, aqui está o Projeto n"'245, do dia 28 
de novembro de 1984, que diz o seguinte: .. Nos quatro 
priineiros reajustes realizados em conformidade com o 
disposto neste artigo, que se seguirem à data de 1 ~ de jaM 
neiro de 1985, a correção automática dos salários do~ 
trabalhadores será acrescida de 5, 75%, a título de repoM 
sição salarial. 

P~rtanto, não há necessidade desta corrida ao Palácio 
do Planalto para pleitear soluções que estão dentro do 
Congresso Nacional. O que cumpre é votar esses proje
tas para que sejam uma contribuição do Poder LegislatiM 
vo e tudo _não resulte das Qenesses do Podc:_r Executivo, 
como no passado. 

O Sr, J utahy Magalhães- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço V. E<• com 
muita honra. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• acabou, nesta últi
ma frase, por dizer exatamente o que eu pretendia neste 
aparte: aqueles que verberavam, no passado, contra cer
tas atitudes do Executivo, que sempre retirava o poder 
de iniciativa do Congresso e assumia a paternidade de 
todos os atos, hoje, no poder, fazem o mesmo.Jã fLzeram 
no caso dos municJpios em áreas de segurança nacional, 
'e ago~a procuram fazer em outros casos, como os que V. 
Ex• traz, aqui, à colação. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• 
Sr. Presidente, acho que _chegou a hoxa do PQQer LeM 
gislativo tomar a iniciativa de projet()S dessa 11atureza, 
para que fique sendo obra do Poder Legisla~ivo. O que 
não pode continuar ê que projetas urgentes, fiquem a
quardando nas com_issões o pronunciamento dos órgãos 
técnicos, 

Sr. Presidente, convocando _ _a_s Lideranças do PMDB, 
da Frente Liberal, do PDS, do PDT, estou__deixando_à 
mesa, para receber assinaturas, dois requerimentos de 
urgência, na forma do art. 371, alínea b, para essas duas 
disposições. 

O Senado, em nome do Copgresso, deve_se antecipar 
ao Poder Executivo, porque somos intêTJ:itetes do pensa
mento· do povo brasileiro, através· do"s pleitOs eleitorais. 
Somos a Nação, e, por isso meSmo é que devemos aten
der aos apelos que vêm de todos os cantos do País. Dei
xarei à mesa, Sr. Presidente, estes dois_ requerimentos 
para que as Lideranças os subscrevam, porque, na próxiM 
ma semana, eu irei cobrar aquelas Lideranças que· falta
rem ao dever _df: at_~der aquelas reivindicações, que São 
as de todos os que vivem de salârio minimo neste P"aís. 

Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo a V. Ex• 
Hâ numerosos projetas Resta Càsa que deperidem, ape
nas, para ter o seu curso encerrado, da votação da re-
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dação final. A culpa não ê do Senado. Só recentemente, 
foram constituídas as comisSões, inclusive a Comissão de 

- Redação, que têm a presidíMla o nobre Senador Lenoir 
Vargas. Essas redações finais estão prontas. Basta que 
-Sejam lidas na Ordem do Dia, para que sejam votadas 
pe~o _Senado. Não há divergência, mas são numerosos 
projetas que estão parados, depois de concluídos no Se--· 
g;l.do. M(!Q apelo, assim, é para que V. Ex• mande incluir 
na Ordem do Dia todas as redações finais existentes e 
que podem ser votadas, independentemente de desistên
cias ou de pedidos de verificação_de quorum no plenário. 
Assim, o Sen"ado terá dado uma contribuição efetiva 
para a legislação ora em exame no Congresso-Nacional. 

Era o que tinha a dizer, -sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, como Líder 

·do PDS. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs, Senadores: 

A Nação inteira assiste, traumatizada e sofrida, o caiM 
vário do Presidente Tancredo Neves. E somente o acenM 
drado espírito religioso do povo brasileiro faz com que 
permaneça a chama da esperança. Ainda na madrugada 
de hoje, quando todos nós alimentãvamos a expectativa 
de uma melhora no estado de saúde do Presidente enferM 
mo, fomos surpreendidos com uma notícia dolorosa, que 
estarreceu a Nação, de que Sua Excelência se submetera 
à sétima intervenção cirúrgica, com uma nova'-. ãbertura 
da região abdominal. Juntamos as nossas orações às pteM 
ces que estão sendo levantadas a Deus, por todo o povo 
·brasileiro, e solidarizamoMnos com os sentimentos da 
família do Presidente, que tem passado dias de aflições e 
de amarguras. E esperamos, também, que Deus ouça as · 
nossas súpli~as e que a recuperação do Presidente Tail
credo Nev~ possa ocorrei- como assim deseja todo o 
povo deste País. -

Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna surpreso com 
uma nottcia divulgada no Jornal de Biasília, em sua e
dição de hoje. que diz: 

"'O Presidente em exercício, JosêSarney, está disM 
posto a enviar ao CongressO uma eiDCnda ConStituM 
cional, a ser aprovada em regime de urgência para 
que o Presidente Tancredo Neves possa ser emposM 
sacjo perante a Mesa do Congresso, sem se deslocar 
de São Paulo." 

Ora, ~r. Presidente, o art. 76 do nosso Diploma Maior 
consagra: 

"Art. 76. O Presidente tomarâ posse em sessão 
do Congresso Nacional e, se este não estiyer reuni_M 
do, perante o Supremo Tribunal Federal, prestando 
compromisso de manter, defender e cumprir a 
Constituição, observar as leis, promover o bem geM 
ral e sustentar a união, a integridade e _a indepen
dência do Brasil." 

. Admitamos, Sr. p_residente, que a n_otícia divulgada 
encerre alguma ~erdade. Sabemos "gue o atO de_ posse 
para se substantivar deverã _ocorrer perante o Congresso 
NaciQnal_reunidt;>~ E tornaMse impr~cind_ível e indispenM 
sável o juramento constitucional de praxe. 

JJ.!_lgâvamos que os casuismos tão malsinados, tão 
Cõfubatidos, tão incriminados jâ tiVesSem Sido exorcizaM 
dos da vida nacional. Mas, ao tomarmos conhecimento 
da notícia de hÕje, paira em nosso esPfrito alguma dúviM 
da e d~ejaríamos saber, apenas_ como satisfaçã9 à nossa 
CurioSielade,_ qual a intenção que teria motivado o PresiM 
dente em exercício a fazer essa idéia. Se, segundo enten~ 
dimentos de juristas do maior renome, que têm procla
mado, à saciedade, que o Presidente José Sarney, na hi-
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pótese de um desenlace fatal e não desejado do titular do 
cargo, assumiria em definitivo as elevadas responsabiliM 
dades de Presidente da República, investindoMse na pieM 
nitude de seu_s poderes, qual a real intenção, Sr. Presi
dente, Que poderíamos visualizar nessa notfcia, de ser en~ -
caminhada ao Congresso Nacional uma proposta de eM 

- menda, permitndo qu·e a assunção do Presidente se faça 
perante a Mesa do Congresso, mesmo que sua Excelên
cia não sé desloque do leito hospitalar? 

Não- poderíamos permitir que uma divulgação dessa 
natureza passasse sem comentário e desapercebida por 
eSte plenário, pois nos cabe a intransferível responsabiliM 
dade da análise e da manifestação sobre assuntos de tal 
natureza, mormente esse que envolve uma particularidaM 
de muito especial, qual seja, a da alteração do rito consti
tucional de posse de um Presidente da República . 

ReservamoMnos o direito, ·depois de ouvirmos a confir
mação ou a negativa do Líder, Senador Humberto Luce
na, sobÍ'e a veracidade da notícia, de tornarmos ao as-
sunto. 

Concluímos com uma indagação: a notícia é uma pre
sunção especulativa do jornalista que a concebeu, ou en
cerra e envcilvC, efetivamente, intenção do Presidente J o
sê Sarriey? (Muito bem!) 

O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, pela ordem. 

.0 SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Congres
sistas:. 

Para a formulação ·de duas reclamações. 
A primeira, Sr. Presidente, diz respeito à concessão, 

que me parece mais do que liberal, como dizia um dos 
personagens de Machado de Assis - "liberalíssima" -
ããS Líderes e Vice-Uderes. 

Diz ó Regi!"C?nto, no art. 64: 

"A Maioria, a Minoria e as Representações Par
-- tidãri3S terão Líderes e V ice-Líderes." 

O§ 1' estabelece a maneira pela qual deve ser feita a 
comunicação de liderança. 

J?i~_ o art. 65, no parágrafo único que: 
.. Ausente ou impedido o Úder, as suas atri

buições serão exercidas pelo ViceMLíder." 

Sr. Presidente, parece-me difícil traçar a diferença que, 
n~ ~Pinião da Mesa, deve axistir entre a aUsência e o imM 
pedimento. Mas pareceMme que ausente, deve ser ausente 
na CaSa, porque para os demais efeitos o Sêila:dor, estã.nM 
do na Casa, está presente. Nos -impedimentos, doença, 
_v~agens e~c ... 

Diz o Art. 66:- "Aos Líderes é lícito usar da palavra 
em qUalquer fase da sessão, pelo prazo de 20 (vinte) rriiM 
nutos, para declaração de natureza inadiável." 

Interpretar inadíâ\rel ê uma tarefa que também me pa
rece dificíl, mas· cabe à Mesa estabelecer determinados 
parâmetros, ainda que muito elástico, para que esse tipo 
de intervenção se verifique. 

Para declaração de natureza inadiável, diz o parágrafo 
único do art. 66- "0 Uso da palavra, na híp"ótCSe-·pre
viSta-·neste ãrtigo, po_çle ser delegado I (uma) vez por se
-mana, a qu-alquer dos liderados, mediai:t.te- comuniC<ição 
à Mesa." 

Ora, são cincO os pãrtídos com assento nesta Casa::: Se 
cada Vice--Líder, porque está eventualmente sentado 
numa das c<Ídeiras da primeira fila, entender de pedir a 
palaVTa, os- demais Senadores não terão acesso, de ma
neira nenhuma, à tribuna. 

Há que se policiar, por conseguinte, a preseO:ça-dos O
radores na tribuna. ComQ? Fazendo cumprir, fazendo 
respeitar o Regimento Interno. 
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Esta é a primeira reclamação, Sr. Presidente. 
A segunda reclamação: sendo Presidente eventual da 

Casa, .na última segundaMfeira, se não me falha a me
mória, o nobre Senador João Lobo, a Mesa anunciou 
que mais tarde traria à consideração do Plenário a -deci
são adotada pela Comissão_do Dístrito Federal que aco
lheu, por maioria de votõ.S, urri-parecer do Senador Al
fredo Campos. Já estamos no último dia de funciona
mento do Plenãrio do Senado e essa matéria ainda não 
foi trazida ao nosso conhecimento. 

São estas as duas reclamações, Sr. Presidente, que com 
tod_o respeito entrego a V, Exf 

O Sr. João LobO- Para Uina ciuCstão de ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a 
palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Senador 

"João Lobo. . 

O SR. JOÃO LOBO (PDS - PI. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente-; Srs. 
Senadores: 

Apenas porque fui citado, quando presidia a ses-são a 
que se refere o Senador He1vldio Nunes. 

Na presidência eventual, apenas disse que o parecer da 
Comissão do Distdto Federal seria dado à publicidade e 
depois de cumpridos os prazos regimentais a Mesa leva~ 
ria este parecer para a Ordem do Dia para quC foSse -a
preciado. Esta foi a nossa informação ao Senador Itamar 
Franco, na ocasião. 

V. Ex• não estava presente a essa sessão neni. deve ter 
tomado conhecimento, então, estou apenas esclarecendo 
o que ocorreu naquela sessão+_ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Respondendo 
às questões de ordem levantadas pelo eminente Serüi.dOr 
Helvídio Nunes devo, quanto à primeira reclamação de 
S. Exf, lembrar que o paÍ'agrãfo úiliCo, do art. 165 diz: 

"Ausente ou impedido o Uder, as suas atri
buições serão exercidas pelo Vice-Líder." 

. Não havendo, aqui, qualquer restrição ao uso dessas 
atribuições, tem sido entendido pela- MCsa que são as 
mesmas atribtiíções que o Lfder tem, inclusive, de pedir a 
pa\av--:j_ pela Liderança, 

Poderia parecer existir uma restrição no que reza o pa~ 
rágrafo ún-ico do art. 66, quando diz: 

·~o uso da palavra, na hipótese prevista neste ar
tigo, pode ser delegado, I (uma) vez por semana, a 
qualquer dos liderados, mediante comunicação à 
Mesa," 

Mas esse uso não se pode incluir, aqui na expressão, 
qualquer dos liderados, o Vice-Lider, quando a este é 
concedida a mesma atribuição. qrie ao líder, pelo pará
grafo único do art. 165. 

Se é verdade, que de fato, se me permitem os eminen
tes Líderes de Bancada do Senado, essa atribuição de 
usar a palavra deveria ser por eles usada, talvez menos 
c·onstantemente, porque nós temos tidO aqui, coiTIO hoje, 
uma longa lista de oradores que ficam impedidos de usar 
a palavra, sobretudo, durante o Expediente, pelo fato, 
em geral, de quase todas as Lideranças usarem da atri
buição que lhes concede o art. 65, do uso seguido. da pa
lavra como Líder de Bancada. 

Ê uma qU'estão, portantõ,- a·-ser trafada entre os Lide
res de Bancada e os seus liderados. São relações mais en
tre eles d_o que propriamente alguma medida a ser toma
da pela Presidência da Casa. Quilnto à segunda recla
mação. ficou decidido pela Mesa e foi anunciando antes, 
que oportunamente teríamos o parecer da Comissão do 
Distrito Federal, e nós o colocaremos nos primeiros dias 
da próxima semana na Ordem do Dia, quando houver 
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número, para não acontecer que ao se discutir uma ma
téria tão importante, quando chega o momento da vo~ 
tação, não há quorum para deliberação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Por proposta 
da Câmara dos Deputados, atendendo à sugestão do Sr. 
Deputado João HercuHno, a Presidência convoca sessão 
corijunta do COngresso Nacional, a realizar~se às lO ho
r~_s e_30 minutos do dia 19 dQ côrrente, destinada a co~ 

_ me-morar. solenemente o 259 aniversário de Brasília. 
Usarão da palavra na oportunidade, pelo Senado Fe

deral, o Sr. Senador Jorge Kalume e, pela Câmara dos 
DepUtados, o-Sr. Deputado João Herculino. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
--- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gal vão Mo

desto - Cesar Cais - Cid Sampaio ~Guilherme Pal
meira -:-- Luiz Cavalcante - Lomant_o Júnior ~Amaral 
Peixoto- Alfredo Campos- Mauro Borges- Gastão 
MUller- Saldanha Derzi e Lenoir Vargas~ 

_o SR. PRESIDENTE (Josê Frigelli)- Em sessão an
t~rior foífido-0 R-e9uiiiitieiitO 119~69, de 1985-, de auioria 

- dÕ- Senador Josê Ignácio Ferreira e outros Srs. Senado
res, solicitando a realização de sessão especial, desifnada 
-a -comemorar os 40 anos da vitória das Forças Aliadas 
~sobre o totalitarismo nazi-fascista, no dia 9 de maio vin
douro. 

O :Cit_ado requerimentO deixou de ser votado por falta 
de quorum. 

Em votaçãO o requerimento. 
-os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serâ cumprida a deliberação do Plenário. 

O. SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
'Câmara nO? 6, de l98l"(n9 237/79, na Casa de ori
gem), qu~ fixa em oito horas a jornada de trabalho 

·dos vigias, tendo 
·--~-Parecer favorável, sob nO? 190, de 1981, da Comis

são 
- de Legislação Social. 

Em Votação. 
Os Ses .. Senadores q_ue _o_ ap~ovam p~rmaneçam senta-

dOs. (Pausa.) Aprovado~ · 

-cfSr. Martins Filho- Sr. Presidente, peco verificação 
de quorum. · 

~ -- ..O.SR. -PRESIDENTE (José Fragelli) --Serâ feita a 
verificã.çãci~SõiiCitada-pe!o riobn!Senador Martins Filho. 

A Presidência vai susPender a sessão Por I O minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a plenârio. 

Está suspensa a sessão. 

(Su.spensa.às 15 horas e 54 minutos, a sessão é rea
---berta- às 16 horas.) 

O_:$R_. P:RESIDENTE(Passos Porto)- Está reaberta 
a sessão .. Persistindo a falta de quorum, a Pfesidência se 
dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O Projetó de Lei da Câmara n' 6/81, fica com a sua 
votaçãO adiada. 

Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, to-_ 
_ daS em fase.dc. votação constituída dos Requerimentos 

n<?s 15, 57 e.58, de 1985; ProjetOs de Lei do Senado n9s 

Sábado 13 0633 

26/79 e 2, 340, 18 e- 320, de 1980, ficam com a sua apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 
(Pausa.) -

S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

(Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga

lhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro· 

nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores; 

O cacau, o doce fruto dourado, que os Maias e Aste
cas chamaram de .. o alimento dos deuses", é uma rique
~ -brasileirã, nativa da FIOI-e~ta Amazônica·, que, che
gando ao sul da Bahia, vindo do Parâ em meados do sé
culo XVIU, forjou uma verdãdeira civilização: colonizou 
aquela região..:... um oásis no nordeste brasilei!o, fundou 
cidades, formou gerações, ergueu uma economia, criou 
uma cultura, transparente em todas as êpocas, na his
tória social e política da Bahia. 

Produto nobre de exportação, há quase dois séculos 
sustenta a económia baiana, e, tambêm contribui signifi
cativamente para a nossa balança comercial, gerando 
·nülhões de dólares para o Pals. Enl 1910, o Brasil perdeu 
a liderança mundial como produtor de cacau. Porêm até 
1930, a cacauicultura baiana, que respondia pela quase 

· totalidade da safra brasileira, prosperou e fez a história 
de uina região que ã-Hteratura i:J.C Jorge Amado, Adonias 
_:filho, Jorge _Medauar, Sosfgenes Costa e de tantos ou
tros soube, admiravelmente, documentar e recriar. A cri~ 
se de 1929, q-ue abalou a economia mundial, fOi implacá
vel com o cacau, um produto cujo mercado consumidor 
semj:ite esteve nOs EstadOS Uriidos e na Europa, com 
preços determinados pelas oscilações nervosas das bolsas 
internacionais de mercadorias, onde não faltam a espe
culação e a manipulação de informações. Desde então, 
Sr. Presidente, estes fatores externos, aliados à falta de 
assistência-técniCa e"CrCditícía ao-seior; favoi-eceram a e-
CJõSa~ de crises periódicas- na cacauicultufa. . 

Em 1957, Os ptoblemas econômicos e sociais da ca· 
canicultura brasileira agravaram-se a ponto dos agricul
tores abandonarem suas raças ou entregarem-nas aos 
credores - bancos e exportadores. Os baixos preçOs in
ternacionais tornaram a atividade gravosa, o crédito ru
ral era inacessível, as pragas e doenças infestavam is la
vouras, a incipiente tecnologia, resultado de esforç-os he
róicos e descontínuos do Estado da Bahia e do Governo 
Federal, não possúia condutos eficientes de transferên
cia, não Viabilizava Uma agricultura perene, de alto custo 
e risco, que ·exigia· mão-de-obra abundante e específica, 
àquela épdca irieic.i.Stente. -

O Brasil caía para o quarto lugar como produtor de 
cacau, o infortúnio e o desalento tornavam conta da La
voura Cacaueira. Dizia-Se;- eritão, que, assim como a 
Hist6ria já regístrãi"a o .. ciclo da cana-de-açúcar", "o ci
clo do ouro", ''do café", encerrava-se ali o "ciclo doca~ 
_cau", um cultivo falido, sem perspectivãs, Em 1957, o 
Presidente Juscelino Kul:iitschek de Oliveira cria, aten
dendo, aos apelos dos cacauicultores, influenciado pela 
sabedoria do saudoso Doutor Tos ta Filho, uma insti~ 

tuíção para modífiéãr este qUadro de angúStia, ria época 
denominada "Comissão Executiva do Plano de Recupe
ração Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira", tradu
?ida na sigla CEJ:)L~C. OC- início, sustentada pelo "Fun
do .doS Ágios", a CEPLAC, em pouco tempo, reunindo 
uma dezena de funciOnários do" Banco do Brasil, reverteu 
a situação de insolvência dos agricultores, com um ágil e 
eficaz programa de complementação de dívidas. _Em 
1961, surge a cota de contribuição cambial sobre as ex-
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portações do produto, que serã paga pela própria lavou
ra e os -industriais, exportadores de derivados do cacu. 
Em 1963, surge o Centro de P~squisas do Cacau- C& 
PEC, e, nos dois anos seguintes, os seryiços de Extensão 
Rural, de Educação Agríco\a,que formam e treinam 
mão-de-obra para a Cacauicultura. Em seguida, as ativi
dades dirigidas à diversificação agropectiária e, jâ na dé
cada passada, formalizam-se os programas_ de apoio à 
infra-estrutura sócío-econõmica da região sul da Bahia. 
Ainda nos anos 70, com o advento do Procacau- Pro
grama de Expansão da Cacauicultura -, o caca1:1 ~etar
na à sua origem, a Amazônia, com próspero pólos de 
produção, especialmente no Parã e Rondônia. 

Sr. Presidente, após 28 anos de existência, que julga
mento faríamos desta peculíar instituição que é sustenta
da pela sua própria clientela, os agricultores, que se di
zem «seus donos"? Que balanço poderíamos apresentar 
do seu trabalho, dos resultados de sua ação? Valeu a pe-
na? Tem sido a CEPLAC importante, eficaz para o agri
cultor, para o setor cacaueiro em'todos os seus segmen
tos, a Gente do Cacau? O País tem tido retornos com a 
CEPLAC? Ou ela é mais uma __ repartição pública, um 
monstro burocrâtico que emprega pessoas, serve a al
guns interesses ou, ainda, sobrevive apenas por tradiçãO? 

Sr. Presidente, apesar das críticas das _quais nunca me 
furtei sobre a ação da CEPLAC, alguns erros e desvios 
na interpretação de seus objetivos- ressalve--se; senipre 
com a anuência dos representantes dos produtores de ca
cau - devo afirmar, Senhor Presidente, que o saldo do 
trabalho da CEPLAC é altamente positivo pára os agri
cultores por ela atendidos, para as regiões- produtoras, 
para o País. Não chegarei ao ponto de asseverar como o 
fez alguém no passado e dizer _que, entre os órgãos públi
cos, .. a CEPLAC é a única coisa que deu certo neste 
País"; ou participar do ufanismo de um_ ex-presidente da 
República que proclamou: .. Feliz do Brasil se tiv~se vin
te ou trinta CEPLACs". Entretanto, posso afirmar, sem 
receio, na condição de médio _agricultor e representante 
da Sabia neste Casa, Estado_ que produz 92% da cacau 
brasileiro, que a CEPLAC é um bem sucedido exemplo 
de cc-gestão Estado-agricultor, de cooperaç~o Estado
cidadão em prol do desenvolvimento de uma agricultura 
forte e modema. A CEPLAC, sem dúvida, Sr. Presiden
te, mantida e fiscalizada pelos próprios agricultores, 
constitui, hoje, um eficiente sistema que gera e aper
feiçoa tecnologia, presta serviços e promove desenvolvi
mento social e económico nas regiões onde atua, mesmo 
que algumas vezes discorde-se de algumas decisões de 
sua direção. 

Resumidamente, devo informar que nestes 24 anos de 
pagamento_ do _imposto, para cada dólar que o agricultor 
engregou à CEPLAC recebeu de volta três dólares_ e 
m~io, isto levando-se em conta apenas o lucro direto, au
tomâtico, obtido com a venda da colheita, sem falar dos 
benefícios sociais e ·econômicoS indiretos que o cacau 
gera na fazenda, na comunidade, no município-, no Esta
do. 

O Brasil alterna-se com a Costa do _Marfim na lide
rança mundial da produção de cacau e deverâ firmar-se 
em breve, definitivamente, corno o 1\" produtor mundial. 
A ârea cultivada está em tomo dos_700 mil H a. Nos últi
mos dez anos, plantou-se mais cacau no sul da Bahia e 
na Amazônia do_ que e'm 250_ anos de cultivo. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHi\_ES -Çom muito pra
zer. 

O Sr. João Lobo - Ilustre Senador Jutahy Maga
lhães, peço descUlpas por interromper o seu brilhante 
discurso, mas serei rãpido e breve n_çs_te aparte porque 
julgo oportuno o momento, enquanto V. Ex• não passa 
para outro assunto. Fico muito feliz com o que ouvi_ de 
V. Ex• sobre a CEPLAC, sobre a atu.ação, a competência 
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e a capacidade desse órgão que funciona tão bem no Bra
sil. Eu não- tenho uma opinião dessas, por exemplo, a 
respeito do IAA. Eu tinha muita vontade que alguém me 
convencesse da utilidade, da necessidade do IAA. Acho 
que é o tipo do órgão que a República Nova deveria ten
tar suprimir ou ellminar.-Nào vejo razões, qualquer usi
neiro - e os usineiros são homens competentíssirnoS -
sabe exportar o seu açúcar, sabe fazer seus negócios sem 
esse sofrimento do policiilritento do IAA. Mas, fico satis
feito em saber que a CEPLAC tem uma atuação muito 
diferente e muito mais eficiente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•, nobre Se
nador João Lobo, pode ter certeza de que a CEPLAC, 
talvez, Porque durante muitos anos esteve restrita a um 
Estado só, a u~a pequena região limitada - região do 
extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo - talvez 
não tenha sofrido, como o Instituto do Açúcar e d_o Ál
cool, como o JBC e outros institutos, não- tenha sofrido a 
influência de interesses regionais muito grandes, que fi
zeram fugir do seu princfpici iriaior, que é o de incentivar 
a cultura, como no caso do Café, e tenha entrado, então, 
numa política fora daquela que tenha sido realmente a i
déia da criação desses institutos.~ CEPLAC at~ agora, e 
isso posso afirmar, até ago~a. porque· agora está co
meçando, também, a haver uma inter-regionalização, 
com o cacau sendo levado para o Pará e para Rondônia. 
Então jâ começam a surgir os primeiros problemas. A
credito·que se conseguinnõs evitar essas lutas internas, se 
co~seguirmos evitar que diriga a CEPLAC quem estiver 
devendo ao órgão 400 _oU 500 milhões de cruzeiros, aí, 
talvez.- consigamos continuar com o trabalho que ela 
vem executando na região da Bahia, que o Senador Lo
manto' Júnior, melhor que eu, teria c-on-d_ições de expor. 

O Sr. Gastão Müller (Com assentirriento do orador.) 
- Senador JuÚthy Magalhães, antes que continue, que
ria testemunhar a V. Ex• que fiquei muito amigo do anti
go Diretor - não sei se é- Dfrêt:Or õll Presidente da CE
PLAC? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Superintendente. 

O Sr. Gastio Müller- Do Superintendente José Ha
roldo Vieira~ Nós fomos colegas na Escola SuperiOr de 
Guerra e fizemos uma grande amizade. Agora eu soube, 
lamentavelmente, que ele saiu da C~PLAC, jã me man
dou, também, gentilmente, o seu endereço em Salvador. 
De modo que eu não sei corno vai a CEPLAC, como V. 
Ex• bem disse, daqui para a frente. Mas, até o José Ha
roldo, parece que a coisa ia mUito bem. Eu tive a irielhor 
impressão dele e da organiZação dele, cOm a qual convivi 
erri- decorrência dessa amizade. E -quero esclarecer :i -v. 
Ex• que Mato Grosso também entrou na luta pela pro
dução de cacau e a CEPLAC está lá, presentê. Hã uma 
curiosidade, talvez V. Ex• saiba, que na Amazônia 

· Mato-grossense- posso nortear a orientação geográfi
ca, assinalando a cidade Affa Floresta, çidade que tem 1 O 
anos - que não sei se na Sabia há- o cacau silvestre. 
Isto mostra, portanto, que há uma adaptação natural 
das terras da Am~ônia Mato-grossense para a pro
dução, amanhã, do cacau. NãO quero tirar os méritos, 
nem as vantagens da produção cacaueira da Sabia, que é 
a tradicional, mas, também, vou dizer a V. EX•, cOm 
todo o prazer, no sentido patriótiCo, que Mato Grosso 
dentro d'e cinco ou seis anos, es~rá no pâieo, na disputa 
de maior pro-dução- de cacau no- B-rasil; com muita satis
fação para to'dos nóS. Será. uma vitória do Brasil e dará 
oportunidade de maior exportação. Se não- rrie engano, 
Senador Jutahy Magalhães, ·a grande vantagem do cacau 
é a exportação. De modo que Mato Grosso contribuirá 
c_om a Bahia e outros Estados, para uma maior expor
taç~Q de _cacau gerando dólares para o minguado Tesou-
ro-Nacional. -
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vejo com satis
fação o entusiasmo de V. Ex~ Senador Gastão MüUer e. 
as itiformações otimistas de V. Ex•, de que o Mato Grôs
so irá, dentro de algum tempo, rivalizar com a nossa 
Sabia em termos de produção de cacau. Agora, não pro
duzam demais para não ·baíxar tanto o preço. 

Mas incorporo com muito agrado o aparte de V. Ex• c! 
a informação que me foi prestada. 

Os cacaU:ícultores brasileiros, com a orientação e a aS> 
sistência da CEPLAC, Conseguiram, a·partir de 1957, 
duplicar a ãiea plantada, triplicar a produção que estav~ 
em torno de 115 mil toneladas e hoje aproxima-se das 
400 mil toneladas. Da mesma forma, o Brasil é atua!
mente o maior exportador do produto, enquanto o mer
cado interno absorve 12% da safra e coloca o País no_-7t 
lugar cm:no consumidor do alimento chocolate. Todos os 
anos, -o cacau gera quase I bilhão de dólares em divisas 
para o País. 

Para ostentar estes números- recordes na história da 
cacauiuCU:Itura brasileira- ocorreu muita confiança, di~ 
ficuldades, lutas, erros, conquistas, trabalho enfim, com 
a adoção de novos comportamentos, uma nova mentali
dade produtiva. Isto porque, Sr. Presidente, o Brasil de
têm hoje a mais avil.nçada tecnologia para o cultivo e be
neficiamento do cacau e, em conseqUência, apresenta a 
mais alta média de produtividade da lavoura: 750 quilos 

-de amêndoas secas por hectare. Alguns agricultores che· 
gam a colher 2 mil e 500 quilos por hectare, um recorde 
mundial, absoluto. 

O Brasil responde às projeções da F AO para- 6 ãno 
2000, que prevêem um consumo de 2 milhões de tonela
das, aumentando a sua participação na safr~ mundiàl de 
8% em 1957, para 23% neste ano. Atualmente, produção 
e consumo mundiais se igualam e oscilam entre I milhão 
e 600 e 1 milhão e 700 toneladas, e o Brasil - terra do 
cacau - tem to!=!as as condições ecológicas, tecnológicas 
e hum~nas de ~firmar-se como maior produtor e forne
cedo~;:.__redimfndo-se dos erros do p3ssad0, quando ciei
xou de promover a expansão de suas lavouras, permitin
do que os nossos concorrentes africanos dominassem o 
mercado internacional, firmando posições hoje difíceis 
de serem removidas. 

A CEPLAC, Sr. Presidente, possui um modelo origi
nal, único nO mundo, que integra a pesquisa agronômi· 
ca, a extensão rural, a educação agrícola, a diversificação 
de atividades no setor primário e o apoio ao desenvolvi
mento regional das regiões cacauciras; Não se conhece 
outro modelo semelhante, de instituição de desenvolvi
mento agrícola-, Sr. -Presidente, que, sob o patrocínio da 
sua própria clientela, apresente esses resultados. A CE· 
PLAC apoiou e estimulou o cooperativismo rural no sul 
da Bahia, hoje o moderno e sólido Sistema COPERCA· 
CAU, a maior empresa exportadora do Norte e Nordes
te do País. Nenhuma região do País é mais estudada nos 
seus aspectos geo-físicos e sócio-econômicOs do que o sul 
da Bahia, também a mais bem assistida em termos de Ex
tensão Rural. O corpo técnico cia CEPLAC- pesquisa
dare~. extensionistas, .professores e administradores- & 
de alto nível, exibe gabarito internacional. Hoje são 
4.300 fUncionários trabalhando em oito Estados produ
tores de cacau. Foi, Sr. Presidente, a ação da CEPLAC 
na adminiStraÇão dos recursos oriundos do confisco 
cambial com a exportação do cacau que desenvolveu a 
i_n_dústria e o comércio na região, construiu escolas e es
tradas, criou uma Universidade, implantou sistemas de 
saúde, eletrificação rural, saneamento, assistência social, 
etc. Se o setor cacaueiro nos seus outros segmentos- a 
indústria de derivados, a maior do mundo, e o comércio 
de amêndoas - apresenta estabilidade e crescimento 
constante, deve-se à lavoura, à base da economia, que foi 
recuperada e consolidada com o tra~alho do agricultor 
assistido Pela CEPLAC. A CEPLAC, Sr. Presidente, 
Com esta extensa íolha de serviços prestada ao País, após 
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28 anos de sucesso, não deve um tostão a_ninguém e seu 
patrimônio é ·maior do que tudo que recebeu até hoje do 
lavrador. 

Sr. Presidente, essa Instituição de natureza técnico
científica, preciSa ser PteserVada nos seus valores funda
mentais, na sua personalidade, no seu modelo ciue con
voca a participação dos produtores no seu Conselho De
liberativo e na fiSCalização de suas ações, através do 
Conselho Nacional dos Produtores de Cacau- CNPC, 
6rgão colegiado, de representação sindical, que reúne 92 
sindicatos patronais da Bahia, Espírito Santo e Região 
Amazôn-icã. 

No ama~hecer da festejada "Nova República'', osjor
·nais publicam as queixas dos líderes da Lavoura Ca
caueira, dos agricultores que criaram e mantêm a CE
PLAC: até- agora eles não fóf:iril-óiiVidos sobre os desti
nos, sobre os n_Qme_s dos homens que irão dirigir a Insti
tuição que lhes pertence. Quando se festeja a restauração 
da plena democratização do País e se consagram os 
princípiOS da liberdade, da representatividad~ da legiti
midade popular e sindical, os agricultores de cacau do 
Brasil estão marginalizados do processo- sucessório da 
CEPLAC. Enquanto as indicações para o cargo de 
Secretãrio.:.Geral da Instituição pululam nos gabinetes 
ministeriais, vindas de toda a parte, dos partidos situa
cionistas,- dos governos estaduais, paridas de estranhos 
tobbies, quem deveria ser ouvida em primeiro lugar, a 
classe dos agricultores, os principais interesSados, man
tenedores e clientes da CEPLAC, estão relegados a se
gundo plano, ao silêncio colnpulsório. O Presidente do 
CNPC, Orlantildes Péricles de Carvalho Filho, teme que 
o nome do novo Secretârío-Geral da CEPLAC "saia de 
conversas apenas políticas, sem a consideração das nos
sas realidades fundamentais". Ele "considera válido o 
direito que a Lavoufa-CáCaU"c;itã_ baiana tem de ser ouvi
da em assunto do seu rn_áxirn_o interesse". O Presidente 
do CNPC manifesta uma -"inSaUsfaçãõ profunda" com 
relação ao GovernO Federal, causada pela maneira pou
co democrático como está sendo conduzido o processo 
de escolha do Seci"etârio-Geral da CEPLAC, Segundo 
ele, .. em conversas de gabinete, verdadeiros concilia
tórios políticos -aos quais, ·como legítirilos líderes da ca
cauicultura, não tivemos acesSO até agora". O Represen
tante dos agricultores deplora: 

"Querem resolver por nós, sem nos consultarem, 
um assunto que nos diz respeito de muito perto. Se 
concordamos, de tiom grado, como é o caso, em 
continuar contribuindo do nosso bolso_ para manter 
a CEPLAC, nada mais natural do que opinarmos 
quanto à indicação do Secretãrio-Oeral. E sabere
mos opinar, desde que consultados. Queremos isso, 
apenas: o direito de s~rmos ouvidos." 

O Presidente do CNPC_ explica: 

.. N assa posição é de clareza e entendimento, que 
o nome para a CEPLAC_deve resultar de consultas 
amplas, não confinadas a interesses políticoS sete~ 
riais, e· sobretudo que reflita o pensamento da la
voura." 

A imprenSa baiana inform-a que o Presidente do _ 
CNPC dirigiu mensagens neSfe sentido ao Presidente da 
República em exercício e ao Ministro da Agricultura, de
clarando que: 

"Os produtores de cacau da Bahia estão à espera 
de serem convocados para opinar e chegar a um 
consenso." · 

O Sr. Lomanto Júniot - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito pra· 
zer, nobre Senador Lomanto Junior. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre SenadoreJutahy Ma~ 
galhães, eu deixei de_ propósito para apartear V. Ex~ ao 
término do seu brilhante pronunciamento. V. Ex• fez 
uma: ãnálise do papel histórico, económico e político da 
lavoura cacaueira, especialmente para a Bahia,- mas, 
sobretudo, como um dos sustentáculos para a economia 
brasileira, como_um __ d_os produtos de maior significação 
no elenco dos produtos de exportação brasileira. Apóio 
iritegralmente, e vou um pouco mais adiante, a respeito 
do papel da CEPLAC, no que tange à nova êpoca para a 
lavoura cacaueira. V. Ex• diz bem que a CEPLAC teve 
um papel preponderante e significativo, exatamente na:.. 
quele momento difícil em que a lavoura atravessou. Ela 
foi criada. coiTLum c_erto retardament9, para apoiar a re
cuperação daquela lavoura que, como eu disse e repitO, é 
um dos sustentáculos da economia baiana e _ç_ontribui 

-significativainente na lista de exportação dos produtos 
brasileiros. A CEPLAC não é uma dessas vârias siglas 
que existem por aí. Ela constituí-se num organismO Vivo, 
atuante, e tem deixado marcas relevantes na região em 
que ela a tua. É verdade que ela não é um órgão perfeito, 
porém, eu a cõnsidero um órgão modelar~ que deve sef 
cada dia mais aperfeiçoado, que deve sofrer novas modi
ficações, em face mesino do próprio crescimento da pro
dução da lavoura cacaueira. A CEPLAC é_um órgão di~ 
ferente dos demais órgãos voltados· para a agricultura 
brasileira, é _uma sigla bem diferente das demais siglas. 
Porque os recursos são oriundos diretamente, pena!iza
se o lavrador com 10% do valor da exportação deste pro

_duto para a manutenção dos serviços da CEPLAÇ. P.or
ta_nto, é um órgão que pertence diretamente _à_laxoura, e 
ela é que se mantém com seus próprios recursos. Além de 
p-ãgar todos os outros tributos, o cacau sofre um confis
co- um confisco mesmo- de 10% ~obre o preço da sua 

- _C?xportação. Por isso, os produt~re:; de cacau' têrn _razão, 
eles têm sobejas razões de serem oUvidos no momento da 
indicRcãO do Superilúendiiite --da CEPLAC: O nossO 
:Ctáef"Ga·stão -Millfei (ez referêoícª __ muito juStã a JOsé 
Haroldo de Castro Vieira. QuantO aos deffiais, eu pos-so 
falar aqui sem nenhuma preocupação, desde. Urbano até 

-o Ca"rtõs -Brandão e, sobretudo, José Haroldo de Castro 
Vieira, e, agor"a, todos eles se dedicaram com muito ·pa~ 
triotismo, Caril ~muitO· interesse, com muito espírito 
público na direção desta empfesa-. Por isso, 'l. Ex•, ao fa
zer- justiça à CEPLAC e ao se associar aos lavradores 
neste seu clamor de que eles participem também da indi
cação do superintendente da CEPLAC, poi"que é um ór
gão que a eles _interessa diretamente. _ _E eles adquiriram 
mais dQ_que um direito, porque, pagando todos os tribu~ 
tos, ainda sofreram um confisco, como disse há pouco, 
de 10% para manutenção deste órgão. Parabéns a V. Ex•, 
que, com muita propriedade, com muito conhecimento, 
hoje nos brindou aqui com um brilhante discurso sobre a 
lavoura cacaueira, um dos orgulhos do _nosso Estado e 
qUe constitui, sem dúvida ~lguma, um dos pontos altos 
da economia brasileira. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o apar
te de V. Ex•, Senador Lomanto- Júniõr. Lamento ãpenas 
·não poder aproveítá-lo para'concluir meu discurso sim.:.-
pleSnlCúitC- ·asSim, -Cõm sUas palavras. V. Ex' veio comple
mentar tudo aquilo que havido dito a respeito da CE
PLAC e com seu conhecimento pessoal, como disse ante
riormente; V. Ex' aqUT na tribuna teria melhores con
dfções dO-que eu próprio para falar sObre a CEPLAC, 
que V. tx.~ coôhecC tão· bem e todos os anos está lã feste
jando com eles o dia do lavrador do cacau. 

Concluindo, Sr. Presidente, aí está o desejo justo, na
tural, necess.ário, o direito inalienável dos produtorSb_de 
cacau do Brasil, de, através do seu órgão de clasP, o 
CNPC, merecer a atenção do Governo da Nova Re
pública quanto à indicação do nome que irá dirigir a CE
PLAC, instituição que eles criaram, mantêm e preten
dem continuar sustentante, que presta serviços à lavoura 
cacaueira, aperfeiçoando sua política e seus programas. 
Na qualidade de representante da Bahia e, principalmen-
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te, de médio agricultor, venho juntar a minha voz à des
ses lideres,_solidarizar-me com o Conselho Nacional dos 
Produtores de Cacau nesta luta pelo direito de manifes
tar seus anseios e suas preocUpações com os destinos da 
CEPLAC. O novo Secretârio~Geral da CEPLAC não 
poderá ser um estranho à realidade, às conquistas e 
problemas da lavoura cacaueira. Para dirigir uma orga
nizaçã.o sêria, vitoriosa, participativa como a CEPLAC, 
além dos_ .. critérios da probidade e da competência", 
anunciados pelo Presidente Tancredo Neves, será neces
sário a eScolha de alguém que tenha identidade com oca
cau, que mereça o resPeito e o apoio das lideranças da 
Lavoura. Sem isso, Sr. Presidente, não teremos sucessão 
resPaldada na ideologia, nas melhores tradições da la
voura, mas uma imposição antidemocrática, uma eSco.:
lha natimorta, fadada ao desprestígio e ao fracasso. 

Sr. Presid~;nte, a obra da CEPLAC não é perfeita nem 
está acabada. Muito se há de fazer pelo sul da Bahia, que 
um sociólogo já chamou d<;:, "pobre região rica"; muito 
se há de fazer_ainda pelo. "burareiro", o pequeno agricul
tor de cacau. Sabemos que a CEPLAC desenvolve um 
bem idealizado, mas pequeno e ainda- tfmido programa 
dirigido a alguns bolsões de;; pequenos produtores no sul 
da- Bahia .... Urge ampliá-lo, modernizã-lo, dotá-lo de 
maiores recursos. Muita coisa mudou com o trabalho da 
CEPLAC, mas o crédito para o cacau. Sr. Presidente, 
ainda é raro e caro, quase s_empre impossível para quem 
quer começar na atividaá-e o_u para quem não tem gran
des recursos. Temos clima e solo favoráveis ao cultivo~ 
temos a melhor tecnologia, extensão rural eficiente, mas 
sem o apoio creditício é impossível realizar a agricultUra 
do cacau. FaltamJinhas de crédito específicas, taxas de 
juros .ac.essíveíS e -dife~e"õCiadas por regiões, para os pe
quenO, _médio e grande produtores, correção nas Ube
raçõ_es das parcelas do financiamento para compensar a 
inflação, os altos custos do _investimento_ e do custeio, 
como a mão-de-obra e os insumos. 

A CEPLAC precísil: do apoio, da sensibilida-de e com
preensão da"s ãutoridãdei-da ârea ecOnómica, para conti
nuar a realizar o seu trabalho fecundo, positivo, reco~ 
nhecido internacionalmente, que tem dado bons frutos 
ao País. Por outro lado, a CEPLAC--: a Comissão Exe
cUtiva do P_iilnO- á8 Lavour-a Cacaueira - precisa Conti~ 
nuar contando com a indisP-ensável confiança do agricul
tar, das coinunidades cacaueiraS, seu princípio e Seu fim, 
para que todo o seu trabalho de recuperação e cons_oli

-dãÇã.o da LaVoura Cacaueira não seja cOmprometido por 
mteresses alhe1os, estranhos à vontade e ao trabalho do 
hÕmem do cacau. Muito Obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao Nobre Senador César Cais. 

O SR. C~SAR CALS {PDS - CE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago hoje para, conhecimento desta Casa, a situação 
aflitiVa.- e de angústia em que se encontram 150.00 brasi
leiros, constituídos numa categoria profissional dos ar
rumadores em movimentação de mercadorias no.:. portos 
e comércio armazenadOr em todo o País. :e. que o Parecer 
41f77 e a 1>9rtaria n~" 3.011 de 22~1~85 do Ministério do 
Trabalho, cassa a atividade da Classe Nacional dos Ar
rumadores, nas fiçmas e companhias particulares do co
mércio armazenador; fofa da orla marítima. Além disso, 
.referidos documentos _ex:tinguem todas as associações 
profissionais da classe e proíbe a criação de novas enti
dãdes sindicais. 

Em março deste ano atendendo a uma solicitação do 
Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio Armazenador, Sr. JoãQ de Sant'Anna, e de 
vãrios Presidentes dos sindicatos da classe espalhados 
em todo o território nacional, levei o assunto ao Presi
dente JÕão Figueiredo que, sensibilizado com as argu
mentações apresentadas, encaminhou o pleito à c_onside
ração' do Sr. Ministro do Trabalho, que, talvez por falta 
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de tempo, não procedeu_a_revogação da portaria confor
me solicitado. 

A classe dos trabalhad_or_~ no comércio armazenador 
vem exercendo suas ativ"idades desde 1905. Utilizando o 
seu corpo como ferramenta de trabalho e contribuindo 
para o desenvolvimentO iui.cional. Sou testemunha_ da 
maneira diligente como exercitam suas tarefas e do 
modo atencioso Como Sempre encaminham suas reivin
dicações. 

De repente, essa classe se vê ferida em seus direitos por 
um ato que creio fOi imprenSS.âo, e prejudica milhares de 
famílias que vivem em- Vã-fias cidades do Brasil, fora da 
orla marítima. Aliás referida portaria é a reedição do 
projeto de lei n9 1.805/19,-rejeitado por todas as comis
sões e pelo Plenário dà Câmara- dos Deputados, em ra
zão dos efeítOS danosos para esta categoria profissional. 

Desta tribuna em nome desses brasileiros, arrumado
res no comércio armazenador, formulo veemente apelo 
ao Excelentíssimo Senh.or Presidente Josê S_arn~y para _ 
que recomende ao Ministro do Trabalho, Dr. Almir Paz
zianotto, com maior urgência possível, reexaminar os es
tudos que fundamCiJtaram a portaria 3.011 do Minis..: 
tério do Trabalho, o que, sem dúvida, levará à imediata 
revogação desse ato que hoje estã trazendo inquietação e 
quase desespero a essa ordeira classe de trabalhado~;es do 
nosso Pais. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex!- não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senad_or Helvíd_io_Nunes. 

O SR. HELV!DIO NUNES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOJI.. SEM PUBUCADO. POSTEBJQJI,
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PDT- RJ. Pronun- · 
cia o seguinte discurso.r- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Caracteriza-se-O Instituto dos Advogados do Brasil, a 
mais antiga instituição da cultura jurídica do Continen_
te, pelo interesse e oportunidade com que discute os 
problemas fundamentais do País sob a perspectiva jurí
dica. 

Dentre esses temas de interesse nacional, avultã., nos 
últimos anos, o problema da nossa dívida externa, -que 
mereceu,,em janeiro último, um amplo e arguto pronun
ciamento, com integi'al apoio do ple'nârio e que suscita, 
por isso mesmo, a nossa meditação. 

O trabalho, depois de enfocar outros aspectos, inclusi
ve a crise do petróleo, acentua: 

"A prinCipal causa do endividamento brasileiro e 
latino-americano foi, ·comprovadamente, a explosão 
das taxas de juros correntes nos Estados Unidos, a 
partir dos anos 70. ~preciso lembrar que, nos con
tratos firmados com os· bancos internacionais, não 
só o princfpal era refletido na moeda americana: 
como os juros, que devem correr seguiriam a taxa 
vigorante no mercado da nação hegemônicà." -

Lembra a análise que, a-pãtfir dos primeiros anos da 
década de 70, quando _o- GovernO americanO com-eÇOU a 
sustentar déficits públicos para jogá-los na indústria- de 
armamentos, buscando conter, também, a inflação in-úá
na, temos a intensa e contínua ãscenção-dosjurõs-, enca
recido o custo do dinheiro americano, desviada muita 
moeda do giro bancário para o giro estritamente firiãti=
ceirõ de compra e vend.il.-de p-apéiS-do TesourO. o·oaver- -
no norte-americano passou a adquirir dólares no exte
rior, para não emitir, forçando a tendência altista dos ju
ros, que atingitam;Cofi1: coin"issões e spreads, o patamar 
de 24 por cento ao ano, quando, antes, _o dinheiro fora 
tomado a dois e trêS por cento_. 

Disso resultou a elevação da taxa das obrigações con
traídas, e, assim, 40% do débito externo brasileiro Rtual 
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provém dessa majoração dos juros, que nos obrigou a 
adiar as amortizações. Isso é o que o ex-MinistrO Delfim 
Netto chamava d{(. "rolar a dívida". 

Diante disso, há, na verdade, um enriquecimento ilíci
_to da cr(!(]or, a impor juros ascensionai.tnão previsto_s ao 
devedor, ignorando a velha cláusula jurídica do rebus sic 
stantibus, que gerou, no Brasil, a correção monetária. 

Essa onerosidade excessiva deixa de ser problema ape
nas econômico ou financeiro para assumir forma jurídi_
ca. Essa figura contratual da "onerosidade excessiva" jâ 
está prevista em nosso Código CiVil. Se as taxas de juros 
na Suíça são 50% mais baixaS do que nos Estados Uni
dos, ~;;sses acordos de empréstimos, com semelhante on
zena, são insustentáveis, tendo o Brasil o direitO -de pro
por aos credores a renegociação dessas dívidas, por im
possível o seu adimplemento. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) · 

O SR. PRESIDENTE {Alberto Silva) - Coricedo a 
pala~ra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs~ Senadores: 

Acabo de tomar conhecimento de que estâ ocorrendo, 
no Ministério da Educação, um movimento de servido
res atingidos por uma portaria assinada pelo Minístro 
Marco Maciel que determina a devolução em massa des
ses funcionârios aos órgãos da Administração Direta e 
lndireta, inClusive Fundações Universitárias Federais, 
que os contrataram. 

A efetivação da medida representará, de fato, demis
Sãõ-em níassa de um grande contingente de servidores,. 
compostos em sua maioria de técnicos e profeSsores, pOis 
o _recrutamento desse pessoal foi feito exclusivamente 
para atendei=, -à êPOca, às necessidades d-o Minisiério da 
Educação, que se utilizou daquelas Instituições "para efe.:. 
tuat as contratações, face à impossibilidade administrati
va _de contratá-los diretamente. 

Passo a ler, para melhor Compreensão da matéria, o 
documento produzido pelos funcionários atingidos pela 
medida: 

"Exm9 Senhor Ministro da Educaç~o. 
Os servidores do Ministério da Educação recebe-

- ram com entusiasmo a i_ndicação de Vossa Excelên
cia- para dirigir os destinos da educação nacional, 
neste momento em que se inaugura uma nova era 
para a Nação brasileira. 

Este entusiasmo deveu-se ao reconhecimento do 
passado politico de Vossa Excelência, sempre dedi
cado à causa pública, passado este pautado por 
princípios de probidade, competência e defesa da 
justiça sociãl. 

I- Foi, portanto; com estranheza que tomamos 
conhecimento do teor da Portaria n9 263, de 2 de 
abril de 1985, adotando providências radicaiS Quan
to ao retorno do Pessoal vinculado a Instituições da 
Administração Direta ou lndireta e Fundações. 

II- A propósito da mencionada Portaria, os 
s.ervidores por ela atingidos reuniram-se esponta
n~amente e desejam manifestar a Vossa Excelência a 
s.ua inquietaÇão através das seguintes consíderações: 

l. O Ministério da Educação sempre teve como 
p·olítica, desde longos anos, o recrutamento de servi
dores de outras instítuições, principalmente de suas 
Universidades Autárquicas e Fundacionais, para sa
tisfazer uma grande necessidade de pess_oal de níveis 

.,superior e médio. Esta política decorreu, em grande 
• Parte, dos entraves ad.iministrativos que até hoje 

persistem para contratação do pessoal adequado ao 
desempenho das atividades inerentes à educação. 

2. No decorrer de todo esse período, tais servi
dores vêm desempenhando suas atividade_s_ neste 
Ministério, c_om dedicação, e se consideram, na rea
lidade, servidores do Ministério da Educação, tendo 
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em vista que, na grande maioria dos casos, sua vin
culação às entidades contratantes é meramente for
mal. 

3. Os servidores em causa foram requisitados 
__ ou_ cOntratados para servir ao Ministério da Edu
cação, não tendo, durante todos esses anos, nenhum 
contato com as instituições que os remuneram, sen
do elas simples intermediárias para estabelecimento 

.de um vínculo empregatício, cabendo ao próprio 
Ministério indicar o contratado à instituição contra
tante, remetendo-lhe, inclusive, as carteiras profis
sionais. Além disso, forçoso é ressaltar que os recur
sos para o pagamento desse pessoal foram e conti· 
nuam sendo repassados pelo Ministério à insti
tuição, para essa finalidade. 

4. CasoS existem de servidores que. inicialmen· 
te, prestam serviços à instituições de origem e foram 
formalmente requisitados; entretanto, sua longa 
permanência no M inistêrio e em Brasília fez com 
que- rompesse, em decorrência do trabalho desen
volvido no Ministérío da Educação, o elo que exis
tia entre seu- Cargo e atívidades anteriormente de
sempenhadas. Também nesses casos, à semelhança 
das situações acima mencionadas, os servidores es
tão, de fato, incorporados aos Ministérios. 

5. Ressalta-se que a situação acima descrita foi 
criada pelo próprio Ministério, que, à semelhança 
de outros Ministérios, se utilizou de tais recursos 
para atender às suas prementes necessidades de pes
soal. Não se trata de pessoal ocioso, nem benefi
ciãrio de situações políticas transitórias, pois cada 
servidor exerce uma atividade e atende a uma neces~ 
sidade real de serviços. 

6. Órgãos como a Secretaria da Educação Su
perior e a Secretaria de Informática são exemplos 
dignos de nota, pois a grande predominância de seu 
pessoal se enquadra nas situações acima descritas. 

7. A aplicação das medidas preconizadas na 
mencionada Portaria representarã ·para a grande 
maioria dos casos não o simples RETORNO à insti
tuição coiltràtànte mas. na verdade, uma IDA para 
locais estranhos à experiência de vida e às raizes das 
famílias atingidas. Na prãtica. o aio ensejarã 
problemas de desemprego em massa de mães e pais 
de família, gerando situações sociais gravíssimas, o 
que contraria solene compromisso assumido pela 
Nova República perante a Nação, através de pro
nunciamento expHcito de Sua Excelência o Presi
dente eleito Tancredo de Almeida Neves. 

III- Senhor Ministro, os-servidores que ora se 
dirigem a V os~ a Excelência não estão- -contra a 
adoção de medidas moralizadoras que se destinem a 
coibir múltiplas contratações, servidores que não 
prestam serviços ao Ministério e situações que de
põem contra a dignidade da Adminiitrã.ção; entre
tanto, tais medidas não devem ser adotadas contra 
servidores que trabalham, vivem exlusivamente de 
seus salários e precisam da garantia de seu emprego 
nesie Ministérío para sua tranqUilidade e da sua 
fam.ília. 

IV- Em decorrência do exposto, e confiantes 
no elevado_ descortino de Vossa Excelência, como 
questão de justiça e dis_cernimento, que se harmoni
zam c_om os propósitos altaneiros da Nova Repúbli
ca, vimos à sua presença para propor, como prática 
de justiça e pacificação, as seguintes medidas: 

a) revogação da Portaria n9 263, de 2 de abril de 
19.85; 

b) promoção de estudos com a participação de 
servidores, para o encontro de soluções adequadas 
que visem assegurar sua permanência no Ministê-rio 
da Educação, sem prejufzo de suas conquistaS sala
riais. 
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Brasília, 8 de abril de 1985. - A Comíssão de 
Servidores: Francisca Teresa Torres Lima; Maria 
Francisca Sales Pinheiro; Flávio Gonçalves da Ro
cha Castro; Maria Laura Sales Pinheiro; Ivo Marti
nazzo; José Walter Pereira dos Santos; Maria 
Amélia Parente Arena. 

Diante de tais fatos apontados no documento que aca
bo de ler, o que aflui na conSciêltcia de todos nós, que 
nos preocupamos com os problemas sociais que a Nação 
atravessa, é um veemente_ apelo ao Senhor Ministro da 
Educação no Sentido de que reveja essa malslnada Porta
ria, que está_ provocando profunôa intranqüflidade na 
comunidade dos servidores dq Ministério da Educação, 
sem atingir o propalado objetivo de m6ralida.d~ adminis
trativa. 

Apregoam os autores de tal Portaria- que existem fun
cionários o_ciosos e servidores fantasmas, entretanto, se 
ta!' ocorre, que sejam identificados. pelos meios regulares, 
e sem açodamento, para que não se cometam injustiças 
contra dignos funcionários, cqmo estão prestes a ocor
rer. Que sejam punidos os que se encontram em situação 
irregular e condenável diante da ética administratiVa. Tal 
medida não pode e nem deve ser dirígida de fot:ma indis
criminada e aleatória cOntra umã Classe de servidores 
que muito tem dado ao Ministério da Educação em ter
mos de trabalho e dedicação. 

Eu mesmo sou testemunha dessa dedicação e compe
tência daqueles servidores, ora sob o cutelo da demissão. 
Durante três longos anos percorri os corredores do Mi
nistério da Educação, travando uma luta ingente para 
criar uma instituição de ensino superior no então Terri
tório Federal de Rondônia. Foi nessa época que conheci 
muitos servidores do Ministério da Educação, dos quais 
recebi apoio sempre pl-anto e decidido para o. sonho que 
acalentava de ver a juventude de Rondônia_ freqUentan
do cursos_ superiores em sua própiia terra, e não longe 
dela, longe de sua gente e de sua família, como ocorri~ 
antes da con_cretização desse ideal. Hoje a Un6rersídade 
de Rondônia, fruto desse trabalho, é uma grande reali
dade. 

Assim, é com indizível constrangimento que vejo mui
tos desses abnegados servidores, que me ajudaram a 
criar o que mais tarde se transformou na Universidade 
de Rondônia, que-Dão mediiaiit saCrifícios para ajudar 
meu .Estado, que vejo muitos deSses--Sei-vidores, repito, 
incluídos entre os que serão sumariamente despedidós 
caso persistam as autoridades do Ministério da Edu
cação em dar cumprimento à Portaria objeto de nossas 
considerações neste momento. 

Que querem os servidores atingidos pela Portaria do 
Ministro Marco Maciel? Querem eles, alguma regalia, 
alguma medida que lhes beneficie em ácliimento da mo
ralidade administrativa? Não, Senhores Senadores! Eles 
querem tão-só e exclusivamente trabalhar em paz, sem a 
espada da demissão sobre suas cabeças! Eles querem 
continuar no Ministéi'íci da Educação, dando, como 
sempre deram, com seu trabalho e competência, uma 
contribuição efetiva para o aesenvolvímento da edu
cação nacional. 

O que se impõe adotar neste mOmento, como medida 
de salutar justiça, é revogar, riõ- que tange à Portaria 
263/85, aqueles dispositivos que ameaçam cerca_ de 2.000 
funcionários com a devolução automática para os ór
gãos que originariamente os contrataram, o que significa 
demissão em massa numa hora em que o Governo se em
penha no Centro Sul a manter, a garantir a estabilidade 
no emprego dos operários das grandes .corporações in
dustriais e quando este mesmo Governo proclama a ela
boração de um plano que garant~ a permanência no em
prego para todos os operários. _ 

Tenho conhecimento de que muitos Reitores de Uni
versidades denominadas c_ontratantesjá se nianifestaram 
contra a aplicação da medida, por entender que esses 
funcionários foram contratados para servir ao Minis
tério da Educação e lã devem permanecer, mesmo por-
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que tais servidores nunca tiveram qualquer experiência 
de vida ou raízes familiares nas cidades onde se situam as 
Universldaâes intermecfiârias dos contratoS de trabalho 
com eles firmados. 

Desta _ _tribuna, lanço, pois, um veemente_ apeiO ao 
Eminente Ministro Marco Maciel para que seja sensível 
ao justo pleito dos servidores do Ministério da Educação 
e encontre uma solução justa e humana para o problema, 
sem_ prejudicar abnegados servidores nem tergiversar 
quanto à moralidade ãdministrativa. 

Era o que tinha a dizer, Sr._ Presidente. (Muito bem!) 

O-SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- sr. Presidentee_Srs. Senadores: 

Há poucos dias, desta mesma tribuna, apelei às autori
dades da Nova República para que enfrentassem os 
problemaS do Nordeste através de mudanças eStruturais 
capazes de resgatar o povO nordestino da contínua si-· 
tuação de flagelado, ora pela seca ora pela chuva, num 
sofrimento dramático e interminável. 

VÕ!to ao ~ssunto~ par~ focaliZar uma cena do drama 
nordestino que dá bem a idéia de como os nossos proble
mas vêm sendo tratados, sempre com soluções pelo 
meio, que às vezes complicam mais que solucionam. 

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
~ DNOCS, esJabeleceu um plano de irrigação para o 
Vale do,Açu, no Rio Grande do Norte, que será sem dú
vida, qUando concluído, de excepcional importância no 
contex.td regional. 

Hoje, pOrém, com a construção de apenas uma grande 
barragetJr, a Armando Ribeiro Gonçalves, quando deve
ria conter. um Sistema de barragens, os. problemas 
aprese'ntJm-se agrav~dos naquela microrregião, exigin
do provi~ências urgentes de rediredollamento do proje
to e a inversã_o de novos recursos em obras complemen
tãres, sob pena de não se obterem retornos dos_ investi
mentos já feitos, além de acum~:~Jarem prejuízos que se
riam evitados não fosse ..o projeto realizado pela metade. 

A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves represa cer
ca de d·ois bilhões e meio de metros c~bicos <;J.'âgua e in
terfere num trecho de aproximadamente sessenta quiló
metros do Rio Açu, atingindo, a montante, a cidade de 
Jurucutu. 

Alteia-se Sobre as cidades de Açu, lpanguaçu, Alto do 
Rodrigues, Camaubais e Macau, no delta do rio, que lhe 
ficam à jusante e_abrigam, no conjunto, Cerca de duzen
tas mil almas. 

-As ch.eias cíclicas, que sempre ocorreram no Nordeste, 
flagelaram a Região com enchentes que perduravam, nos 
casos mais crjticos, por quinze a vinte dias, antes de 
construída a barragem. 

Com esta, na ocorrência de cheias, hâ o acúmulo su
plementar de outros tantos bilhões de metros cúblic_os 
d'água, que sustentam as enchentes de jusante por perío
dos muito mais prolongados, ampliando os prejuízos em 
escala assustadora. 

i: o que acontece atualmente. . 
-Com uma vazão de quatrp mil metros cúbicos por se

gundo, com lâmina de sangria de três metros e oitenta no 
primeiro sangradouro, mantém uma inundação de ju
§_ante, por dias e dias, que já acumula prejuízos conside
ráveis: 

- m·ais de mil pequenos proprietários rurais que oCu
pam cerca de seis mil hectares de terras irrigadas, onde se · 
produzem hortifrutigranjeiros para Natal, Mossoró e 
mais onze municípios da Região, além de excedentes que 
se exportam até para os grandes centros do _sul, estão 
com suas atfvfdades interrompidas e com .as áreas alaga
das· 
~vin-te e duas cerâmicas que prod~zem cinco milhões 

de peças por semana e_ empregam mais de cinco mil ope
rários alimentando outras tantas famílias, estão paralisa
das; 

Sábado 13 0637 

- rpais de cem poços de petróleo, com produção mé
dia superior a vinte mil barris por dia, estão submersos; 

-tOda a atividade agrícola do Vale do Açu está com
prometida; 

-interrompida em Alto do Rodrigues a Rodovia 
Açu-Macau, paralisou-se a atividade em cerca de 800 
poços da Petrobrás, por falta de comunicação. 

Estas são rápidas pinceladas que, nem de longe, repro
duzem o perfil real da tragédia vivida pelos irmãos da
quela Região, sem abrigo, sem trabalho, sem comida, 
seni perspectiva da hora em que o pesadelo deve acabar. 

Imaginem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se as águas 
vierem atingir os diques-fuzíveis daquela barragem aos 
cinco metros e quarenta da lâmina de sangria, com o que 
se aumentará_ a vazão para dez mil metros cúbicos por 
segundo a catástrofe que iremos viver? 

E se, pritza os _céus nunca aconteça, romper a barra
gem cujas fundações estão a 5 metros abaixo do nível do 
mare a lâmina d'água a 55 metros acima, o que será de 
todas as cidades situadas a jusal).te? 

Só o i~aginar dá calafrios! 
Não é justo manterm"os sobre a cabeça de mais dedu

-zentas mil pessoas, uma espada de dâmocles que as man
tém em permanente inquietação. 

Precisamos concluir o projeto de irrigação do Vale do 
Açu, para que os vinte e dois mil hectares que deveria 
abranger, como se pretendia inicialmente, sejam real
mente transformados em área de produção, para abarro
tarmos o Sul do País de produtos nobres como o melão,; 
a uva, de qualidade inigualável nesta região, com duas 
safras anuais. 

Há levantamentos pormenorizados feitos pelo Projeto 
Radambrasil, que poderão orientar de forma inesümâvel 
a conclusãO do Projeto do DNOCS, não só quanto a lo· 
caçào das novas barragens que se fizerem necessárias 
para anular efeitos- negativos da Armando Ribeiro 
Gonçalves, comO -para Concretizar as expectativas que a 
justificaram e multiplicar Os efeitos benfazejos que dela 
possam advir. 

Não é demais recordar, que na fase que precedeu a 
construção da Armando Rodrigues Gonçalves, vozes se 
levantaram ponderando sobre esses aspectos, como a do 
Deputado Ãlvaro Montenegro, que por cinco anos ques
tionou o Projeto, defendendo um sistema de barragens e 
irrigação de tabuleiro, além dç um subprojeto específico, 
para as áreas de a[uvião. 

No auge, porém, do poder da tecnocracia onisciente, 
onisapiente e, sobretudo, indiferente, para quem o povo 
era sempre inenor de idade, procuravam-se soluções e 
comproineliam-se osrecursos nacionais no recõ_qcHto de 
gabinetes· hén11étlccis. 

Queremos para a Nova República um espírito novo: 
que se debatam os problemas antes de se ministrarem so-
luções. 
. Voltaremos oportunamente ao assunto, para discutir 

alternativas dO Projeto original e indicar medidas de 
emergén_cia em defes?_ dos nagelados de hoje, dos agri~ 
cultores e dos empresários, principalmente os ceramis
tas, para que tenham sua atividade produtiva restabeleci
da e reempregada a legião de operários agora sem ser· 
viço. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nada mais 

- tüiVendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária da próxima segunda_:feira, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n\1 6, de 1981 (n9 237/79, na Casã de orige-rri), qUe lixa 
ern oito horas a jornada de trabalho dos vigias tendo 

Parecer favorável, sob n"' 190, de 1981, da Comissão 
- de Legislação Social. 
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2 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 1S, de 
1985, de·autoria.do Senador Humberto Lucena, solici
tando a cÓnstituição de Comissão Parlamentar de In
quêrito d~stinada a investigar os fatos que colocaram em 
risco o controle acionãrio, pela União, da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 37 J85, 
dos Senadores Roberto Campos e Josê Ignâcio Ferreira, 
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.) 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 57, de 
1985, -de autoria dos Uderes Gastão Müller e Moacyr 
Duarte, 'requerçndo, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Ofício S/2, de 1985, do 
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solici
tando autorização do Senado Federal para realizar ope-. 
ração de crêdito externo no valor de cinqaeata milhões 
~~~dólares. 

4 

Votação, em 1!Jrno único, do Requerimento n'~' 58, de 
1985, de autoria dos Líderes Gastão Maller e Mãacyr 
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi
mento Interno, urgência para o Ofício SfB, de 1985, atra
véz do qual o Prefeito Municipal de Apápolis (GO), soli
cita autorização do Senado para que aquela prefeitura 
possa realizar operação de empréstimo extç:rno no valor 
deUS$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dóla
res). 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes Quércia, 
que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidaçã_o 
das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n<~s 184 e 185, de 1984, das Comissõ~: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade; e 
-de Legislaçio Social, favorável. 

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 n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e Juridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Moacyr Dalla; e 

- de Educaçio e Cultura, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 340, de 1980, de autoria ~a Senadora Eunice Mi
chiles, que acrescenta parágrafo único ao art, .. 373 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empre
gada com prole o direito à jornada de trabalh9: reduzida, 
com remuneração proporcional, tendo 

Pareceres, sob n"'S 445 a 447, de 1984, das Comissõ~: 
-de Constituição e Justiça, pela Constit_u_çionalidade 

e Juridicidade; · 
- de L;egislaçio Social, FaVorável; e 
- de Finanças, contrârio, com voto Vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Kalume. 

8 

Votação, 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 dispõe 
sobre aposentadoria especial do músico,--terido 
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Pareceres, sob n'~' 1.032, de 1980, e n9 415, de 1984, da 
Com·íssãó: 

-de Constituição e Justiça, I<~ Pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade; 2~ Pronunciamento: (reexamesoli
citado em Plenário) - ratificando seu parecer anterior. 

Votação, em piilneiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n"' 320, de 1980, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9 
6.815, de 19 de agosto de l980, que define a situação jurí
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração e dâ outras providências, tendo 

Parecer, sob n9 l.l44, de 1981, da Comissão 
-de ~onstituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 58 mfuutOS.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANT/LLO, NA SESSAO DE J/-4-
85 E QUE, ENTREGUE A REV/SÀO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN-
TE. . 

O SR. HENRIQUE SANULLO (PMDB - GO. 
P.ara uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faço uma comunicação à Casa. Perdeu o Brasil apre
seriça física de Cora Coralina. Faleceu às 23 horas de on
tem, em Goiãnia, a poeta e doceira do Brasil. Cora Cora
Ii na foi o símbolo da ternura e da resistência- da mulher 
brasileira. Faleceu aos% anos de idade, quase um século 
de existêncía. Sua vida foi doce e terna denúncia, perma
nente dénúhcia; sua obra um manancial de lirismo poêti
co, a registrar 80 anos de experiência literária. A escrito
ra goiana Cora Coralina ou Ana Lins dos Guimarães 
Peixoto Bretas, nos seus 96 anos de doÇJJ.ra e inspiração 
poética, foi a intelectual do ano, em 1984. O troféu Juca 
Pato:~ela primeira vez, desde a sua instituição, em 1962, 
foi eótregue pela União Brasileira de Escritores a uma 
mulher. 

A poeta goiana concorreu com dois grandes e emi
nentíssimos brasileiros: Geraldo Mello Mourão e Teotô
nio Vilela. Sua poesia reflete a simplicidade e o sofrimen
to das pessoas humildes e oprimidas. A pessoa mais imR 
portante de Goiás, no dizer de Carlos Drummond de 
Andrade, estreou em 1965, com a obra "Poemas dos Be
cos de Goiás e Estórias mais". Posteriormente, foram 
Ja:nçadO~. "Meu Livro de Cordel"~ .. "Histórias da Casa 
Velha da Ponte",, "Vintém de Cobre",, "Meias Confis
sões de Aninha", obra pela qual foi premiada no ano 
passado. 

Em novembro de 1983, tive a honra de tomar a inicia
tiva de, no auditório Petrônio Portella, do Senado Fede
ral, como Presidente da Fu"hdação Pedroso ·Horta, 
homeriageáRla. 

Cora Coralina é, hoje, enaltecida nacionalmente por 
sua doce poesia, por sua inspirada obra literária, por seu 
talerito, por sua grande criatividad~. SUa longividade foi 
apenas um ponto a mais a contar, p·ara quem tem mu-itís
simos pontos em tudo que faz. 

Mas,· itão Joi apenas isso: aos doze anos, empurrada 
pelas dificuldades financeiras, foi viver cõm sua família 
na fazenda decadente do avô. Aí api"ofundou as suas r~ 
lações com a terra afirmando em seus poemas,, "Sou a 
voz da terra. Sou tronco, raiz, s.ou folha". Como narra 
em seus poemas, preferia sair de casa, para buscar na na
tureza a libertação da intensa contradição que encontra
va no seio da família, com sua mãe e irmãs. Cora Corali
na explica, na sua obra, o caráter fortemente repressivo 
das relações familiã.res, indicando c.omo ·um vestígio do 
trato com os escravos. A filha mãis velha assumindo- a 
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responsabilidade de cuidar dos demais, sem nenhuma li
mitação à sua autoridade. A profunda insatisfaÇão reco
lhida na infância, especialmente em virtude de suas ca
racterísticas pessoais, que a inferiorizavam -diante dos 
demais, marca bastante seus poemas. Frágil, feia, boba, 
doente, atrasada nos estudos, são e;tpressões comuns na 
sua narrativa, ao se referir a si mesma. 

são sentimentos que--calaram fundo na poetisa e que, 
certamente, a ajudaram a desenvolver a sua própria sen
sibilidade, forjando a poetisa que veio a ser, provocando 
gni.nd-e-idfintíliC<lção conl. os trabalhadores do seu meio, 
mesmo com personagens sociais que revelam a morbidez 
da sociedade de exploração em que viveu e em que vive
mos ainda. Nascem daf, ''Menor Abandonado" (versos 
amargos para o Ano Internacional da Criança, 1979) e 
"Mulher da Vida" (Contribuição para o Ano Internacio
nal da Mulher, 1975), entre tantas outras páginas. Essa 
empatia com personagens da realidade social, Cora Co
ralina expõe maravilhosamente em. "Todas as Vidas", 
onde se. identifica nOs papêis de diferentes mulheres do 
seu inundo: 

"Víve dentro de mim 
uma cabocla velha ... 

Vive dentro de mim 
a lavadeira do Rio Vermelho ... 

Vive dentro de mim 
a mulher cozinheira ... 

Vive dintro de mim 
a mulher do povo ... 

Vive dentro de mim 
a mulher roceira ... 

Vive. dentro de mim 
a mulher da vida ... " 

Produzindo desde os quinze anos, nem seu pai, nem o 
esposo, com qUem viveu em Jaboticabal (São Paulo), de
ram im.POr!ância ao seu trabalho intelectual. Voltou a 
GOiás, aos 40 anos, viúva, e só em 1965 publica o seu pri
meiro livro --:' .... Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 
Mais"- onde ressalta toda a força da sua ligação com a 
terra, seu c~ráter telúrico: 

"Eu sou a dureza desses morros, 
revestidos, 

. enflorados, 
lascados e machado, 
lanhados, lacerados. 
Queimados pelo fogo. 
Pastados. 
_Cacinados 
e renascidos. 
Minha vida, 
meus sentidos, 
minha estética, 
todas as vibrações 
de minha sensibilidade 'de mulher, 
.têm aqui, suas raíZes." 

Há ainda que realçar o caráter da sua poesia, não uma 
obra que se pretende ausente do mundo, destilada de 
qualquer veio íntimo, descomptometida com a realida
de, o que de resto já fica evidenciado na própria ligação 
estreita enrre a sua obra e ó seu meio. Mas, ê a própria 
Cora Coralina quem explica que: 

"Não é o poeta que cria a poesia. 
E sim, a poesia que condiciona o poeta." 

Nas P_remonições de Aninha, Cora Coralina diz: 

"Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e 
violências se fará. 

As Prisões se transformarão em escolas e ofici
nas. 

E os homens, imunizados conti-a o crime, cida
dãos de um novo mundo, 
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cantarão às crianças do futuro, estórias absurdas 
Je prisões, celas, altos muros, de um tempo supera-
do." · 

O Sr. Jorge Kahnne- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Tem V. Ex• o 
aparte. 

O Sr. Jorge Kalume- Quero dizer ao eminente repre
sentante de Goiás, Senador Henrique Santillo, que seu 
Estado está. de luto e o Brasil também. Se considerarmos 
os grandes trabalhos culturais prestados pela poetisa 
Cora Coralina, com o seu talento, a sua sensibilidade e, 
se formos mais além, olhando a sua humildade e a sua 
origeffi também humilde, podemos dizer como Francisco 
lglesias; "O gênio da criação não escolhe estratos da so-
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ciedade, floresce em todos eles." Era este o aparte que 
queria dar a V. Ex• com os meus votos de solidariedade, 
nesta hora de dor que sentiu o povo goiano e, por que 
não dizer, o povo brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a sua 
solidariedade e o seu aparte eminente Senador. 

Sr. Presidente, neste exato momento, ela está sendo se
pUltada na velha cidade de Goiás, histórica ex-CaPital 
do meu Estado. Que as premonições da jovem Cora Co
ralina, eterna juventude de Cora Coralina, simbolo da 
resistência e da vontãde de viver dos brasileiros, possam 
se conCretizar são os nossos augúrios, sobretudo, neste 
momento de grande angústia nacional, Sr. Presidente, 
neste iriomento de grande ansiedade nacional. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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PORTARIA N• 386, DE 1985 

O Primeir:~ecretário, no uso de suas atribuições regi
mentais e de acordo com o disposto no item I .2 do Ane
xo I à Resolução n• 130, de 14 de novembro de 1980, Re
solve: Designar os servidores do Quadro Permanente do 
Senado Federal- Abelardo Gomes Filho, Yamil Sousa 
Outra, Sarah Figueiredo, Josê de Lucena Dantas e Caio 
Torres, para, sob a presidência do primeiro e secretaria
dos por Newton Araújo Silva, constituírem a Comissão 
de A valiaçào dos Requisitos Mínimos dos candidatos ao 
emprego de Assessor Técnico, sob o regime da Consoli
dação das Leis' do Trabalho e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, indicados pdos Senhores Senadores, 
mediante a observância dos critérios de admissão cons
tantes do referido anexo. 
Sena~o Federal, 10 de abril de 1985.- Enéas Faria, 

Primeiro-Secretário. 


